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I. WSTĘP   

                                                                                                                                      
 
 

Szanowni Państwo, 

Aktualna ustawa o samorządzie gminnym w art. 28aa (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) 

nakłada na burmistrza obowiązek przedstawienia radzie gminy do dnia 31 maja każdego roku raportu 

o stanie gminy. Dokument obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, 

w szczególności skupia się na realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 

obywatelskiego. 

Jako Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew przedkładam Państwu dokument, w którym zawarłem 

informacje o Mieście i Gminie Pleszew oraz opis funkcjonowania samorządu w roku 2021, roku trudnym 

ze względu na trwającą na świecie pandemię wirusa SARS – CoV-2, wywołującego chorobę zakaźną 

COVID-19.  

Mnogość zadań stojących przed samorządem i stopień ich realizacji ma bezpośredni wpływ na 

poziom życia Mieszkańców Naszej Gminy. Staramy się jako samorządowcy wykonywać je z należytą 

dokładnością, zachowując równowagę i rozsądek w gospodarowaniu publicznymi środkami 

finansowymi. Duży nacisk położyliśmy w ubiegłorocznej działalności na diagnozę potrzeb mieszkańców. 

Dzięki badaniom opinii publicznej oraz innym dokumentom ukazującym stan faktyczny życia 

społecznego (np. badania ruchu drogowego w mieście) wiemy – wspólnie z radnymi – jak koncentrować 

nasze dalsze działania, by Gmina Pleszew się rozwijała, a mieszkańcom żyło się dobrze i bezpiecznie.  

Większość naszych ubiegłorocznych działań, w tym rozpoczętych inwestycji, to realizacja idei 

miasta kompaktowego, w którym wszystko, co potrzebne do życia, jest w zasięgu ręki, czyli w odległości 

maksymalnie 15-minut od miejsca zamieszkania. Pleszew Miasto 15 to nie wyłącznie marketingowe 

hasło. To fakt, co potwierdzają nasze wspólne działania. Jestem dumny, że Pleszew coraz częściej 

nazywany jest pierwszym w Polsce miastem 15-minutowym i stanowi przykład dla innych samorządów. 

Nie osiągnęlibyśmy tak wiele bez dialogu, współpracy i wymiany doświadczeń z innymi. Głos i wsparcie 

radnych Rady Miejskiej, działalność jednostek pomocniczych – sołectw i zarządów osiedli, jednostek 

podległych, miejskich spółek i pracowników ratusza – to klucz do wspólnego sukcesu. Mimo trudności 

wynikających nie tylko z pandemicznej rzeczywistości, ale i różnorodnych zmian przepisów na szczeblu 

centralnym, poprzedni rok był dobrym czasem, który potrafiliśmy maksymalnie wykorzystać dla dobra 

Mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. 

Z wyrazami szacunku 

   Arkadiusz Ptak 

        Burmistrz Miasta  Gminy Pleszew 
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II. PANDEMIA COVID-19 
 

W roku 2021 obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.  

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

mieszkańców, Miasto i Gmina Pleszew zmuszona była, podobnie jak w roku 2020, do zakupu środków 

ochrony osobistej. W 2021 roku wydano łącznie 95 033 zł.  

 
Wykres 1. Wydatki - COVID 19. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
Funkcjonowanie placówek oświatowych. 

W okresie marzec-czerwice 2021 r. ze względu na pandemię COVID-19 następowała zmiana 

sposobu pracy szkół i przedszkoli: stacjonarny – hybrydowy – zdalny. W okresie od 22.03.2021 r. do 

02.05.2021 r. kształcenie w szkołach odbywało się na odległość, od 29.03.2021 r. do 18.04.2021 

zamknięte były przedszkola, od 03.05.2021 r. uczniowie klas I-III wrócili do nauki stacjonarnej, pozostali 

uczniowie (klasy IV-VIII) od 17.05.2021 r. do 30.05.2021 r. odbywali naukę w trybie hybrydowym. Od 

31.05.2021 r. uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej.  

  

371 079

95 033

2020 2021
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III. ZARZĄDZANIE GMINĄ 

3.1. Władze samorządowe Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

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 – AGNIESZKA BAURYCZA  
 

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 2021 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, 
15. Jan Noskowski,, 
16. Jan Sroczyński, 
17. Anita Szczepaniak, 
18. Karol Szehyński, 
19. Katarzyna Trawińska, 
20. Małgorzata Wysocka – Balcerek, 
21. Dorota Żarnowska. 
 

W roku 2021 Rada Miejska w Pleszewie zebrała się na swoich posiedzeniach 13 razy, w tym 7 
razy w formie zdalnej, ze względu na pandemię. Wśród 13 posiedzeń, Rada Miejska zebrała się 6 razy 
na posiedzeniach w trybie nadzwyczajnym ze względu na pilną konieczność podjęcia strategicznych 
decyzji przez radnych.   
 
Skład osobowy stałych Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie to: 
Komisja Rewizyjna (do 27 grudnia 2021 r.): 

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

 
Komisja Rewizyjna (od 28 grudnia 2021 r.): 

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

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 
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 (do 27 grudnia 2021 r.): 
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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. 

 
Komisja Oświaty i Kultury (od 28 grudnia 2021 r.): 

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, 
9. Karol Szehyński. 

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 (do 27 grudnia 2021 r.): 

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

 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (od 28 grudnia 2021 r.): 

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

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 2021 r. poszczególnie Komisje Rady Miejskiej w Pleszewie odbyły swoje posiedzenia w ilości: 
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− Komisja Rewizyjna – 7, 

− Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych – 10, w tym 3 zdalne, 

− Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego – 10, w tym 1 
zdalne,  

− Komisja Wsi i Rolnictwa – 7, w tym 1 zdalne, 

− Komisja Oświaty i Kultury – 8, w tym 1 zdalne, 

− Komisja Sportu i Rekreacji – 8, w tym 1 zdalne, 

− Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 6, w tym 1 zdalne. 
 

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 2021 to: 

a) instytucje kultury: 

− Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew (Dyrektor – Elżbieta Mielcarek do 31.03.2021 r., 

od 01.04.2021 r. – 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 do 
30.11.2021 r., od 01.12.2021 r. – Dominika Frencel)  

− 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 – Iwona 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. w Pleszewie (Prezes – Eugeniusz Małecki).  

d) spółki z udziałem Miasta i Gminy Pleszew: 

− Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (35 udziałów o wartości 350.000 zł, 

− Krajowy Zasób Nieruchomości w Warszawie, 60.000 udziałów o wartości 3.000.000 zł, 

− Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., udziały w łącznej wysokości 392.000 zł.   

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 2021 to: 

a) 28 sołectw: 

− Baranówek (Sołtys – Hanna Rybak), 

− Borucin (Sołtys – Andrzej Szczepański), 
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− Bronów (Sołtys – Karol Kaniewski), 

− Bógwidze (Sołtys – Maciej Borkowski), 

− Brzezie (Sołtys – Paweł Świątek), 

− Dobra Nadzieja (Sołtys – Małgorzata Michalak do 15.07.2021 r., od 16.07.2021 r. – Renata 

Żarnowska – Nowaczyk),  

− 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), 

− 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 
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i pracodawcą samorządowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych.  
 

W Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021 funkcjonowało 25 komórek organizacyjnych (w tym 
3 komórki wewnętrzne): 

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), 

− 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), 

− Audytor Wewnętrzny (Mirosława Wasielewska), 

− Inspektor Ochrony Danych (Mariusz Szymczak), 

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

− Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Marek Biadała), 

− Stanowisko ds. Promocji, 
e) 3 komórki wewnętrzne funkcjonujące przy Wydziale Organizacyjnym i Spraw Społecznych: 

− Sekretariat (Agnieszka Siudzińska – Liberacka), 

− Biuro Obsługi Interesanta (Klaudia Witek), 

− Biuro Rady Miejskiej (Klaudia Witek). 
 

Burmistrzowi podlegają: Wydział Rozwoju i Analiz, Wydział Ochrony Środowiska, Straż Miejska, 
Biuro Prasowe, Audytor Wewnętrzny, Stanowisko ds. Kontroli, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Burmistrz monitoruje 
działalność Domu Kultury, Muzeum Regionalnego  i  Biblioteki Publicznej   oraz Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Sp. z o.o. i Sport Pleszew Sp. z o.o. Sprawuje nadzór właścicielski nad spółkami 
komunalnymi 

I Zastępcy Burmistrza (Z1) podlegają: Wydział Inwestycyjny, Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Referat Gospodarki Odpadami. 
I Zastępca monitoruje Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

II Zastępcy Burmistrza (Z2) podlega Wydział Edukacji i Stanowisko ds. Promocji. II Zastępca 
Burmistrza nadzoruje działalność: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług 
Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew, publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych Miasta 
i Gminy.  
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Sekretarzowi podlegają: Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Stanowisko ds. Prawnych, 
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich, Referat Informatyki. 

Skarbnikowi podlegają: Wydział Finansowy, Referat Podatków i Opłat, Referat Windykacji. 
 
 
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie: 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. 
 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań został przeprowadzony na terenie Polski 
w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. 

Uzyskany w spisie ludności i mieszkań szeroki zakres informacji stanowi podstawę do 
przeprowadzenia pogłębionych analiz i dokonania bilansu zmian demograficznych oraz społeczno – 
ekonomicznych, które zaszły w latach 2011–2021. 

Obowiązkową formą udziału w badaniu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 
2021 był samospis przez Internet. Można go było zrealizować samodzielnie na własnym urządzeniu 
elektronicznym – komputerze, tablecie, smartfonie lub w punktach spisowych zorganizowanych m.in. 
przez urzędy gmin lub dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 wybierając opcję "Spis na żądanie". Od maja 
2021 roku pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi.  

W wyniku naboru  na  rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu 
Powszechnego 2021 w Mieście i Gminie Pleszew zostało wyłonionych 12 rachmistrzów.  Do głównych 
zadań rachmistrza spisowego należało przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, 
w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia 
mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną 
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aplikację formularzową) oraz zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań 
w aplikacji formularzowej. 

Gminnym Komisarzem Spisowym był Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew. Dnia 
25 stycznia 2021 r. zarządzeniem Nr 19/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wyznaczono 
Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego w osobie Ewy Świątek oraz utworzono Gminne Biuro Spisowe 
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r. w składzie: Violetta Krakowiak – 
Karwowska – koordynator gminny, Fatima Pinczewska – członek, Kinga Twardowska – członek, Marzena 
Kempińska – członek, Marzena Balcer – członek. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego był Urząd Miasta 
i Gminy w Pleszewie, Rynek 1. Członkowie GBS w ramach powierzonych obowiązków m.in.  zapewniali 
niezbędną pomoc mieszkańcom w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji w udostępnionych 
pomieszczeniach, wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do 
przeprowadzenia samospisu internetowego oraz wspierali rachmistrzów spisowych. Ponadto 
współpracowali z właściwym miejscowo Wojewódzkim Biurem Spisowym przy popularyzacji spisu 
powszechnego na terenie gminy oraz monitorowali czynności w ramach prac spisowych na terenie 
gminy i raportowali wyniki tego monitorowania.   

W Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie uruchomiony został Gminny Punkt Spisowy, w którym 
codziennie w godzinach pracy Urzędu, można było dokonać samospisu z pomocą członków Gminnego 
Biura Spisowego. Ponadto w czerwcu 2021 r. w Urzędzie zorganizowano otwartą niedzielę dla 
mieszkańców. W miesiącach od czerwca do września 2021 r. podczas festynów rodzinnych w sołectwach 
organizowane były mobilne punkty spisowe, podczas których z pomocą członków GBS można było 
dokonać samospisu. Pierwszy mobilny punkt spisowy został zorganizowany w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Pleszewie, przy ul. Bolesława Krzywoustego. Następny został zorganizowany w lipcu 
w Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie i Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Twórców Ludowych w Kuczkowie. W miesiącu sierpniu podczas festynów zorganizowano cztery mobilne 
punkty spisowe: w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sowinie Błotnej, w Zespole Szkół 
Publicznych w Taczanowie Drugim, w OSP KSRG Kowalew oraz w Sali Wiejskiej w Zawidowicach. 
Ponadto od 13 do 17 września 2021 r. w Biurze Terenowym ZUS  w Pleszewie w godzinach od 11:00 do 
14:00 można było skorzystać z pomocy rachmistrzów spisowych. W miesiącu wrześniu zostały 
zorganizowane ostatnie mobilne punkty spisowe: w Publicznym Przedszkolu w Dobrej Nadziei 
i Marszewie, w Sali Wiejskiej w Grodzisku i Brzeziu oraz w salonie fryzjerskim w Lenartowicach.  

W ostatnich dniach Narodowego Spisu Powszechnego tj. 29 i 30 września 2021 r. Urząd Miasta 
i Gminy w Pleszewie czynny był w godz. 7.30 – 20.00. 

Wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 r. wykazały, że 
w dniu 31 marca 2021 r. ludność Polski liczyła 38 036,1 tys. osób. Od ostatniego spisu powszechnego, 
tj. od dnia 31 marca 2011 r. liczba ludności kraju zmniejszyła się o 475,7 tys. osób. Jednocześnie 
odnotowano spadek liczby ludności w miastach – o 657,0 tys. osób, natomiast liczba mieszkańców wsi 
zwiększyła się o 181,3 tys. Wśród stałych mieszkańców Polski 99,7 % (37.923,9 tys.) stanowili obywatele 
Rzeczypospolitej Polskiej i w porównaniu z 2011 r. ich udział pozostaje na zbliżonym poziomie.  

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
w ostatnim tygodniu marca 2021 r. populacja pracujących liczyła 17.130,1 tys. W porównaniu z 
wynikami spisu z 2011 r. odnotowano znaczący wzrost liczby pracujących, wynoszący 2,1 mln osób, na 
co wpływ miało przede wszystkim szereg czynników zaistniałych w okresie międzyspisowym.  

Wstępne wyniki spisu ludności i mieszkań wskazują, że 31 marca 2021 r. na terenie kraju 
usytuowanych było 15.340,1 tys. mieszkań, które zlokalizowane były w około 6.947,8 tys. budynków. W 
porównaniu z 2011 r. liczba mieszkań wzrosła o 13,7%, a liczba budynków zwiększyła się o 14,9 %. W 
okresie międzyspisowym nie zmieniły się istotnie proporcje ludności według płci; w dalszym ciągu 
mężczyźni stanowią 48,3% ogółu ludności (kobiety 51,7%). 
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Woda – kryzys w dniach 18 i 19 czerwca 2021 r. 
 

W dniach 18 i 19 czerwca 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Pleszew nastąpiło zjawisko 
większego zapotrzebowania na wodę niż Centralna Stacja Wodociągowa mogła wyprodukować. 
Przyczynami zaistniałej sytuacji były bardzo duże rozbiory wody, spowodowane kilkudniowymi upałami 
oraz awaria w Kowalewie przy ul. Dworcowej, gdzie firma zewnętrzna układająca światłowody 
uszkodziła rurę wodociągową o średnicy 100 mm. Awaria nie została zgłoszona przez firmę. Zlokalizowali 
ją pracownicy pleszewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przy analizie czujników sieciowych, 
które zostały zamontowane na sieci w Pleszewie w ramach projektu SMART, okazało się, że przepływy 
nocne pomiędzy godziną 1.00 a 4.00 zwiększyły się ponad normę. Awaria spowodowała wypływ wody 
w ilości ok. 20 m3/h. Przy produkcji ok 180 m3/h np. o g. 20.00 w dniu 18 czerwca rozbiór wody wyniósł 
333 m3/h. Poziom wody w zbiorniku w najgorszym momencie spadł poniżej 0,5 m (263 m3). Koniecznym 
stało się podjęcie odpowiednich kroków, by woda docierała do mieszkańców Gminy.  

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wydał swoje pierwsze zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 
w dniu 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z 
sieci wodociągowych. Wprowadzone ograniczenie obowiązywało do dnia 23 czerwca 2021 r. i polegało 
na wyłączeniu korzystania z wody w celu podlewania ogrodów, trawników i innych terenów zieleni oraz 
mycia pojazdów. Zarządzenie opublikowano w formie obwieszczenia na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Pleszew, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń, a także 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który zlokalizował awarię rury wodociągowej przekierował 
wodę do Miasta i do Kowalewa z ujęcia Bógwidze. Zwiększono tam wydobycie. Wymieniono pompę na 
ujęciu wody w Tursku B na bardziej wydajną, co pozwoliło zwiększyć wydobycie o 30 m3/h. Obniżono 
ciśnienie wody na sieci, by uniknąć zaciągania osadów ze zbiorników lub uszkodzenia urządzeń na CSW. 
Podjęto współpracę ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową, której własny hydrofor 
współpracuje z miejską siecią. Poza tym konieczne było dostarczanie wody pitnej do miejsc, gdzie z 
powodu obniżonego ciśnienia ona nie docierała. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna dostarczała wodę 
dla zwierząt. Sytuacja została opanowana w sposób sprawny i szybki. 
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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 2021 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 31.12.2021 r. wynosiła 
28.050 osób. W porównaniu do roku poprzedniego liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 0,7 %, 
natomiast w stosunku do roku 2016 liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 3,1 % (897 mieszkańców).  
 
 
Wykres 2. 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 31 grudnia 2021 r. 

 

Tabela 1. Liczba mieszkańców na pleszewskich osiedlach. 

Osiedle Liczba ludności 

Nr 1 – ZIELONE 1.841 

Nr 2 – WOJSKA POLSKIEGO 2.080 

Nr 3 – ŚRÓDMIEŚCIE 751 

Nr 4 – RODZINNE 1.200 

Nr 5 – JORDANOWSKIE 1.419 

Nr 6 – WOKÓŁ WIEŻY 1.370 

Nr 7 – ZACHODNIE 1.655 

Nr 8 – KRÓLEWSKIE 1.503 

Nr 9 – REJA 1.584 

Nr 10 – PIASTOWSKIE 2.630 

RAZEM 16.033 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

28 947 28 798 28 622 28 456 28 257 28 050

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Tabela 2. Liczba mieszkańców sołectw w Gminie Pleszew. 

Sołectwo Liczba ludności 

BARANÓWEK 104 

BORUCIN 151 

BRONÓW 316 

BRZEZIE 677 

BÓGWIDZE 309 

DOBRA NADZIEJA 520 

GRODZISKO 633 

JANKÓW 174 

KORZKWY 314 

KOWALEW 1.654 

KUCZKÓW 493 

LENARTOWICE 1.112 

LUBOMIERZ 162 

LUDWINA 235 

MARSZEW 584 

NOWA WIEŚ 430 

PACANOWICE 304 

PIEKARZEW 298 

PROKOPÓW 189 

RPKUTÓW 353 

SOWINA 254 

SOWINA BŁOTNA 306 

SUCHORZEW 670 

TACZANÓW PIERWSZY 94 

TACZANÓW DRUGI 967 

ZAWADY 73 

ZAWIDOWICE 392 

ZIELONA ŁĄKA 845 

RAZEM 12.613 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
W roku 2021 liczba urodzeń była niższa niż w roku poprzednim o 4,3 %, natomiast liczba zgonów 

uległa zwiększeniu o 11,3 %. W tym samym czasie zawarto 196 małżeństw.  

 

Wykres 3. Liczba urodzeń, zgonów oraz zawartych małżeństw w 2021 r. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Nieznana jest w gminie liczba zgonów spowodowanych COVID-19 w całym okresie pandemii, w tym 
w roku 2021. Na wyższą liczbę zgonów nałożył się bezpośredni wpływ pandemii (zachorowania i śmierć), 
jak i pośredni (tzw. nadmiarowe zgony wskutek braku dostępu do lekarza, stresu i innych czynników). 
Wpływ pandemii można zatem oszacować tylko pośrednio, porównując umieralność w 2020 r. z 
poprzednimi latami, pomijając efekt starzenia się populacji (jest on niewielki). Odpowiednie wyliczenia 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 3. Porównanie liczby zgonów w latach 2015-2020 w gminach powiatu pleszewskiego (w tym miastach  
i obszarach wiejskich w gminach miejsko-wiejskich). 

Jednostka 
Liczba zgonów w latach 

Liczba zgonów w 2020 r. 
w stosunku do okresu 

referencyjnego 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2015-

2019=100 
2017-

2019=100 

Chocz - miasto 16 20 24 16 10 18 105 108 

Chocz - obszar wiejski 32 26 28 25 26 26 95 99 

Czermin 44 48 37 42 38 61 146 156 

Dobrzyca - miasto 26 37 32 38 27 40 125 124 

Dobrzyca - obszar wiejski 72 42 52 66 62 67 114 112 

Gizałki 51 57 42 49 36 51 109 120 

Gołuchów 82 81 94 68 79 109 135 136 

Pleszew - miasto 192 206 213 230 205 275 131 127 

Pleszew - obszar wiejski 106 125 107 107 102 99 90 94 

Ogółem (powiat) 621 642 629 641 585 746 120 121 
Źródło: Analiza i wariantowa prognoza procesów demograficznych w Gminie Pleszew, prof. dr hab. Przemysław Śleszyński. 

 

W roku 2020 w gminie Pleszew odnotowano 353 zgony. Stanowiło to 117 % w stosunku do średniej 
rocznej liczby zdarzeń w latach 2015-2019 i 116 % w stosunku do okresu 2017-2019. Było to nieco mniej 
niż w całym powiecie. Co interesujące, poziom tzw. nadmiarowych zgonów był znacznie wyższy 
w mieście Pleszew (odpowiednio 131 i 127), podczas gdy na obszarze wiejskim gminy było to poniżej 
średniej (90 i 94). Wynika to prawdopodobnie z umiejscowienia w mieście Domu Pomocy Społecznej. 
Jest on jednym z dwóch największych w województwie (341 miejsc, w tym 148 dla osób przewlekle 
somatycznie chorych i 193 dla osób przewlekle psychicznie chorych). Łącznie efekt nadmiarowych 
zgonów w gminie można oszacować na około 50 osób i dotyczy on jedynie miasta Pleszew. 

 

 

 

V. OŚWIATA 
 
Liczba uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym było Miasto i Gmina Pleszew, według stanu na dzień 30.09.2021 r., wynosiła 3.409 i była 
wyższa o ok. 1,07 % niż w roku poprzednim. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 
w jednostkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew wynosi 972. W porównaniu do roku 2015 
(3755) liczba uczniów i dzieci przedszkolnych zmniejszyła się o 9,21 %. Analiza obejmuje wyłącznie szkoły 
i przedszkola, dla których Miasto i Gmina Pleszew jest organem prowadzącym.  
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Wykres 4. 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 2021 wynosiła 317 osób i była niższa niż w roku 
poprzednim o 3 osoby. Liczba etatów w roku 2021 kształtowała się na poziomie 294,7, natomiast rok 
wcześniej 301,63. Liczba pracowników dydaktycznych była niższa o 49 osób od poziomu z roku 2015, 
wynoszącego 366 osób. 

 
 

Wykres 5. Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach Miasta i Gminy Pleszew (organ prowadzący: MiG Pleszew). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Liczba uczniów szkół podstawowych oraz dzieci w przedszkolach uczęszczających zarówno do 
publicznych, jak i niepublicznych jednostek z terenu Miasta i Gminy Pleszew, według stanu na dzień 
30.09.2021 r. wynosiła 3.840 i była o 0,84 % wyższa niż w roku poprzednim (3.808). Liczba dzieci 
uczęszczających do szkół i przedszkoli prowadzonych przez organy inne niż JST wynosiła 431 osób, co 
stanowiło ok. 11,22 % ogólnej liczby dzieci.  

 
Edukacja w w/w jednostkach była realizowana przez 414 nauczycieli. Szczegółowe zestawienie 

liczby dzieci i nauczycieli przedstawiono poniżej.  
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Wykres 6. Całkowita liczba uczniów szkół oraz dzieci w przedszkolach. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

Wykres 7. 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 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – wprowadzono ograniczenie funkcjonowania szkół 
podstawowych a zajęcia edukacyjne prowadzone były z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość; 

− od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – wprowadzono w klasach I-III szkoły podstawowej 
–  nauczanie stacjonarne, uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych kontynuowali edukację 
w formie zdalnej; 

− od 1 marca do 21 kwietnia 2021 r. przedłużono naukę w formie zdalnej dla klas IV-VIII, 
− od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci 

i młodzieży w całym kraju – kontynuowali kształcenie w formie zdalnej, 
− 29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zostały zamknięte przedszkola; 
− od 12 kwietnia do 25 kwietnia 2021 r. – kształcenie na odległość (od 19 kwietnia 2021 r. 

przedszkola stacjonarnie oraz przedłużenie ograniczeń w funkcjonowaniu pozostałych 
jednostek systemu oświaty do 25 kwietnia 2021 r.), 
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− od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. przedłużono realizację nauki w formie zdalnej dla wszystkich 
uczniów szkoły podstawowej, 

− od 3 maja 2021 r. uczniowie klasy I-III szkoły podstawowej w całym kraju wrócili do nauki 
w trybie stacjonarnym, uczniowie z klas IV-VIII nadal kontynuowali naukę w formie zdalnej; 

− od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół 
ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym; 

− od 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie powrócili do regularnej nauki stacjonarnej. 
 

5.1. Opieka nad dziećmi do lat 3. 

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew na dzień 1 stycznia 2021 r. funkcjonowało 6 niepublicznych 
żłobków prowadzonych przez osoby fizyczne. Dnia 9 lutego 2021 r. został zamknięty żłobek „Tuptuś” 
przy ul. Poznańskiej 93. Dnia 4 marca 2021 r. został zamknięty żłobek „Niezapominajka” przy ul. 
Podgórnej 26. Łączna liczba miejsc w żłobkach wynosiła 93. 

 
Obecnie na terenie Miasta i Gminy Pleszew funkcjonują 4 żłobki :      

1) Prywatne Żłobki ,,Tuptuś” Sylwia Barczyńska w Pleszewie. 
Właścicielką i Dyrektorką żłobków „TUPTUŚ” jest Sylwia Barczyńska, która w 2021 r. prowadziła na 
terenie Pleszewa dwa żłobki z siedzibą przy: 

a) ul. Krzyżowej 10, 
b) ul. Warneńczyka 26a.  

 
Tabela 4. Liczba miejsc w żłobkach w roku 2021. 

Lp. Miejsce prowadzenia działalności Liczba miejsc 

1. Żłobek przy ul. Krzyżowej 10 20 

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

 
2) Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Niezapominajka” oraz Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 

„Niezapominajka II” Monika Gorgosz.  
Właścicielką i Dyrektorką żłobków „NIEZAPOMINAJKA II” jest Monika Gorgosz, która w 2021 r. 
prowadziła jeden żłobek na terenie Miasta i Gminy Pleszew z siedzibą w Zielonej Łące 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. 
 
Miasto i Gmina Pleszew finansowało pobyt dziecka w żłobku w kwocie 400 zł na miesiąc. W roku  
2021 sfinansowano w żłobku pobyt 1085 dzieci przeznaczając kwotę 434.000 zł.  
 

5.2. Przedszkola. 

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 122 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. 
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W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 174 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 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 Szkół Publicznych Nr 1 w Pleszewie jest Jolanta Robaczyk.   
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 92 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 Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie jest Romana Kaczmarek. 
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 13 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 Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie jest Dorota Bystrzycka.   
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 25 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 Szkół Publicznych w Kowalewie jest Elwira Łucka.  
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 111 dzieci.   

8) Publiczne Przedszkole w Taczanowie Drugim (4 oddziały) wchodzące w skład Zespołu Szkół 
Publicznych w Taczanowie Drugim. 

Siedziba przedszkola mieści się w Taczanowie Drugim 32c. 
Dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim jest Iwona Korniluk. 
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 90 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 Szkół Publicznych w Lenartowicach jest Anna Sierecka. 
W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2020 r.) do 
przedszkola uczęszczało 109 dzieci.   

 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 r. funkcjonowało 8 publicznych i niepublicznych 

przedszkoli, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego:  
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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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 43 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 2021/2022 (według danych 
przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do przedszkola uczęszczało 17 dzieci.   

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 Anna Suchanecka.  
W przedszkolu funkcjonują 3 oddziały dla 66 dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 (według 
danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do przedszkola uczęszczało 62 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 2021/2022 
(według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do przedszkola uczęszczało 48 
dzieci.   
W drugim przedszkolu funkcjonuje 1 oddział dla 19 dzieci. W roku szkolnym 2021/2022 (według 
danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 17 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 43 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
przedszkola uczęszczało 11 dzieci.   

 

5.3. Szkoły podstawowe. 

Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 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 jest Jolanta Robaczyk.   
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W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 485 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 584 uczniów.   

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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 183 uczniów.   

 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 101 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 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 51 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 jest Kamila Furmankiewicz. 
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W roku szkolnym 2021/2022 (według danych przekazanych do SIO na 30 września 2021 r.) do 
szkoły podstawowej uczęszczało 23 uczniów.   
 

5.4. Pandemia a wsparcie oświaty. 

W roku 2021 pozyskano środki finansowe na realizację następujących  programów i projektów: 
a) Eko Pleszew, 634.289,74 zł (łączna wartość projektu 1.220 762,56 zł), 
b) Posiłek w szkole i w domu, 80.000,00 zł (łączna wartość projektu 100. 000,00 zł), 
c) Laboratoria przyszłości, 751.200,00 zł, 
d) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, 50.000,00 zł (łączna wartość projektu 62.500,00 zł),   
e) Dodatkowe zajęcia wspomagające dla dzieci w szkołach, 90.300,00 zł.  

 
W ramach projektu „Eko Pleszew”: 

1) zakupiono wyposażenie pracowni ekologicznych w sześciu szkołach podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew: czujnik pyłu, miernik 
stężenia gazów, bezprzewodowa stacja meteorologiczna, oczyszczacz powietrza, kosz 
na odpady segregowane, zgniatarka do odpadów PET, ekologiczny zestaw do badania 
wody, zestaw do recyclingu, zestaw do energii odnawialnej, zestaw filtracja wody, 
walizka ekobadacza, gleba - zestaw do doświadczeń i badania wody, interaktywna 
podłoga, 

2) dla trzech przedszkoli miejskich zakupiono wyposażenie ogródków ekologicznych: 
szklarnię, zbiorniki nobles i evergreen, warzywnik betonowy, stół ogrodnika, 
kompostownik, konewki i fartuszki ogrodnicze, 

3) przeprowadzono  lekcje pokazowe o tematyce ekologicznej, zawierające  elementy 
warsztatów metodologicznych - skierowane do nauczycieli i dzieci uczęszczających do 
przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - 
uczestników projektu „EKO Pleszew” i lekcje pokazowe o tematyce ekologicznej, 
zawierające  elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli 
i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu „EKO Pleszew”, 

4) przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów 
w szkołach, 

5) wykonano materiały edukacyjne dla uczniów przeznaczone do wykorzystania podczas 
prowadzonych zajęć w szkołach oraz na miasteczku ruchu;, 

6) wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego.    
 

 
Zdjęcie 2. Pomoce dydaktyczne dla szkół zakupione w ramach projektu Eko Pleszew. 

  
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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Zdjęcie 3. Wyposażenie ogródków ekologicznych w przedszkolach w ramach projektu Eko Pleszew. 

  
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

W ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” Zespół Szkół Publicznych w Lenartowicach 
otrzymał dofinasowanie na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej 
(własnej kuchni i jadalni). W ramach projektu zostały zakupione: 

− piec konwekcyjno – parowy wraz z podstawą – 1 szt. 

− szafa chłodnicza – 1 szt. 

− taborety grzewcze – 2 szt. 

− obieraczka do ziemniaków – 1 szt. 

− zmywarko – wyparzarka   – 1 szt. 

− szatkownica – 1 szt.  

− zaparzacz dwuściankowy – 1 szt. 

− wyciskarka do warzyw i owoców – 1  szt. 

− mikser ręczny – 1 szt. 

− stół wyładowczy i załadowczy 

− stoły i krzesła do jadalni. 
 

Program „Laboratoria przyszłości” skierowany był do szkół podstawowych, a jego celem był  
zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia 
matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Zakup pomocy dydaktycznych 
w ramach projektu będzie realizowany do końca czerwca 2022 r.   
 
  „Narodowy Program Rozwozu Czytelnictwa” obejmował zakup książek, dla przedszkoli i szkół, 
będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3–6 lat (w przypadku przedszkoli) oraz uczniów 
klas I-VIII (w przypadku szkół podstawowych). Program zakładał zakup książek opublikowanych drukiem 
lub na innym nośniku (w tym książek obrazkowych, mówionych i elektronicznych), które są dostępne na 
rynku księgarskim, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, 
oraz lektur szkolnych.  
 

Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości 
i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego 
realizowane były we wszystkich publiczny i niepublicznych szkołach podstawowych. Łączna ilość zajęć 
to 1.290 godzin.  
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VI. KULTURA I SPORT 

6.1.  Dom Kultury w Pleszewie.   

W roku 2021 przychody Domu Kultury obejmowały przychody z działalności kulturalnej – 
163.174,67 zł, sprzedaż biletów kinowych – 135.390,28 zł, sprzedaż biletów na spektakle – 7.981,50 zł, 
opłaty za zajęcia teatralne i naukę śpiewu – 2.574,11 zł i współorganizację imprez kulturalnych – 
17.228,78 zł. Przychody ze sprzedaży usług pozostałych wynosiły 17.691,73 zł (refaktury za gaz i energię 
elektryczną oraz faktury za wynajem pomieszczeń), przychody ze sprzedaży towarów (okulary kinowe) 
– 166,67 zł oraz przychody ze sprzedaży materiałów – 2.682,93 zł (likwidacja wyposażenia).  

 
W ramach działalności kulturalnej głównym źródłem przychodów była sprzedaż biletów na 

seanse filmowe w Kinie HEL. Ze względu na obostrzenia epidemiczne obowiązujące w kraju, Kino 
rozpoczęło wyświetlanie filmów od 1 czerwca 2021 r. Osiągnięto również przychody ze sprzedaży 
biletów na spektakl Moralność Pani Dulskiej, z opłat za zajęcia teatralne pn. „Fakultet ze sceny” oraz ze 
współorganizacji wydarzeń kulturalnych. 

 

Dom Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia kulturalne: 

a) LATO W PLENERZE, 
b) KONCERT BARTAS SZYMONIAK, 
c) FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH,  
d) FESTIWAL TAŃCA, 
e) KONCERTY W KOŚCIELNEJ NAWIE I KONCERT PAPIESKI,  
f) KONCERTY W ZAJEZDNI, 
g) ZAJEZDNIA KULTURY W SIECI, 
h) PROMOCJA ZAJEZDNI KULTURY NA, 
i) PROMOCJA I REKLAMA ZAJEZDNI KULTURY, 
j) REVERS FESTIVAL, 
k) KONCERT DZIESIĘCIU TENORÓW,  
l) KONCERT NOWOROCZNY,  
m) ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA NA RYNKU, 
n) WYSTAWY I WERNISAŻE, 
o) MURAL MARIAN BOGUSZ, 
p) KOŁA ZAINTERESOWAŃ, 
q) DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY, 
r) KARTKA BOŻONARODZENIOWA, 
s) FERIE  ZIMOWE, 
t) FESTIWAL NIE-BAN-LNI, 
u) DZIEŃ DZIECKA, 
v) TEATRY, PRZEDSTAWIENIA, SPEKTAKLE, 
w) TRADYCJE, ZWYCZAJE, OBRZĘDY PLESZEWSKIEJ WSI, 
x) RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, AMCAR WESTERNLAND, 

 
 

Tabela 5. Liczba osób korzystających z oferty Domu Kultury w Pleszewie. 

Lp. Data Wydarzenie 
Liczba 
osób 

1.  05.01.2021 Ferie Online – Video konkurs aktorski 15 

2.  06.01.2021 Wagon Twoich Marzeń – konkurs plastyczny 64 

3.  07.01.2021 Ferie Online – Drzewo w 4 Porach Roku 20 

4.  11.01.2021 Ferie Online – Choreografia 15 
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5.  12-14.01.2021 Drzwi Otwarte sekcji artystycznych 37 

6.  13.01.2021 Ferie Online – Sztuka w Zajezdni 19 

7.  15.01.2021 Ferie Online – Fotografia Portretowa 10 

8.  15.01.2021 Podsumowanie Roku 2020 - online 158 

9.  18.01.2021 Konkurs dla Fotografów 14 

10.  20.01.2021 Spotkanie Starostów PUTW 25 

11.  23.01.2021 Bartas Szymoniak – koncert online 433 

12.  24.01.2021 Akcja Krwiodawstwa 191 

13.  29.01.2021 Wagon Twoich Marzeń – otwarcie wystawy 56 

14.  31.01.2021 W.O.Ś.P. – przejazdy kolejką 250 

15.  31.01.2021 W.O.Ś.P. – transmisja licytacji 2.983 

16.  04.02.2021 Sesja Rady Miasta 50 

17.  06.02.2021 Wystawa Klubu Lokalni Pstrykacze 40 

18.  12.02.2021 Koncert Walentynkowy – FB Online 1.800 

19.  18.02.2021 Zebranie Stowarzyszenia Wspólni dla Przyszłości 70 

20.  21.02.2021 Uczeń i Mistrz – koncert Online 1.067 

21.  23.02.2021 Warsztaty Audio Wizualne 5 

22.  27.02.2021 Chopin na Torach w wyk. M. Rutkowskiej 154 

23.  06.03.2021 Otwarcie online Wystawy Nieznane Oblicze Azjii i Oceanii 55 

24.  07.03.2021 Kobiety Kobietom – Koncert Live Online 1.581 

25.  09.03.2021 World DJ Day – Koncert Live Online 421 

26.  11.03.2021 Zebranie Działkowców 40 

27.  11.03.2021 Sesja Rady Miejskiej 50 

28.  16.03.2021 Gaik Maik – konkurs wielkanocny 64 

29.  19.03.2021 Sensoplastyka – otwarte warsztaty 20 

30.  23.03.2021 Malowanie Woskiem – warsztaty 8 

31.  27.03.2021 Międzynarodowy Dzień Teatru 2.501 

32.  28.03.2021 Olgierd Łukaszewicz i Morrison Tres – online 507 

33.  29.03.2021 Tutorial z Malowania Pisanek 25.530 

34.  30-31.03.2021 Sesja audio BANE 10 

35.  10.04.2021 D. Wróblewska i Q-Artist- retransmisja online 3.638 

 13.04.2021 Szkolenie Rolników 65 

36.  14.04.2021 Zajęcia Folklorystyczne 15 

37.  16.04.2021 Gaik Maik – otwarcie wystawy pokonkursowej 2.819 

38.  23.04.2021 Gra Mobilna Action Track - warsztaty  12 

39.  26.04.2021 Online Lekcja Taneczna I 29.480 

40.  27.04.2021 Online Lekcja Taneczna II 1.424 

41.  28.04.2021 Online Lekcja Taneczna III 1.543 

42.  29.04.2021 Międzynarodowy Dzień Tańca – pokaz  2.373 

43.  29.04.2021 Wyzwanie Taneczne - konkurs 6 

44.  03.05.2021 Christoph Titz i Morrison Tres  koncert online 118 

45.  07.05.2021 Zajęcia Folklorystyczne 15 

46.  15.05.2021 Performance Muzyczny Counterpoint na flet solo z okazji Polskiego 
Święta Muzyki i Plastyki  

379 

47.  16.05.2021 Taniec w Szpilkach – nagrywanie video grupy High Heels - Point Dance 
Studio Poznań   Michaliny Lamprecht 

15 

48.  21.05.2021 Szkolenie z Filmowania 6 

49.  24.05.2021 Konferencja Wielkopolskie Koła Rolnicze 27 

50.  27.05.2021 Szkolenie dla WOPR 30 

51.  30.05.2021 Dzień Dziecka w Smart Mieście (Park) 600 

52.  30.05.2021 Akcja Krwiodawstwa 150 

53.  31.05.2021 Wizyta LO im. Staszica w Zajezdni 30 

54.  01.06.2021 Wizyta SP nr 1 w Zajezdni 50 

55.  01.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - gimnastyka 5 

56.  07.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - dietetyka 20 
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57.  07.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - film 15 

58.  07.06.2021 Walne Zgromadzenie Wspólni dla Przyszłości 40 

59.  08.06.2021 Jubileusz 50-Lecia Małżeństwa  22 

60.  08.06.2021 Jubileusz 50-Lecia Małżeństwa 36 

61.  09.06.2021 Jubileusz 50-Lecia Małżeństwa 40 

62.  09.06.2021 Jubileusz 50-Lecia Małżeństwa 30 

63.  09.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - plastyka 9 

64.  10.06.2021 Sesja Rady Miasta 50 

65.  10.06.2021 Wizyta LO im. Staszica w Zajezdni 30 

66.  14.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - film 30 

67.  14.06.2021 Wizyta SP nr 1 w Zajezdni i wystawie 23 

68.  15.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - gimnastyka 10 

69.  15.06.2021 Studio Tańca Frajda – realizacja video klipu 60 

70.  15.06.2021 Walne Zebranie PUTW 70 

71.  16.06.2021 Spotkanie Burmistrza 50 

72.  17.06.2021 Projekcja w Zajezdni Filmu POŁOŻNA 55 

73.  18.06.2021 Wernisaż Wystawy Malarstwa Sławomira Danielskiego – Historie 
Złożone 

35 

74.  19.06.2021 Tratwa Festiwal – Koncert LINIA NOCNA 300 

75.  21.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - dietetyka 15 

76.  21.06.2021 Wizyta NLO Pleszew w galerii na wystawie 50 

77.  21.06.2021 Wizyta SP nr 3 w Zajezdni i wystawie 22 

78.  22.06.2021 Muzyczna Lekcja NLO 40 

79.  22.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - gimnastyka 10 

80.  22.06.2021 Wizyta przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Pszczółka Maja 
– wystawa i warsztaty 

25 

81.  23.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - plastyka 6 

82.  23.06.2021 Wizyta LO im. Staszica w galerii na wystawie 15 

83.  24.06.2021 Wizyta SP nr3 w galerii na wystawie 15 

84.  25.06.2021 Pleszewski Uniwersytet III Wieku - gimnastyka 10 

85.  25.06.2021 Muzyczna Strefa – Koncert TABU 200 

86.  26.06.2021 Hip-Hop Day Sinior Family 17th Anniversary   70 

87.  26.06.2021 Koncert Eldo/Daniel Drumz 370 

88.  26.06.2021 Depreszyn Seszyn - impreza 250 

89.  29.06.2021 Performance Marii Rutkowskiej - Paderewski Postscriptum – projekt 
i finał 

100 

90.  06-07.2021 Paderewski Postscriptum – online – 9 odcinków projektu - filmy 327 

91.  30.06.2021 Wizyta CWIO i seniorów w galerii na wystawie 12 

92.  30.06.2021 Spotkanie z Adamem Bieleckim 98 

93.  30.06.2021 Moralność Pani Dulskiej – spektakl 76 

94.  01.07.2021 Moralność Pani Dulskiej – spektakl 76 

95.  02.07.2021 Bartas Szymoniak - koncert 200 

96.  05.07.2021 Wizyta półkolonii z Lutynii 38 

97.  06.07.2021 Zebranie Burmistrza 40 

98.  07.07.2021 Moralność Pani Dulskiej – spektakl 114 

99.  08.07.2021 Półkolonie Seniorów–rękodzieło artystyczne 15 

100.  09.07.2021 Kino Plenerowe na Leżakach 50 

101.  10.07.2021 Półkolonie Seniorów–aktywność fizyczna 15 

102.  10.07.2021 Muzyczna Strefa – Koncert NO SUGAR 100 

103.  15.07.2021 Wakacyjne zajęcia taneczno-teatralne dla dzieci 13 

104.  18.07.2021 Muzyczna Strefa – VINTAGE, COOL TEAM 75 

105.  20.07.2021 Spotkanie TBS 60 

106.  21.07.2021 Wakacyjne Warsztaty plastyczne w Zajezdni 15 

107.  21-22.07.2021 Warsztaty taneczno-teatralne dla dzieci i młodzieży 19 

108.  22.07.2021 Półkolonie Seniorów– zaj. plastyczne 15 
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109.  22.07.2021 Koncert Erlendis Quartet 60 

110.  23.07.2021 Kino Plenerowe na Leżakach 45 

111.  23.07.2021 Warsztaty Plastyczne u Artysty 4 

112.  24.07.2021 AMCAR – pokaz aut amerykańskich 500 

113.  24.07.2021 Muzyczna Strefa – Koncert BIFF 70 

114.  26.07.2021 Wizyta Marszałka Wielkopolskiego 15 

115.  26.07.2021 Warsztaty Plastyczne Półkolonii 10 

116.  28.07.2021 Magia Sztuki – warsztaty plastyczne 15 

117.  29.07.2021 Półkolonie Seniorów– zaj. plastyczne 15 

118.  29.07.2021 Spotkanie Seniorskie z Muzyką - biesiada 40 

119.  30.07.2021 Wakacyjne Warsztaty plastyczne - Autoportret 8 

120.  30.07.2021 Zebranie Stow. Wspólni dla Przyszłości 55 

121.  31.07.2021 Muzyczna Strefa – BANE, SZULERZY 150 

122.  01.08.2021 Akcja Krwiodawstwa 150 

123.  04.08.2021 Magia Sztuki – Wakacyjne warsztaty plastyczne 15 

124.  06.08.2021 Kino Plenerowe na Leżakach 40 

125.  06.08.2021 Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 12 

126.  08.08.2021 Muzyczna Strefa – BIG BAND PO GODZINACH 250 

127.  11.08.2021 Zajęcia Teatralne dla Młodzieży 10 

128.  11.08.2021 Wakacyjne Warsztaty Plastyczne - kolaż 15 

129.  13.08.2021 Wakacyjne Warsztaty Plastyczne  14 

130.  13.08.2021 Koncert RAGNAR OLAFSSON 100 

131.  14.08.2021 Reverse Festival Pleszew  600 

132.  16.08.2021 Zajęcia Plastyczne z Marianem Boguszem w tle 15 

133.  17.08.2021 Sesja Rady Miasta 50 

134.  18.08.2021 Warsztaty teatralne 6 

135.  18.08.2021 Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 15 

136.  18.08.2021 Summer Brass Academy - Koncert Muzyczne Torowisko - Grodziska 
Orkiestra Dęta im. St. Słowińskiego  

300 

137.  19.08.2021 Półkolonie Seniorów - Kwiatowe Motywy Zdobnicze w Wielkopolsce 
i Zajęcia z Tańca 

15 

138.  20.08.2021 Wernisaż wystawy „Moja droga na księżyc” malarstwa Magdaleny 
Głoskowskiej - Drytkiewicz 

45 

139.  21.08.2021 Muzyczna Strefa – SEBASTIAN DUO, KENAKO 40 

140.  22.08.2021 Spektakl Żywioły - Artyści Teatru Wielkiego w Poznaniu 700 

141.  23.08.2021 Zebranie Burmistrza 35 

142.  23.08.2021 Zajęcia Taneczno-Teatralne 5 

143.  25.08.2021 Wakacyjne Warsztaty Plastyczne 15 

144.  26.08.2021 Warsztaty Plastyczne UTW 9 

145.  27.08.2021 Kino Plenerowe na Leżakach 6 

146.  27.08.2021 Warsztaty Ceramiki – Komfort Rzeczy 25 

147.  27.08.2021 Wakacyjny Warsztaty Plastyczne 9 

148.  28.08.2021 Muzyczna Strefa – WALENDZIAK, MŁODY 100 

149.  01.09.2021 Wędrujące Pianino 250 

150.  02.09.2021 Spotkanie z Artystą w Galerii – Szkoła Specjalna PPL 30 

151.  02.09.2021 Koncert „Osiecka po męsku” - Marcin Januszkiewicz 120 

152.  03.09.2021 Koncert Od Straussa do Warsa nuovo 90 

153.  04.09.2021 Sesja Pole Dance 10 

154.  06.09.2021 Muzyczna Strefa – Tomasz Karolak i Pączki w Tłuszczu 850 

155.  07.09.2021 Wizyta Przedszkola Słoneczne w Zajezdni i Galerii na wystawie 15 

156.  07.09.2021 Kręcenie videoklipu Etanis 10 

157.  08.09.2021 Konferencja Anty-alkoholowa 10 

158.  09.09.2021 Koncert Od Fusion Jazzu do Jazz Rocka 70 

159.  11.09.2021 Promocja książki Tymka Janosa + koncert Maciej Tacher 85 

160.  12.09.2021 13 Rajd Pojazdów Zabytkowych 550 
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161.  14.09.2021 Moralność Pani Dulskiej – 2 spektakle 179 

162.  16.09.2021 Moralność Pani Dulskiej – 2 spektakle 236 

163.  16.09.2021 Wizyta Szkoły z Marszewa w Zajezdni i Galerii na wystawie 30 

164.  17.09.2021 Koncert Joanny Aleksandrowicz – Od Nocy do Nocy 90 

165.  17.09.2021 Sensoplastyka – zajęcia  dla dzieci 10 

166.  17.09.2021 Warsztaty Ceramiki – II Etap 25 

167.  18.09.2021 Konferencja Wiosna Edukacji 125 

168.  18.09.2021 Moralność Pani Dulskiej – spektakl 112 

169.  19.09.2021 Moralność Pani Dulskiej – spektakl 113 

170.  21.09.2021 Wizyta Przedszkola Słoneczne w Galerii na wystawie i warsztaty 
plastyczne 

12 

171.  22.09.2021 Wizyta Przedszkola Ochronka w Galerii na wystawie i warsztaty 
plastyczne 

22 

172.  23.09.2021 Przedszkole - Warsztaty plastyczne w galerii 10 

173.  24.09.2021 Konferencja Stow. Zrozumieć i Pomóc 25 

174.  25.09.2021 Walne Zgromadzenie OSP 70 

175.  26.09.2021 Koncert O.S.T.R. 170 

176.  28.09.2021 Zwiedzanie wystawy w Galeri|Marszew 35 

177.  28.09.2021 Stand-Up Usowicz - Pułabski 70 

178.  29.09.2021 Lekcja plastyki dla Przedszkola Ochronka 12 

179.  29.09.2021 Konferencja – Profilaktyka Onkologiczna 25 

180.  30.09.2021 Konferencja Anty-Alkoholowa 30 

181.  30.09.2021 Warsztaty Plastyczne Mój Pierwszy Zin 12 

182.  01.10.2021 Sensoplastyka – zajęcia dla dzieci 10 

183.  03.10.2021 Akcja Krwiodawstwa 151 

184.  03.10.2021 Koncert z cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie - Kościół pw. św. 
Bartłomieja Kowalew 

60 

185.  03.10.2021 Koncert z cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie – Kościół pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej  Pleszew  

100 

186.  04.10.2021 Zwiedzanie wystawy w Galerii Zajezdnia 20 

187.  05.10.2021 Zebranie Rolników 30 

188.  06.10.2021 Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku 120 

189.  06.10.2021 Wizyta Przedszkola Słoneczne wystawie w Galerii Zajezdnia 30 

190.  08.10.2021 Koncert Maciej Gołyźniak Trio 85 

191.  10.10.2021 Koncert z cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie - Kościół pw. św. MA 
Sowina 

150 

192.  10.10.2021 Koncert z cyklu Muzyka w Kościelnej Nawie - Kościół pw. NZ Pleszew  40 

193.  12.10.2021 Wykład z Historii Sztuki dla NLO Pleszew 100 

194.  13.10 2021 UTW – zajęcia plastyczne 10 

195.  14.10.2021 Dzień Edukacji Narodowej 190 

196.  15.10.2021 UTW – zajęcia plastyczne 9 

197.  17.10.2021 40 lecie GZRKiOR 100 

198.  28.10.2021 Spotkanie artystów plastyków 12 

199.  29.10.2021 Otwarcie wystawy PODRÓŻOBRANIE 36 

200.  31.10 2021 Kółko plastyczne m-c październik  91 

201.  10.11.2021 UTW – zajęcia plastyczne 10 

202.  16.11.2021 Warsztaty ceramiki - ŚDS 12 

203.  17.11.2021 UTW – zajęcia plastyczne 14 

204.  19.11.2021 Otwarcie wystawy po warsztatowej „KOMFORT RZECZY 42 

205.  19.11.2021 Warsztaty świąteczne OHP 12 

206.  23.11.2021 Warsztaty świąteczne ŚDS 11 

207.  23.11.2021 ARTklass – zaj. plastyczne dla najmłodszych  16 

208.  26.11.2021 Warsztaty świąteczne ceramika 8 

209.  30.11.2021 Kółko plastyczne m-c listopad 89 

210.  01.12.2021 UTW – zajęcia plastyczne 12 
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211.  02.12.2021 Zajęcia plastyczne ŚDS szkliwienie 4 

212.  02.12.2021 Zwiedzanie wystawy w Galerii – ZSP Kowalew 25 

213.     

214.  04.12.2021 Koncert z muzyką Astor Piazzolla Mistrz Tanga  

215.  06.12.2021 Warsztaty ceramiczne OHP - szkliwienie 12 

216.  08.12.2021 UTW – zajęcia plastyczne 10 

217.  09.12.2021 Podsumowanie lekkoatletyk   

218.  11.12.2021 Warsztaty dla instrumentalistów   

219.  14.12.2021 ARTklass zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców 16 

220.  16.12.2021 Gala Stal Pleszew 100 

221.  18.12.2021 Uroczyste podsumowanie XXV Wielkopolskiego Konkursu na 
najpiękniejsza kartkę Bożonarodzeniową  

50 

222.  20.12.2021 Koncert Świąteczny Big Band po godzinach  

223.  31.12.2021 Kółko plastyczne m-c grudzień 62 

  OGÓŁEM WYDARZEŃ  148 

  Ogółem WIDZÓW   (w tym online) 92.994 
Źródło: Dom Kultury w Pleszewie. 

 
 
Koszty inwestycji Domu Kultury w 2021 roku wyniosły  – 202.601,32 zł. Zakupiono program do 

sprzedaży biletów (36.861,32 zł), zestaw nagłośnieniowy TW Audio na potrzeby imprez plenerowych 
oraz jako rozbudowa systemu nagłośnienia w Zajezdni Kultury (153.750,00 zł), a także  instrument 
klawiszowy (11.990,00 zł). 

 

6.2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew.  

Celem działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie 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 2021 r. wprowadzony zarządzeniem Dyrektora BPMiG 
z dnia 12.01.2021 r. W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2021 r. Biblioteka prowadziła 
działalność w reżimie sanitarnym. Imprezy kulturalne zorganizowano w formie stacjonarnej, 
hybrydowej oraz online. 

Wydarzenia kulturalne w Bibliotece Publicznej w Pleszewie w 2021 r.: 

1. Kluby: 

− Dyskusyjny Klub Książki (4 spotkania, 39 uczestników), 

− Lokalny Klub Pstrykaczy PPL (5 spotkań, 48 osób), 

− Lokalny Klub Kodowania ( 4 spotkania, 30 uczestników), 

− Stacja Aktywnych Rodziców - (3 spotkania, 48 uczestników), 

− Stacja Kobiet – (3 spotkania 69 osób), 

− Stacja Smyka – sensoryka  (4 spotkania, 38 uczestników), 

− Biblioteczne Gadu-Gadu (2 spotkania,39 osób), 

− Foto na torach – (3 spotkania, 34 osoby). 
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Zdjęcie 4. Klub Aktywnych Rodziców,  Klub Foto na torach. 

 
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 
 
 

 

2. Warsztaty: 

− Warsztaty fotograficzne z Andrzejem Staszokiem - 33 osoby, 

− Świąteczne wieńce – 14 osób, 

− Fotograficzne ABC – 11 osób, 

− Świąteczne warsztaty kreatywne – 16 uczestników. 
3. Akcje ogólnopolskie: 

− Narodowe Czytanie  z Barbarą Bursztynowicz - 18 osób, 

− Noc Bibliotek – 20 osób 

− Cała Polska Czyta Dzieciom – 65 osób, 

− Dzień Głośnego Czytania – 21 uczestników 

− Bookcrossing z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – 70 osób, 
4. Spotkania autorskie: 

− Adamem Bieleckim – 100 uczestników, 

− Piotrem Milewskim – 1668 uczestników online, 

− Justyną Kopińską – 26 uczestników, 

− Jackiem Hugo-Baderem – 43 uczestników, 

− Filipem Springerem – 23 osoby, 

− Tanyą Valko – 31 uczestników, 

− Moniką Mrozowską – 19 uczestników, 

− Katarzyną Nosowską – 130 uczestników, 

− Waldemarem Wierzbą – 70 uczestników, 

− Maria Stachurską – 43 uczestników, 

− Michałem Worochem – 35 uczestników, 

− Mariuszem Borowiakiem – 13 uczestników, 

− Tymkiem Janosem – 15 uczestników, 

− Marianną Oklejak – 33 uczestników, 

− Zofią Stanecką – 68 uczestników. 
5. Konkursy: 

− Konkursy w mediach społecznościowych (3 konkursy, 47 uczestników), 

− Konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży (6 konkursów, 270 uczestników). 
6. Wystawy: 

− „Literatura w obiektywie” – 50 uczestników, 

− „Biblioteczny Wehikuł Czasu. Podróż do PRL-u – 550 osób, 

− „Moje Indie” – 57 uczestników, 

− Wystawa ręcznie malowanych ubrań Anushka&Betushka – 176 osób, 
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− „Wszystkie twarze wsi” – 58 osób 

− „Young PPL. Pleszew oczami młodych” – 33 osoby. 
 

Zdjęcie 5. Wystawa Moje Indie. 

 
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

7. Imprezy plenerowe: 

− Kawiarnia literacka na pleszewskim Rynku (3 spotkania, 71 osób), 

− Pokaz mody alternatywnej Anushka&Betushka – 350 uczestników, 

− Festiwal „Pociąg do nauki” – 300 uczestników 

− Rajd rowerowy z guestem „Rowerowa wyprawa w przeszłość Pleszewa i okolic” – 78 
uczestników, 

− Quest świąteczny „Na tropie świętego Mikołaja” – 150 uczestników, 

− Dzień Dziecka – 480 osób, 

− Festyn na Rynku (2 spotkania, 210 osób). 
 
 
 

Zdjęcie 6. Festiwal „Pociąg do nauki, Dzień Dziecka. 

             
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 

8. Zajęcia dla dzieci: 

− Lekcje biblioteczne (19 lekcji, 305 uczestników), 

− Spotkania czytelnicze dla przedszkolaków z teatrem kamishibai (20 spotkań, 358 
uczestników), 

− Pasowanie na czytelnika (3 spotkania, 52 uczestników), 

− Gry zadaniowe dla dzieci (3 gry, 100 uczestników), 

− Spotkania czytelnicze dla uczniów szkół podstawowych (6 spotkań, 108 uczestników), 

− Zajęcia w czasie ferii (82  uczestników), 

− Zajęcia wakacyjne (187 uczestników). 
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9. Wiosna Kobiet – spotkania z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą oraz stylistką (4 
spotkania, 15.878 uczestników online). 

10. Recitale 

− Monodram muzyczny „KIalina” z piosenkami Kaliny Jędrusik w wykonaniu - 34 osoby, 

− Recital Olgi Bończyk – 87 uczestników. 
11. Wykłady: 

− Wykład Małgorzaty Swędrowskiej “Jak sprawić, by twoje dziecko pokochało książki”, 

− Wykład Małgorzaty Jańczak „Zycie i twórczość Mariana Cezarego Abramowicza” – 32 
osoby. 

 
Ponadto Biblioteka w ramach współpracy z instytucjami lokalnymi udostępniła swoje 

pomieszczenia na zorganizowanie spotkań, warsztatów i szkoleń. 
Biblioteka kontynuowała działania w celu pozyskania środków zewnętrznych. W 2021 r. 

Biblioteka pozyskała 118.831,00 zł z następujących programów: 

− „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 – Poprawa oferty 
bibliotek publicznych. Kierunek interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa -23.155 zł. (całość projektu 66.157,14 zł.) W ramach realizacji projektu biblioteka 
zakupiła 773 książki oraz dostęp do elektronicznych platform Legimi oraz Ebookpoint, 

− „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 4,  Kierunek 
interwencji 4.1 Blisko –Biblioteka |Lokalność |Inicjatywy |Społeczność |Kooperacja |Oddolność 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa – 66.700 (całość projektu na rok 2021 – 74.200 zł.) projekt “Stacja Biblioteka – tu jesteś 
u siebie!” W 2021 biblioteka w ramach projektu organizowała szkolenia dla pracowników oraz 
realizowała trzy przedsięwzięcia dla mieszkańców: 

o „Stacja Smyka – sensoryka”  
o Klub młodego fotografa „FOTO na torach”, 
o Kluby tematyczne dla dorosłych (Klub Podróżnika, Stacja Kobiet, Stacja Aktywnych 

Rodziców, Biblioteczne Gadu-Gadu). , 

− „Partnerstwo dla książki” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na zadanie „Biblioteczna Akademia Rozmaitości”– 
28.976 zł. (48.676 całość projektu).  W ramach projektu przeprowadzono szereg imprez 
kulturalnych dla mieszkańców miasta, gminy oraz powiatu pleszewskiego (rajd rowerowy z 
questem, spotkania autorskie, warsztaty fotograficzne, folklorystyczne, wystawy, wykład, 
konkursy, pokój zagadek on-line „Tajemnice starego dworca”, Festiwal Nowych Technologii, 
zajęcia dla dzieci). 
Kwota wydatkowana z wkładem własnym na wszystkie projekty wyniosła 189.033,14 zł. 

 
W 2021 roku Biblioteka zorganizowała 222 wydarzenia kulturalne, w których uczestniczyło 

31.855 osób (7.886 stacjonarnie oraz 23.969 online). Ogółem na przedsięwzięcia kulturalne wydano 
148.128,33 zł, z czego 35,41 % stanowi dotacja organizatora, a 64,59 % to środki pozabudżetowe 
pozyskane przez Bibliotekę w ramach projektów.  

 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie w 2021 roku przystąpiła do tworzenia Planu 

Rozwoju Biblioteki w ramach 4. Rundy Programu Rozwoju Bibliotek – inicjatywy Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program 
Rozwoju Bibliotek, m.in. organizując merytoryczne szkolenia i webinaria, dostarczając sprzęt i materiały 
edukacyjne, wspiera biblioteki w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. Dwuletni 
program – rozpoczęty w czasie ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa - ma także za zadanie 
dostosować działalność bibliotek do zmieniającej się, popandemicznej rzeczywistości. 

 



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
36 

 

Plan Rozwoju Biblioteki zakłada wskazanie kierunków intensyfikacji działań z zakresu promocji 
czytelnictwa, prowadzenia działalności edukacyjnej i animacyjnej oraz zaspokajania potrzeb 
mieszkańców miasta, gminy i powiatu pleszewskiego. Podczas jego przygotowania wypracowane zostały 
nowe usługi (realizowane także w formie online i hybrydowo), powstała koncepcja działań 
promocyjnych i rzeczniczych, opracowano nową wizję biblioteki wpisującą się w koncepcję idei 
„trzeciego miejsca”, czyli przestrzeni, w której mieszkańcy spędzają wolny czas, rozwijają pasje 
i kompetencje, edukują się pozaformalnie oraz spotykają się z osobami o tych samych 
zainteresowaniach. 

W minionym roku rozpoczęto również opracowywanie diagnozy, by trafnie wskazać  
oczekiwania różnych grup odbiorców: dorosłych – w tym seniorów, dzieci, młodzieży oraz osób ze 
specjalnymi potrzebami. Narzędzi do tworzenia diagnozy dostarczył bibliotece konkurs grantowy 
„Blisko” realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Dzięki pozyskanym środkom, zespół biblioteki 
mógł wziąć udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia badań ankietowych i animacyjnych, których 
realizację rozpoczęto w październiku 2021 roku. Badaniom w czwartym kwartale 2021 roku poddano 
zarówno dorosłych użytkowników biblioteki, jak i osoby z różnych powodów niekorzystające z 
księgozbioru czy oferty działań kulturalnych. Wskazano, m.in. źródła informacji o działalności, z jakich 
korzystają, oczekiwania dotyczące form i tematów organizowanych przez Bibliotekę wydarzeń 
kulturalnych, a nawet dat czy godzin, w jakich te działania są najbardziej pożądane. 

 
W 2021 roku pracownicy Biblioteki w celu podniesienia kompetencji zawodowych uczestniczyli  

w szkoleniach stacjonarnych oraz w formie webinariów z następujących tematów: 

− Badanie potrzeb dorosłych czytelników. Techniki badawcze, narzędzia online, praktyczne 
zastosowanie, analiza danych, 

− Badanie potrzeb kulturalnych i kulturowego potencjału lokalnego społeczeństwa, 

− Baśń sensoryczna, odbieraj literaturę wszystkimi zmysłami. Organizacja i scenariusze zajęć 
czytelniczych poszerzonych o bodźce, 

− Diagnoza potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, 

− Dostępna instytucja kultury – czyli jaka? Organizacja projektów edukacyjno-animacyjnych 
z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami, 

− Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, 

− Warsztaty Action Track, 

− Spotkania z tutorem w ramach realizacji projektu „Stacja Biblioteka. Tu jesteś u siebie”, 

− Warsztaty z emisji głosu, 

− ABC Bibliotekarstwa, 

− Obsługa klientów ze szczególnymi potrzebami, 

− Nie siedź – sieciuj, 

− Dostępność bibliotek. 
 
 

Tabela 6. 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 

4.250 3.413 80,30 85.000 89.132 104.86 

Filia w Kowalewie 100 18 18 1.000 52 5,2 

Filia w Kuczkowie 150 130 86,66 3.000 2.909 96,96 

Filia w Piekarzewie 150 124 82,66 1.500 1.405 93,66 

Filia w Taczanowie 300 240 80 4.000 3.706 92,65 

Filia w Zawidowicach 50 18 8 500 171 34,20 

Filia Szpitalna* 0 0 0 0 0 0 
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Wypożyczalnia 2.000 1.706 85,30 55.000 56.354 102,46 

Oddział Dziecięcy 1.500 1.186 79,06 20.000 24.535 122,67 
* W związku z pandemią koronawirusa filia biblioteczna w Szpitalu była nieczynna. 
Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 
 
Tabela 7. Zakupy w Bibliotece Publicznej. 

WYKONANIE ZAKUPU KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW ORAZ CZASOPISM 

 
Liczba 
zakupiony
ch książek 

Wartość 
zakupiony
ch książek 

Liczba 
zakupionych 
audiobookó
w 

Wartość 
zakupionych 
audiobookó
w 

Liczba 
zaprenumerowan
ych czasopism 

Wartość 
zaprenumero
wanych 
czasopism 

Dział/ filia 2.622 56.702,73 0 0 49 8.711,52 

Filia 
w Kowalewi
e 

2 40,00   0 0 

Filia 
w Kuczkowi
e 

103 1.975,29   2 55,14 

Filia 
w Piekarzew
ie 

83 1.613,51   2 34,86 

Filia 
w Taczanow
ie 

104 1.990,96   0 0 

Filia 
w Zawidowi
cach 

82 1.599,07   0 0 

Filia 
Szpitalna 

5 136,86   0 0 

Wypożyczal
nia + 
czytelnia 

1696 42.359,54   35 8.169,39 

Oddział 
Dziecięcy 

547 10.175,48   5 452,13 

Źródło: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew. 

 
 
Aby poszerzyć ofertę dotyczącą wypożyczania zbiorów Biblioteka zakupiła dostęp do bazy e-

booków na platformie Legimi (64 tysiące e-booków i 6 tysięcy audiobooków) oraz na platformie 
Ebookpoint (37.406 tysięcy e-booków, audiobooków i kursów video).  

Dodatkową usługą jest także „Rowerowy EKO Kurier”, dzięki której pracownik biblioteki 
dostarczy książki i odbierze je od mieszkańców Pleszewa, którzy mają trudności z samodzielnym 
dotarciem do Biblioteki. 

W ramach programu „Funpakiet dla bibliotek” prolongowano dostęp do e-lerningowej 
platformy nauki języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz 
kursów specjalistycznych: czytaj, pamiętaj, pisz, fotografia i Photoshop. 
 
 

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 
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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 2021 r.: 
1) w bibliotece podręcznej zinwentaryzowanych było 2335 woluminów, zakupiono 12 woluminów, 
2) w 2021 roku eksponowane były następujące wystawy: 

− „Historia polskiego komiksu”, „Komiks w PRL, PRL w komiksie”, 
− „Oblicza Wielkopolski”, „Dwory, zamki i pałace Wielkopolski”, 
− „Poznański Czerwiec 1956”, „Wolności! Chleba! Poznański Czerwiec 1956 w fotografii”, 
− „140 lat powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pleszewie” oraz „100 hełmów na 100-lecie 

powstania Głównego Związku Straży Pożarnych RP”, 
− „35 lat po katastrofie w Czarnobylu”, 
− „Zdzisław Beksiński - autorska grafika komputerowa”. 
Wystawy te udostępniono 1500 zwiedzającym indywidualnie i grupowo. Muzeum nieczynne dla 
zwiedzających w okresie: 01-31.01. oraz 20.03.-04.05.2021 r., 

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 150 konsultacji i kwerend naukowo – badawczych,  
6) w Muzeum odbyły się następujące prelekcje / spotkania / wykłady: 

− Wykład A. Kozaka pt. „Pleszew w późnym średniowieczu i u progu epoki nowożytnej” 
/07.10.2021/; 

− Prelekcja Krystiana Machnika pt. „35 lat po katastrofie w Czarnobylu” /19.11.2021/; 
− Wykład dra Dariusz Lorka pt. „Krajobraz topograficzny XIX-wiecznego miasta” /24.11.2021/; 
− Wykład prof. Zbigniewa Pilarczyka pt. „Nowożytne fortyfikacje w Wielkopolsce” /16.12.2021/. 

7) w Muzeum odbył się w dniu 13.11.2021 r. koncert Aleksandry Rykowskiej podczas wieczoru pieśni 
patriotycznych, 

8) w Muzeum odbyły się warsztaty: 
− 09.07.2021 r. - warsztaty archiwistyczne „Zostań rodzinnym archiwistą”, 
− 23.07.2021 r. - warsztaty archiwistyczne „Zostań rodzinnym archiwistą”, 
− 11.08.2021 r. - warsztaty muzyczne „W muzycznej krainie”, 
− 18.08.2021 r. - warsztaty archiwistyczne dla seniorów, 
− 28.08.2021 r. - warsztaty muzyczne „Wśród dźwięków instrumentów”, 

9) w dniu 07.10.2021 r. odbyła się promocje książki A. Kozaka pt. „Pleszew w późnym średniowieczu 
i u progu epoki nowożytnej”, 

10) odbyły się spotkania i wykłady w ramach sekcji historyczno - genealogicznej Pleszewskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 

11) 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, 
12) przeprowadzono bieżące aktualizacje strony internetowej: www.muzeum.pleszew.pl 

oraz aktualizacje na portalu społecznościowym Facebook.  
 
 
Tabela 8. Posiadane eksponaty w Muzeum Regionalnym. 

Dział Liczba Eksponaty pozyskane w 2021 roku 

http://www.muzeum.pleszew.pl/
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Archeologia 377 - 

Sztuka 377 - 

Etnografia 700 91 

Historia 2667 27 

Militaria 44 - 

Numizmaty 244 - 

Technika ----- - 

Razem: 4409 118 
Źródło: Informacja dodatkowa do Sprawozdania finansowego 2020. 

 
 
Tabela 9. Działy eksponatów. 

Dział Liczba Eksponaty pozyskane w 2021 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. 

Działalność Sport Pleszew sp. z o.o. prowadzona była w 2021 r. w warunkach ciągle 
zmieniających się przepisów dotyczących zwalczania COVID – 19 i ograniczeń z tym związanych. 
Rozwiązania te wprowadzane były niejednokrotnie z dnia na dzień bez możliwości wcześniejszego 
przygotowania się do nich. Mimo to w 2021 r. uzyskano następujące efekty działalności: 

1. Park Wodny odwiedziło 82.070 osób (w 2020 r . – 64.907 osób). Dochód ze sprzedaży biletów 
i karnetów wyniósł w 2021 r. 886.073,01 zł (w 2020 r. – 567.297,53 zł). W rekordowym 2018 r. 
Park Wodny odwiedziło 146.086 osób – przychód ze sprzedaży wyniósł 1.081.762,77 zł. 

2. W edycji letniej Akademii Sportu i Przygody uczestniczyło 338 dzieci - odpłatność wyniosła 
76.600 zł (w 2020 r. 231 dzieci – 34.470 zł).  

3. W okresie od 1.01.2021r. do 13.02.2021r., od 20.03.2021 r. do 28.05.2021 r. tj. przez 112 dni 
kalendarzowych (31 % dni w roku) nie było możliwości prowadzenia działalności. W 
ograniczonym zakresie prowadzone były zajęcia dla szkół, program Umiem pływać czy zajęcia 
dla seniorów. 

4. W ramach programu PPL 3+ z Park Wodnego skorzystało w 2021 r. 5.318 osób (wykupując 2.040 
bilety normalne i 3.278 biletów ulgowych). W 2020 r. z programu skorzystało  3.647 osób. 

5. Przychód ze sprzedaży w sklepiku prowadzonym przez sprzedawców kas uzyskano 52.780,40 zł 
(w 2020 r. 34.088,50 zł).  

6. Rok 2021 był kolejnym rokiem realizacji programu „Basen za średnią” dla uczniów, którzy 
osiągnęli średnią powyżej 4,0 na świadectwach. W 2021 r. liczba darmowych wejść w okresie 
wakacyjnym wyniosła 1.587 na 5.305 możliwych do wykorzystania, co daje 29,92 % 
wykorzystania (w 2020 r. odpowiednio 1.178 na 5.142 – 22,91 %). 

7. Z programu Bilet senior 60+ w 2021 r. skorzystały 184 osoby (w 2020 r. – 33 osoby). 
8. W 2 edycjach programu  Umiem pływać uczestniczyło: 

− 1 edycja 509 dzieci z MiG Pleszew oraz gmin  Blizanów i Koźmin Wielkopolski, 

− 2 edycja 291 dzieci z MiG Pleszew, gminy Blizanów i Koźmin Wlkp. 
9. Nauka pływania dla szkół – od miesiąca października 2021r. ponownie organizowane były 

zajęcia wychowania fizycznego w Parku Wodnym Planty dla klas IV i VII z MiG Pleszew. W 
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zajęciach uczestniczyło 735 dzieci w 50 grupach. Kontynuowane były zajęcia dla szkół z gminy 
Kotlin i z Rychnowa. 

10. Hala widowiskowo – sportowa ul. Krzywoustego 4 –  w 2021r. sprzedaż usług wyniosłą  
113.615,34 zł. W miarę normalna działalność prowadzona była od września 2021 r. 

11. Kręgielnia – obroty wyniosły 92.790,00 zł (2020 r. – 92.213,00 zł). Kręgielnia wyłączona była z 
działalności w okresie styczeń – maj . W 2019 r. sprzedaż wyniosła 177.529,50 zł. 
 

Zrealizowane inwestycje: 
1) budowa boiska  w Grodzisku: 

− wymiary boiska - 24m  x 44 m (powierzchnia całkowita  z trawy syntetycznej 1.296 m2 (27 
m x 48 m), 

− nawierzchnia: trawa syntetyczna, 

− dyscypliny: piłka nożna (bramki 5 m x 2 m), siatkówka(1 kpl.- 2 słupki, siatka), 

− piłkochwyty: 6 m wysokości, za bramkami, 

− ogrodzenie: panele wysokość 4 m, 
− nawierzchnia  z kostki brukowej 95m2, nawierzchnia z tłucznia 180,5 m2, 

− elementy małej architektury: kosze na śmieci – 3 szt., stojak na rowery 4 stanowiska, ławka 
betonowa 12 szt. 

− koszt: 548.386,89 zł brutto, 
2) budowa skateparku: 

− Pleszew Al. Wojska Polskiego 17  (termin oddania do użytku : 10.06.2021 r.), 

− powierzchnia terenu objętego opracowaniem 944,2 m2, 

− powierzchnia projektowanego skateparku 376,43 m2, 

− ilość przeszkód : 6, 

− nawierzchnia betonowa, 

− elementy małej architektury: kosze na śmieci – 2 szt., ławki betonowe – 4 szt.,   

− oświetlenie: 3 maszty oświetleniowe, 

− monitoring: 4 kamery cyfrowe,  

− Koszt: 495.630,00 zł brutto, 
3) budowa boiska w Pleszewie – Osiedle Wokół Wieży: 

− Pleszew, ul. Solskiego (termin oddania do użytku : 16.06.2021 r.), 

− wymiary boiska - 23m  x 36,4m,  

− nawierzchnia: poliuretanowa,  

− dyscypliny: piłka ręczna  (bramki 2 m x 3 m), siatkówka(1 kpl. – 2  słupki, siatka), koszykówka 
(2 kosze), 

− piłkochwyty: 6 m wysokości, za bramkami, 

− nawierzchnia  z kostki brukowej 447 m2, nawierzchnia z otoczaków 244 m2, 

− Elementy małej architektury: kosze na śmieci – 5 szt., stojak na rowery 10 stanowiska, ławka 
betonowa  5szt., 

− koszt:   398.896,87zł brutto, 
4) budowa boiska w Sowinie Błotnej: 

− Sowina Błotna  (termin oddania do użytku : 21.06.2021 r.), 

− wymiary boiska - 21m  x 34m,  

− nawierzchnia: poliuretanowa  

− dyscypliny: piłka ręczna  (bramki 2 m x 3 m), siatkówka(1 kpl.- 2 słupki, siatka), koszykówka 
(2 kosze), 

− piłkochwyty: 6 m wysokości, za bramkami, 

− nawierzchnia  z kostki brukowej 147 m2,  

− elementy małej architektury: kosze na śmieci – 2 szt., stojak na rowery , ławka betonowa, 
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− oświetlenie: 4 maszty oświetleniowe. 

− Koszt: 422.720,25 zł brutto. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki: 139.532,05 
zł, 

5) wykonanie parkingu na 21 samochodów na stadionie miejskim – koszt 47.021,01 zł, 
6) wykonanie chodników przy Miasteczku Ruchu Drogowego na stadionie miejskim – koszt  

19.281,48 zł.  
 
W warunkach pandemii Covid – 19 udało się zorganizować m.in: 

− występ Korteza, 

− występ kabaretu Neo – Nówka, 

− 200 Maraton R. Andersza, 

− 11 Bieg Przemysława i Bieg Przemusia, 

− zawody Grand Prix w Karate, 

− Gala boksu tajskiego, 

− Festyn z okazji 9 rocznicy funkcjonowania PW Planty, 

− koncert Anny Wyszkoni, 

− Festiwal Smaków Food Tracków, 

− koncert 10 Tenorów, 

− występ Kabaretu Moralnego Niepokoju, 

− Zawody Nordic Walking w Zawidowicach, 

− Imprezę Mikołajkową na basenie, 

− Bieg z Jankowa do Jankowa. 
 
 
 
 

VII. GOSPODARKA  

7.1. Działalność gospodarcza. 

Liczba zarejestrowanych przedsiębiorstw według stanu na 31.12.2021 r. (osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą) wynosiła 2.610 i była wyższa o 3 % niż w roku 2020. W 2021 r. 
odnotowano najwyższą liczbę zarejestrowanych przedsiębiorców w przedziale czasowym 2016-2021. 
 
 
Wykres 8. Liczba zarejestrowanych przedsiębiorców. 

 
Źródło: Główny Urząd Statystyczny. 
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7.2. Rynek pracy. 

Stopa bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew według stanu na dzień 31.12.2021 r. 
wynosiła 3,8 % (dane dotyczą Powiatu Pleszewskiego) i była niższa o 1,4 punktu procentowego niż 
w roku poprzednim. Najniższą stopę bezrobocia w okresie 2016 – 2021 odnotowano w grudniu 2018 r.  
 
 
Wykres 9. 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 
2021 długość sieci wynosiła 240,5 km i była dłuższa niż w roku poprzednim o 0,3 km. W porównaniu do 
roku 2017 długość sieci wzrosła o 6,1 km, tj. o 2,6 %.  

 
 

 
Wykres 10. Długość czynnej sieci rozdzielczej – wodociąg. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
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poprzednim o 1,8 km, tj. o 1,6 %. W porównaniu do roku 2017 długość sieci wzrosła o 19,3 km, tj. o 20,0 
%.  
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Wykres 11. Długość sieci kanalizacyjnej. 

 
Źródło: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  

 

7.4. Strefa Płatnego Parkowania.  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej W Pleszewie z dnia 21 października 2021 
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, Kolejowa, Plac Kościuszki, Kowalska, Poznańska – 
od ul. Rynek do drogi Krajowej nr 12.  

 
Opłata za pierwszą godzinę parkowania w podstrefie A wynosi 4,00 zł, za drugą 4,50 zł, trzecią 

5,00 zł, czwartą i kolejną 4,00 zł. W strefie B opłata wynosi odpowiednio 2,50 zł, 3,00 zł, 3,50 zł, 2,50 zł. 
W 2021 r. łączne dochody z tytułu opłat parkingowych wynosiły 758.215,75 zł i były o 32.878,00 zł (8,2 
%) wyższe niż w roku 2020 r. Dochody Miasta i Gminy Pleszew z tytułu opłat parkingowych w 2021 r. 
wyniosły 531.209,37 zł i były o 3,0 % wyższe niż w roku poprzednim. 
 
 
Wykres 12. Dochody Miasta i Gminy Pleszew z tytułu opłat parkingowych (zł). 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Wykres 13. Całkowite dochody z tytułu opłat parkingowych (zł). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Tabela 10. Liczba wykupionych biletów parkingowych w 2020 i 2021 roku. 

MIESIĄC  2021 2020 

styczeń 13.522 13.946 

luty 11.241 20.553 

marzec 25.074 24.313 

kwiecień 15.390 15.390 

maj 19.785 12.224 

czerwiec 24.390 19.002 

lipiec 22.235 25.279 

sierpień 15.520 27.167 

wrzesień 22.502 21.325 

październik 22.736 17.710 

listopad 8.456 19.287 

grudzień 25.359 25.301 

RAZEM: 226.210 241.497 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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7.5. Transport.  

W 2021 r. na terenie Miasta i Gminy Pleszew transport publiczny, współfinansowany przez 
gminę, był realizowany w ramach 11 linii – 10 autobusowych (Miasto i Gmina Pleszew, Pleszewskie Linie 
Autobusowe i MZK Ostrów Wielkopolski) i 1 kolejowej (Stowarzyszenia Kolejowych Przewozów 
Lokalnych).  

Linie autobusowe: 

− PL1, 

− PL2, 

− 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 23F Rokutów – Grodzisko – Pleszew – Dobrzyca i z powrotem, 

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

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

− Pleszew – Ostrów Wielkopolski. 

− Linia kolejowa: Pleszew Miasto – Pleszew Wąsk.  
 
W 2020 r. rozpoczęto przygotowania do uruchomienia gminnej komunikacji autobusowej na 

terenie Miasta i Gminy Pleszew. Świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na dwukierunkowej linii PL rozpoczęło się ostatecznie z dniem 01.04.2021 r. Miasto i Gmina 
Pleszew stała się tym samym jego organizatorem zaś na operatora wybrane zostało Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.  
 

Trasa linii PL1 została zaprojektowana od Cmentarza Komunalnego w kierunku Zielonej Łąki, 
Szpitala a następnie centrum Pleszew, zaś linii PL 2 w kierunku centrum Pleszewa, szpitala a następnie 
Zielonej Łąki. Ideą było, żeby minibusy pętlowo objeżdżały miasto wjeżdżając jednocześnie do 
sąsiadującej z Pleszewem Zielonej Łąki. Znajduje się tam duże osiedle domów jednorodzinnych, których 
mieszkańcy pracują i uczą się w Pleszewie. Celem wdrożenia linii miejskich było zapewnienie dostępu do 
wszystkich instytucji zlokalizowanych w różnych częściach miasta, urzędu, szkół, szpitala, przychodni, 
targowiska, placówek kultury oraz sportu. 
 
 
 
Schemat linii PL1 i PL2. 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Podstawowy koszt biletu za przejazd na linii PL 1 i PL 2 dla biletu normalnego wynosi 2 zł. a dla 
miesięcznego 50 zł. Podróżni mogą skorzystać zarówno ze zniżek zagwarantowanych ustawowych 
wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego jak i ze zniżek samorządowych wprowadzonych przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Pleszew. 
 
 
Tabela 11. Ceny biletów zniżkowych. 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
Wykres 14. Nakłady na transport publiczny w 2021 r. (zł). 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

Całkowite nakłady finansowe Miasta i Gminy Pleszew na transport publiczny w 2020 r. wyniosły 
1.365.830 zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 68,7 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 15. Całkowite nakłady na transport publiczny (zł). 
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Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Nakłady finansowe na dowóz dzieci do szkół Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021 wyniosły 

455.076,09 zł, zaś dowóz dzieci do szkół specjalnych – 240.384,46 zł. Rok wcześniej wydatki wynosiły 
odpowiednio 350.588,42 zł i 141.991,30 zł. 

 

7.6. Długość dróg rowerowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

Długość dróg rowerowych (ścieżek rowerowych) na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 r. 
wynosiła 11,8 km. W porównaniu do 2019 roku, długość zwiększyła się 5,2 km, tj. 78,8 %. Wartość 
dotyczy wyłącznie ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasie drogowym dróg gminnych.  

 
 

Wykres 16. Długość dróg rowerowych (drogi gminne) w MiG Pleszew. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIII. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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W roku 2021 z terenu Miasta i Gminy Pleszew zebrano 11.279 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 2021 r. 

 
 

Tabela 12. Odpady zebrane z terenu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

Kod odpadu Nazwa odpadu Ilość (Mg) 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4.204,71 

20 01 08  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 952,82 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1.376,84 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 948,895 

15 01 07  Opakowania ze szkła 760,012 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 483,2225 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 429,42 

15 01 04 Opakowania z metali 55,0145 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 31,6 

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

285,14 

17 03 80  Odpadowa papa 5,26 

20 01 10 Odzież 28,68 

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

78,62 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 18,915 

20 01 21 Lampy Fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 0,3 

16 01 03 Zużyte opony 39,76 

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

20,8 

20 01 32 Leki, inne niż wymienione w 20 01 31 1,42 

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

18,4703 

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

36,4265 

20 01 34 Baterie i akumulatory, inne niż wymienione w 20 01 33 1,282 

20 01 02 Szkło 31,26 

20 01 99 popiół 1.470,3 

RAZEM 11.279,168 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
W roku 2021 odebrano 4.204,71 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z terenu Miasta i Gminy Pleszew, czyli średnio miesięcznie mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew 
wyprodukowali 350 Mg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres 17. Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych (Mg) w latach 2014 – 2021. 
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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 – kuchenne, 

− odpady ulegające biodegradacji – zielone, 

− popioły i żużle. 
 

Wykres 18. Ilość wyprodukowanych odpadów selektywnych w 2021 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 
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w zabudowie jednorodzinnej (worki na selektywną zbiórkę odpadów), jak również z terenu osiedlowych 
punktów selektywnej zbiórki tzw. gniazd w zabudowie wielorodzinnej. Odpady w 2021 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. 
Polnej 71 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,  

− 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 19. Ilość zebranych odpadów na SPSZOK w roku 2021. 
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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 odpadów odebranych i zebranych z terenu Miasta i Gminy Pleszew wywiązując się z 
ustawowego obowiązku narzuconego na gminy. 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). W roku  2021 podobnie jak w latach ubiegłych, 
wszystkie zebrane i odebrane odpady komunalne zostały poddane procesom odzysku i recyklingu (R1-
R13). Niewielką ilość całości zebranych odpadów stanowiły odpady poddane składowaniu (tj. w roku 
2021– 78,62 Mg odpady o kodzie 17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne 
niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03).  

Bardzo dużym osiągnieciem w 2021r. w dziedzinie gospodarki odpadami jest wprowadzenie 
dodatkowej obowiązkowej zbiórki żużli i popiołów oraz odpadów biodegradowalnych kuchennych na 
terenie całej gminy. Wprowadzenie osobnej zbiórki tych dwóch frakcji odpadów znacznie obniżyło 
koszty zagospodarowania odpadów komunalnych, dzięki czemu stawka od mieszkańca od sierpnia 
2020r. utrzymała się na poziomie 24 zł / osobę /m-c do dnia dzisiejszego.  

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

9.1. Stan finansów Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

Dochody ogółem 
Plan 164.143.875,31 zł; Wykonanie 167.035.640,44 zł.  
Planowane dochody w roku budżetowym 2021 w kwocie 164.143.875,31 zł wykonano na poziomie 
167.035.640,44 zł, tj. 101,76 % planu, w tym: 

1) dochody bieżące planowane  w kwocie 155.607.744,77 zł wykonano na poziomie 
159.430.858,66 zł, tj. 102,46% planu, 

2) dochody majątkowe  planowane w kwocie 8.536.130,54 zł wykonano w kwocie 7.604.781,78 zł, 
tj. 89,09% planu. 

W strukturze ogółem dochody bieżące stanowią 95,45 % wykonania planu, zaś dochody majątkowe 
stanowią 4,55% wykonania planu. 
 
Wydatki ogółem 
Plan 176.526.824,42 zł; Wykonanie 165.144.741,48 zł. 
Planowane wydatki budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku budżetowym 2021 w kwocie 
176.526.824,42 zł  wykonano w wysokości 165.144.741,48 zł, co stanowi 93,55 % planu, w tym: 

− wydatki bieżące planowane w kwocie 144.793.615,81 zł wykonano na poziomie 137.317.289,69 
zł, tj. 94,84% planu, 

− wydatki majątkowe planowane w kwocie 31.733.208,61 zł wykonano na poziomie 
27.827.451,79 zł, tj. 87,69 % planu. 

W strukturze ogółem wydatki bieżące stanowią 83,15% wykonania planu, zaś wydatki majątkowe 
stanowią 16,85% wykonania planu. 
 
Informacja o zobowiązaniach 
Gmina zaciągnęła zobowiązania bieżące na kwotę 4.393.635,54 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia  i pochodne – 2.980.272,13 zł, 
2) 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112.489,73 zł, 
3) 3) zakup energii – 380.006,14 zł, 
4) pozostałe rzeczowe – 839.464,61 zł, 
5) obsługa długu – 81.402,93 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 uchwałą nr XXVII/262/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej  
na rok 2021. Zestawienie zobowiązań bieżących wg stanu na 31 grudnia 2021 roku prezentuje poniższa 
tabela. 
 
 
Tabela 13. Zestawienie zobowiązań bieżących – według stanu na dzień 31.12.2021 roku. 

Tytuł zadłużenia 
Urząd Miasta 

i Gminy  
w Pleszewie 

Jednostki 
oświatowe 

MGOPS 
w Pleszewie 

CUW MiG 
Pleszew 

OGÓŁEM 

1) wynagrodzenia 
i pochodne 

522.176,12 zł 2.179.312,68 zł 218.881,84 zł 59.901,49 zł 2.980.272,13 zł 

2) świadczenia na 
rzecz osób 
fizycznych 

84.582,12 zł 21.228,96 zł 6.678,65 zł 0,00 zł 112.489,73 zł 

3) zakup energii 242.368,97 zł 122.266,73 zł 4.783,77 zł 10.586,67 zł 380.006,14 zł 

4) pozostałe 
rzeczowe 

819.708,80 zł 12.299,64 zł 7.372,75 zł 83,42 zł 839.464,61 zł 
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5) obsługa długu 81.402,93 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 81.402,93 zł 

Razem: 1.750.238,94 zł 2.335.108,01 zł 237.717,01 zł 70.571,58 zł 4.393.635,54 zł 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
 
 
 

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosił 
40.660.000,00 zł, co stanowi 24,35% wykonania dochodów ogółem. Zobowiązania finansowe gminy z 
tytułu kredytów i pożyczek rok wcześniej, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły 
44.081.000,00 zł. 
 
Tabela 14. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na 31.12.2021 roku. 

Nazwa banku Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie 13.750.000,00 zł 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie 16.580.000,00 zł 

ING Bank Śląski S.A. 250.000,00 zł 

BGK 8.820.000,00 zł 

BGK 1.000.000,00 zł 

WFOŚiGW w Poznaniu 260.000,00 zł 

Razem: 40.660.000,00 zł 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

Gmina posiada możliwości do terminowego wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań 
pieniężnych,  w szczególności wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy jednoczesnym 
zaspokojeniu bieżących potrzeb wspólnoty samorządowej i realizowaniu planowanych wydatków 
inwestycyjnych. 

 
Informacja o stanie należności 

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 14.953.850,06 zł, co stanowi 8,96% 
wykonania dochodów ogółem. Natomiast stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 
11.630.325,21 zł, co stanowi 6,97% wykonania dochodów ogółem, w tym odsetki od należności 
cywilnoprawnych stanowią kwotę 479.480,43 zł.  

W 2021 roku podjęte czynności windykacyjne i egzekucyjne dla zaprezentowanych poniżej 
źródeł dochodów, w tym dla podatków i opłat, przedstawiały się następująco: 
 
Tabela 15. Czynności windykacyjne i egzekucyjne podjęte w 2021 roku. 

Tytuł zaległości 

UPOMNIENIA TYTUŁY WYKONAWCZE 

osoby 
prawne 

osoby 
fizyczne 

razem 
osoby prawne osoby fizyczne razem 

ilość  kwota ilość  kwota ilość  kwota 

Podatek od nieruchomości 84 

1.539 1.623 

23    595 638,58 zł  154         66 892,58 zł  177          662 531,16 zł  

Podatek rolny       221       145 606,71 zł  221          145 606,71 zł  

Podatek leśny       2                 27,00 zł  2                    27,00 zł  

Podatek od środków 
transportowych 6 72 78     24         59 635,98 zł  24             59 635,98 zł  

RAZEM: 90 1.611 1.701 23   595 638,58 zł  401   272 162,27 zł  424      867 800,85 zł  

Opłata eksploatacyjna   1 1     1         44 427,60 zł  1             44 427,60 zł  

Opłata za zajęcie pasa 
drogowego 1 132 133     5         19 104,50 zł  5             19 104,50 zł  

Kary grzywny   64 64     19           2 300,00 zł  19               2 300,00 zł  

Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 2305 2305 15      12 414,00 zł  515       174 946,50 zł  530          187 360,50 zł  
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RAZEM: 2.503 2.503 15     12 414,00 zł  540   240 778,60 zł  555      253 192,60 zł  

OGÓŁEM: 4.204 4.204 38   608 052,58 zł  941   512 940,87 zł  979   1 120 993,45 zł  

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

 

Przed wystawieniem upomnień, w okresie sprawozdawczym, podejmowano wobec 
zobowiązanych działania informacyjne – w formie SMS-ów, zmierzające do dobrowolnego wykonania 
obowiązku zapłaty zobowiązania, co efektywnie przełożyło się na zmniejszenie ilości wystawianych 
upomnień i tytułów wykonawczych. 

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 ww. tytułów wynoszą  
195.165,32 zł, co stanowi 0,12 % wykonania dochodów ogółem. 

Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu Miasta i Gminy Pleszew – według stanu  
na 31 grudnia 2021 roku prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne. 

 
Tabela 16. Wykaz należności będących zaległością na rzecz budżetu MiG Pleszew – według stanu na 31.12.2021 r. 

Wyszczególnienie 
Należności, w tym: 

Ogółem Zaległości Nadpłaty  

Wpływy z podatku od nieruchomości 5 163 873,57 5 155 850,39 52 533,55 

Wpływy z podatku rolnego 98 665,01 98 130,01 15 296,64 

Wpływy z podatku leśnego 1 162,42 1 162,42 49,76 

Wpływy z podatku od środków transportowych 231 348,61 223 742,96 15 307,04 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłaconego w formie karty podatkowej 

119 267,73 119 267,73 0,00 

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 8 285,50 4 274,42 0,00 

Wpływy z opłaty skarbowej 1 508,00 34,00 0,00 

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 7 917,30 1 172,80 13,00 

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 
charakterze 

543 607,02 538 669,36 70 014,68 

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności 

9 713,98 9 713,98 3 210,47 

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 4 649,07 4 649,07 1 051,13 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż mienia 
komunalnego) 

14 415,33 14 415,33 0,00 

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 86 719,46 75 897,59 0,00 

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 
fizycznych 

65 065,36 64 330,36 6 429,28 

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych 
i innych jednostek organizacyjnych 

121 958,97 121 958,97 0,00 

Wpływy z różnych dochodów  24 883,10 2 445,92 0,06 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 

538 481,55 523 461,37 151 215,73 

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5,00 5,00 0,00 
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Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami 

3 865 805,87 3 865 704,84 0,00 

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 
lub w nadmiernej wysokości  

1 018,54 0,00 0,00 

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 188 608,02 119 398,13 0,00 

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 25 857,59 0,00 0,00 

Wpływy z usług 45 060,83 7 382,34 611,20 

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 
upomnień 

129 063,85 125 884,25 252,35 

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -81 496,46 0,00 0,00 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 39 001,59 1,59 0,00 

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 43 892,98 43 892,98 0,00 

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 

55 207,51 10 559,52 556,40 

Wpływy z różnych opłat 18 839,45 18 839,45 0,00 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0,00 0,00 87,50 

Razem 11 372 386,75 11 150 844,78 316 628,79 

Wpływy z pozostałych odsetek 479 480,43 479 480,43 0,00 

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 101 982,88 0,00 0,00 

Razem 3 581 463,31 479 480,43 0,00 

Ogółem 14 953 850,06 11 630 325,21 316 628,79 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
Wśród należności wymagalnych najwyższą kwotę zaległości stanowią zobowiązania z tytułu:  

− podatku od nieruchomości – kwota 5.155.850,39 zł, stanowiące 44,34 % zaległości ogółem,  

− dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – kwota 3.865.704,84 zł, 
stanowiące 33,24 % zaległości ogółem.  

 

W celu wyegzekwowania wspomnianych należności, podjęto wobec dłużników następujące 
czynności egzekucyjne: 

 
 

Tabela 17. Podjęte wobec dłużników czynności egzekucyjne w 2021 roku. 

Lp. Wyszczególnienie 

Ilość 

 Kwota  
dłużników tyt. wyk. 

przyłączeń 
do egzekucji 

1 2 3 4 5 6 

1. podatek od nieruchomości 672 6 973     5 155 850,39 zł  

1.1. osoby prawne 58 556     3 241 702,85 zł  

a) dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 
38.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł 

10 76           2 103 279,87 
zł  

b) pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 
38.000,00 zł 

48 480           1 138 422,98 
zł  
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1.2. osoby fizyczne 292 6 417     1 914 147,54 zł  

a) dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 
13.500,00 zł do kwoty 360.000,00 zł 

10 377           1 222 873,24 
zł  

b) pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 
13.500,00 zł*  

282 6 040              691 274,30 zł  

2. dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych ustawami  

332   102   3 865 704,84 zł  

2.1. zaliczka alimentacyjna 87          392 149,90 zł  

a) dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 
8.500,00 zł do kwoty 16.000,00 zł 

12                126 703,42 zł  

b) pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej kwoty 
8.500,00 zł 

75                265 446,48 zł  

2.2. fundusz alimentacyjny 245       3 473 554,94 zł  

a) dłużnicy o zaległościach w przedziale od kwoty 
40.000,00 zł do kwoty 63.000,00 zł 

19   14***            894 009,50 zł  

b) pozostali dłużnicy o zaległościach poniżej 
40.000,00 zł 

226   88**         2 579 545,44 
zł  

* ilość szacunkowa – przyjęto jako przelicznik 2 tyt. wykonawcze na dłużnika w stosunku rocznym,  
 

** przyłączenia do egzekucji 88 na łączną kwotę zaległości 1.039.383,44zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022,  

*** przyłączeń do egzekucji 14 na łączną kwotę zaległości 656.676,23 zł – dotyczy okresu zasiłkowego 2021/2022. 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

W okresach wcześniejszych podejmowano szereg możliwych czynności mających na celu 
zmniejszenie powstałych zaległości podatkowych. Dla grupy największych 20 dłużników z tytułu podatku 
od nieruchomości wystawiono 453 tytuły wykonawcze na zaległość łączną w kwocie 3.326.153,11 zł, z 
tym m.in.:  

− kwota 1.596.492,45 zł zabezpieczona jest wpisem hipotecznym;  

− kwota 779.402,96 zł objęta jest wnioskiem o przeprowadzenie postępowania 
egzekucyjnego z nieruchomości – sprawy w toku;  

− kwota 148.134,00 zł objęta jest postępowaniem upadłościowym – sprawa w toku;  

− kwota 62.295,00 zł objęta jest decyzjami o przeniesieniu odpowiedzialności na osoby 
trzecie – sprawy w toku.  

 

W przypadku pozostałych źródeł dochodów (m.in. podatek rolny, leśny, podatek od środków 
transportowych, opłaty cywilnoprawne) przy występującej zaległości podejmowano także wszelkie 
możliwe czynności zmierzające do wyegzekwowania wierzytelności gminy, bądź jej ewentualnego 
zabezpieczenia.  

Wszystkie powstające zaległości w źródłach dochodów są po wystawieniu tytułów 
wykonawczych poddawane bieżącemu monitorowaniu w oparciu o obowiązującą instrukcję egzekucji 
administracyjnej podatków i niepodatkowych należności budżetowych oraz instrukcję poboru i egzekucji 
administracyjnej opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postoju w Strefie Płatnego Parkowania 
w Pleszewie. Na ich podstawie są wystawiane m.in. zapytania o przebieg egzekucji, zapytania o stan 
majątkowy dłużników do innych organów, zawiadomienia do organu egzekucyjnego o wpłacie dłużnika, 
o udzielonej dłużnikowi uldze (m.in. rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie zaległości), bądź 
możliwości zastosowania środka egzekucyjnego. 

Egzekucja wobec dłużników alimentacyjnych prowadzona jest przez Komornika Sądowego 
i dotyczy tylko dłużników aktywnych (102 osób). Prowadzone postępowania egzekucyjne w znacznym 
stopniu są bezskuteczne (dłużnicy bardzo często pracują dorywczo lub wyjeżdżają za granicę). Wśród 
dłużników występują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, co uniemożliwia podjęcie 
zatrudnienia, bądź zarejestrowania się w Urzędzie Pracy. Podejmowane są działania wspierające 
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wyegzekwowanie należności poprzez wystosowanie wezwań celem przeprowadzenia wywiadu, 
zobowiązania dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy – jako osoba bezrobotna 
lub poszukująca pracy, wystąpienia do Prokuratury z wnioskiem o ściganie z urzędu oraz do Starostwa 
Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. 

 
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku 
Przychody Miasta i Gminy  w 2021 roku 
Plan 16.803.949,11 zł; Wykonanie 31.868.873,15 zł, co stanowi 189,65% planu. 
Przychody zaplanowane w kwocie 16.803.949,11 zł, wykonano z tytułu:  

− kredytu planowanego w kwocie 5.000.000,00 zł, który wykonano w 20 % założonego planu,  

− niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, 
wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, z tego w 2021 roku wprowadzono plan: 

a) wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.463.684,00 zł,  
b) dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 

332.606,46 zł,  
c) dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 78.763,25 zł,  

− niewykorzystanych w roku poprzednim wpływów na realizację projektu pn. „Nowy MGOPS 
w Pleszewie” w kwocie 24.991,95 zł,  

− wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W 
roku 2021 wprowadzono plan w kwocie 9.903.903,45 zł, tytułem wolnych środków z roku 2020. 

 
Rozchody Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku 
Plan 4.421.000,00 zł; Wykonanie 4.421.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 
Rozchody budżetu dotyczą:  

− spłaty kredytów i pożyczki z NFOŚiGW planowanych w kwocie 4.421.000,00 zł, których 
wykonanie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem – wykonano 100% założonego 
planu. 

 
Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku prezentuje 

poniższe zestawienie tabelaryczne. 
 
Tabela 18. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Pleszew w 202 roku. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021 
r. 

Wykonanie na 
31.12.2021 r. 

% 
wykonania 

PRZYCHODY ogółem: 16.803.949,11 zł 31.868.873,15 zł 189,65% 

§ 905 Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach 

1.875.053,71 zł 7.636.410,71 zł 407,26% 

§ 906 Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z wynikających  
z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

24.991,95 zł 24.991,95 zł 100,00% 
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§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

9.903.903,45 zł 23.207.470,49 zł 234,33% 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym 

5.000.000,00 zł 1.000.000,00 zł 20,00% 

ROZCHODY ogółem: 4.421.000,00 zł 4.421.000,00 zł 100,00% 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych 
pożyczek i kredytów 

4.421.000,00 4.421.000,00 100,00% 

 
 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021 
r. 

Wykonanie na 
31.12.2021 r. 

% 
wykonania 

PRZYCHODY ogółem: 16.803.949,11 zł 31.868.873,15 zł 189,65% 

§ 905 Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających  
z rozliczenia dochodów i wydatków 
nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania 
budżetu określonymi w odrębnych 
ustawach 

1.875.053,71 zł 7.636.410,71 zł 407,26% 

§ 906 Przychody jednostek samorządu 
terytorialnego z wynikających  
z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na 
realizację programu, projektu lub 
zadania finansowanego z udziałem tych 
środków 

24.991,95 zł 24.991,95 zł 100,00% 

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 
217 ust. 2 pkt 6 ustawy 

9.903.903,45 zł 23.207.470,49 zł 234,33% 

§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek  
i kredytów na rynku krajowym 

5.000.000,00 zł 1.000.000,00 zł 20,00% 

ROZCHODY ogółem: 4.421.000,00 zł 4.421.000,00 zł 100,00% 

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek 
i kredytów 

4.421.000,00 4.421.000,00 100,00% 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

9.2. Wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

Wykonanie dochodów 
Plan 164.143.875,31 zł; wykonanie 167.035.640,44 zł, tj. 101,76%. 
Wykonanie wydatków 
Plan 176.526.824,42 zł, wykonanie 165.144.741,48 zł, tj. 93,55%. 
 
Wynik budżetu 
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi 
odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. W wyniku zrealizowania dochodów budżetowych  
w wysokości 167.035.640,44 zł, a wydatków budżetowych w wysokości 165.144.741,48 zł, budżet gminy 
w 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.890.898,96 zł. 
 
Tabela 19. Plan i wykonanie budżetu Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021 r. Wykonanie na 31.12.2021 r.  

Dochody ogółem 164.143.875,31 zł 167.035.640,44 zł 

Wydatki ogółem 176.526.824,42 zł 165.144.741,48 zł 
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Wynik budżetu:  deficyt  (-)/ nadwyżka (+) - 12.382.949,11 zł + 1.890.898,96 zł 

Rozchody ogółem 16.803.949,11 zł 31.868.873,15 zł 

Przychody ogółem 4.421.000,00 zł 4.421.000,00 zł 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Nadwyżka operacyjna 
Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest 
wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje 
się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej to albo:  

− wysprzedaje majątek samorządowy,  

− „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb wspólnoty 
samorządowej. Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka 
samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na 
inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego 
zadłużenia.  

Wypracowaną nadwyżkę operacyjną za rok 2021 prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne. 
 
 
Tabela 20. Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2021 roku. 

Wyszczególnienie Plan na 31.12.2021 r. Wykonanie na 31.12.2021 r. 

Dochody bieżące 155.607.744,77 zł 159.430.858,66 zł 

Wydatki bieżące 144.793.615,81 zł 137.317.289,69 zł 

Nadwyżka operacyjna 10.814.128,96 zł 22.113.568,97 zł 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Wypracowanie przez Miasto i Gminę Pleszew w 2021 roku nadwyżki operacyjnej na poziomie 

22.113.568,97 zł, tj. 13,24 % 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. 

 
 

9.3. Wykonanie budżetu w zakresie wydatków majątkowych. 

Plan i wykonanie wydatków majątkowych Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku: przy założonym 
planie w wysokości 31.733.208,61 zł, osiągnięto wykonanie na poziomie 27.827.451,79 zł, tj. 87,69 % 
planu. 
 
Tabela 21. Wykonanie planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2021 roku. 

Dział Rozdz. § Nazwa zadania 
Plan na 

31.12.2021 
Wykonanie 

na 31.12.2021 
% wykonania Opis realizacji 

010     Rolnictwo i łowiectwo 40 590,00 40 590,00 100,00   

  01010   
Infrastruktura 
wodociągowa i sanitacyjna 
wsi 

40 590,00 40 590,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

40 590,00 40 590,00 100,00   
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Lp. 1 Budowa studni 
głębinowej w Taczanowie 
Drugim 

1 230,00 1 230,00 100,00 

W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego wykonano 
badania metodą tomografii 
elektrooporowej polegające 
na szukaniu źródła wody 
pod studnię głębinową. Z 
uwagi na niekorzystne 
warunki wodne na terenie 
realizacji przedmiotowej 
inwestycji (brak 
odpowiedniej warstwy 
wodonośnej) rozważana 
jest zasadność jej dalszej 
realizacji pod kątem 
techniczno - 
ekonomicznym. 

      

Lp. 2 Przebudowa rowu 
w miejscowości Sowina 
Błotna (działka nr 347) na 
potrzeby projektowanej 
oczyszczalni ścieków (WPF) 

39 360,00 39 360,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 2020 - 
2021 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 43.975,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
39.360,00 zł. W ramach 
realizacji inwestycji 
wykonano roboty ziemne 
i uporządkowano teren oraz 
posiano trawy odmian 
łąkowych. 

400     
Wytwarzanie 
i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

208,00 207,87 99,94   

  40004   
Dostarczanie paliw 
gazowych 

208,00 207,87 99,94   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

208,00 207,87 99,94   

      

Lp. 3 Opracowanie 
dokumentacji technicznej na 
wybudowanie sieci gazowej 
w miejscowościach Nowa 
Wieś, Łaszew, Zielona Łąka, 
Taczanów Drugi 

208,00 207,87 99,94 

Zadanie wieloletnie 2021-
2023 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 150.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
208,00 zł. Uzyskano 
warunki techniczne budowy 
gazociągu średniego 
ciśnienia do 
nowoprojektowanej sieci 
gazowej za opłatą 207,87zł. 
Nadal trwają ustalenia 
warunków Porozumienia z 
PSG Sp. z o.o.  o współpracy 
z Gminą w sprawie 
gazyfikacji. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

600     Transport i łączność 6 028 076,91 5 086 582,88 84,38   

  60011   Drogi publiczne krajowe 30 000,00 30 000,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

30 000,00 30 000,00 100,00   

      

Lp. 4 Budowa ciągu pieszo-
rowerowego 
w miejscowościach: Janków 
i Kuczków do granicy gmin 
przy drodze krajowej nr 11 - 
dokumentacja (WPF) 

30 000,00 30 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2020-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 160.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
30.000,00 zł. Poniesiono 
częściowy koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
30.000 zł. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 1 909 899,67 1 386 885,63 72,62   

    6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

442 014,20 332 924,80 75,32   
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Lp. 5 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Przebudowa ulicy Lipowej 
polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej (WPF) 

442 014,20 332 924,80 75,32 

Zadanie realizowane 
w ramach przedsięwzięcia 
wieloletniego 2020-2022 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie", 
o planowanych łącznych 
nakładach w kwocie 
3.714.532,67 zł, w tym limit 
2021 roku - 1.893.899,67 zł, 
łączny dla przedmiotowego 
zadania oraz zadania 
ujętego w rozdziale 60016 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. 
Targową w Pleszewie". 
Roboty budowlane zostały 
wykonane za kwotę  
328.881,26 zł, a nadzór 
inwestorski wykonano za 
kwotę  4.043,54 zł. Zadanie 
zakończone. 

    6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

197 885,47 174 858,63 88,36   

      

Lp. 6 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Przebudowa ulicy Lipowej 
polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej (WPF) 

197 885,47 174 858,63 88,36 

Zadanie realizowane 
w ramach przedsięwzięcia 
wieloletniego 2020-2022 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie", 
o planowanych łącznych 
nakładach w kwocie 
3.714.532,67 zł, w tym limit 
2021 roku - 1.893.899,67 zł, 
łączny dla przedmiotowego 
zadania oraz zadania 
ujętego w rozdziale 60016 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. 
Targową w Pleszewie".  
Roboty budowlane zostały 
wykonane za kwotę 
161.348,03 zł, a nadzór 
inwestorki wykonano za 
kwotę 1.983,46 zł. 
Wykonano również roboty 
dodatkowe za kwotę 
11.516,19 zł. Zakupiono 
dziennik budowy za 10,95 
zł. Zadanie zakończone. 

    6300 

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

1 270 000,00 879 102,20 69,22   
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Lp. 7 Pomoc finansowa dla 
Powiatu Pleszewskiego 

1 270 000,00 879 102,20 69,22 

Środki finansowe w ramach 
realizacji przedmiotowego 
zadania zostały przekazane 
w 2021 r. Powiatowi 
Pleszewskiemu w formie 
dotacji na reaizację 
następujących inwestycji: 
1) "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4337P 
w zakresie budowy 
chodnika w miejscowości 
Brzezie Etap II", 
2)  "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4351P (ul. 
Bogusza) w miejscowości 
Pleszew na odcinku od ul. 
Reja do ul. Słowackiego 
w części dotyczącej 
adaptacji chodnika na ciąg 
pieszo - rowerowy", 
3) "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4342P 
w zakresie budowy 
chodnika na odcinku 
Pleszówka - Brzezie", 
4) "Przebudowa ciągu dróg 
powiatowych nr 4336P 
i 4175P w miejscowości 
Suchorzew", 
5) "Przebudowa chodników 
wzdłuż ulicy Al. Wojska 
Polskiego na drodze 
powiatowej nr 4367P 
w miejscowości Pleszew po 
obu stronach ulicy na ciągi 
pieszo-rowerowe Etap IV", 
6) "Przebudowa chodnika 
na ul. Kaliskiej 
w Pleszewie", 
7) "Przebudowa drogi 
powiatowej nr 4338P 
w miejscowości 
Lenartowice". 
Inwestycje zostały 
zrealizowane, a wnioski 
o dotacje rozliczone bez 
uwag. Należne zwroty nie 
wykorzystanej dotacji 
Powiat Pleszewski zwrócił 
na konto Urzędu w terminie 
do końca 2021 r. 

  60016   Drogi publiczne gminne 3 909 025,24 3 493 511,44 89,37   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2 655 025,24 2 582 800,36 97,28   

      
Lp. 8 Przebudowa drogi 
gminnej ul. Sienkiewicza 
w Kowalewie 

400 000,00 392 962,52 98,24 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 9 Przebudowa chodnika 
w ul. Zachodniej 
w Pleszewie 

120 650,00 120 638,83 99,99 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 10 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Grodzisku (FS) 

40 000,00 39 780,59 99,45 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 11 Przebudowa drogi 
gminnej ul. Rynek 
polegająca na budowie 
zatoki autobusowej 
w Pleszewie 

139 760,00 139 760,00 100,00 Zadanie zakończone. 
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Lp. 12 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Kuczkowie (FS) 

12 462,00 12 461,75 100,00 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 13 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Jankowie (FS) 

30 000,00 27 023,12 90,08 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 14 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Rokutowie (FS) 

23 300,00 22 942,23 98,46 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 15 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Zawadach (FS) 

11 000,85 10 995,84 99,95 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 16 Przebudowa ul. 
Stanisława Mikołajczyka 
w Kowalewie 

42 500,00 21 800,00 51,29 

W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego dokonano 
zakupu mapy do celów 
projektowych oraz 
wykonano dokumentację 
projektowo - kosztorysową.  

      
Lp.17 Przebudowa ul. 
Bolesława Chrobrego 
w Pleszewie 

21 500,00 6 500,00 30,23 

W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego dokonano 
zakupu mapy do celów 
projektowych oraz 
wykonano dokumentację 
projektowo - kosztorysową.  

      
Lp. 18 Przebudowa ul. 
Krótkiej w Zielonej Łące 
(WPF) 

2 000,00 2 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 267.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
2.000,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego dokonano 
zakupu mapy do celów 
projektowych. Realizacja 
dokumentacji i wykonania 
rzeczowego inwestycji 
została przeniesiona na rok 
2022. 

      
Lp. 19 Przebudowa ul. 
Poniatowskiego w Pleszewie 
(WPF) 

1 238 869,00 1 238 868,67 100,00 

Zadanie wieloletnie 2019-
2021 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.258.418,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
1.238.869,00 zł.  W 2021 r. 
roboty budowlane 
wykonano za kwotę 
1.224.243,22 zł, zakupiono 
dziennik budowy za 10,95 
zł, za nadzór w branży 
drogowej kwota 12.300,00 
zł, oraz za nadzór w branży 
elektrycznej kwota 2.214,00 
zł. Poniesiono koszty ksera 
wielkoformatowego za cenę 
100,50 zł.  W ramach 
przedsięwzięcia pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 
746.182,00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (umowę z 
Wojewodą Wielkopolskim 
podpisano 14.06.2021 r.). 
Zadanie zakończone. 
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Lp. 20 Budowa drogi 
rowerowej pomiędzy ulicą 
Sienkiewicza, a ulicą 
Samulskiego w Pleszewie 
(WPF) 

10 418,00 10 418,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2020-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 20.418,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
10.418,00 zł. W 2021 r. 
kontynuowano umowę na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej z 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Umowa na 
dokumentację została 
rozwiązana w dniu 
29.10.2021 r. i rozliczona do 
wysokości poniesionych 
kosztów przez Wykonawcę 
w kwocie 10.418,00 zł. 
Zadanie zakończone. 

      

Lp. 21 Budowa drogi 
gminnej 1KD-Z łącząca ul. 
Armii Poznań i ul. 70 Pułku 
Piechoty w Pleszewie (WPF) 

34 575,00 34 574,39 100,00 

Zadanie wieloletnie 2018-
2024 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 145.275,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
34.575,00 zł. W 2021 r. 
zakupiono dziennik budowy 
za kwotę 10,95 zł, 
wykonano roboty 
budowlane w kocie kwotę 
34.563,44 zł.  

      

Lp. 22 Budowa chodnika 
i ścieżki rowerowej między 
ul. Targową a Sienkiewicza 
(WPF) 

30 000,00 29 322,00 97,74 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 960.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
30.000,00 zł. W 2021r. 
wykonano dokumentację 
projektowo- kosztorysowej 
wraz ze złożeniem do 
odpowiedniego organu 
kompletnego zgłoszenia 
robót budowlanych lub 
wniosku o udzielenie 
pozwolenia na budowę za  
kwotę 29.322,00 zł.  

      

Lp. 23 Budowa drogi wraz z 
infrastrukturą przy 
budynkach w zabudowie 
szeregowej przy ul. Kaliskiej 
(WPF) 

1 928,00 1 927,07 99,95 

Zadanie wieloletnie 2017-
2024 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.686.368,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
1.928,00 zł. W 2021r. 
zawarto umowę z Energa-
Operator S.A. na wykonanie 
przyłączenia energii 
elektrycznej do 
przepompowni ścieków na 
kwotę 307,07 zł (koszt 
poniesiono). Poniesiono 
koszt wycinki drzew, które 
kolidowały z budową 
wjazdu w kwocie 1.620,00 
zł. Postępowanie 
przetargowe zostanie 
przeprowadzone w styczniu 
2022 r.  Zadanie w trakcie 
realizacji.       
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Lp. 24 Budowa drogi wraz z 
infrastrukturą w ciągu ul. 
Polna i Śmieja Młyn 
w Pleszewie (WPF) 

8 610,00 8 610,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2016-
2025 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 232.687,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
8.610,00 zł. W 2021 r. 
zostało wykonane zadanie 
projektowo-kosztorysowe 
w zakresie przebudowy linii 
kablowej niskiego napięcia, 
poniesiono koszt w kwocie 
8.610,00 zł. Zapytanie 
ofertowe na wykonanie 
usunięcia kolizji 
energetycznej zostanie 
przeprowadzone w 2022 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

      

Lp. 25 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
odcinka chodnika 
w miejscowości Zielona Łąka 
od ulicy Piaskowej w stronę 
oczyszczalni ścieków 

12 000,00 11 875,63 98,96 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 26 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy przedszkolu 
w Grodzisku 

12 000,00 11 887,89 99,07 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 27 Budowa drogi na ulicy 
Grunwaldzkiej w Pleszewie 
(WPF) 

364 914,00 364 913,46 100,00 

Zadanie wieloletnie 2017-
2021 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 737.020,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
364.914,00 zł.  W 2021 r. 
poniesiono koszty nadzoru 
5.950,00 zł oraz wykonano 
roboty budowlane na kwotę 
358.963,46 zł. Zadanie 
zakończone. 

      
Lp. 28 Przebudowa dróg na 
osiedlu Kossaka w Pleszewie 
(WPF) 

38 000,00 38 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.740.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
38.000,00 zł.  W 2021 r. 
poniesiono koszty 
wykonania dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej 
w kwocie  35.000,00 zł, 
zmiany stałej organizacji 
ruchu za kwotę 3.000,00 zł. 
Postępowanie przetargowe  
na roboty budowlane 
zostało ogłoszone 
30.12.2021 r. 

      
Lp. 29 Budowa drogi 
łączącej ul. Moniuszki z ul. 
Solskiego w Pleszewie (WPF) 

5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 50.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
5.000,00 zł. W 2021 r. 
przeprowadzono zapytanie 
ofertowe na wykonanie 
dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej,  w wyniku 
postępowania podpisano 
umowę na kwotę 49.200,00 
zł z terminem wykonania do 
31.10.2022 r. W grudniu 
2021 r. poniesiono 
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częściowy koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
5.000 zł. Zadanie w trakcie 
realizacji. 

      

Lp. 30 Budowa 
i modernizacja parkingów 
Park & Ride na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew - 
Rewitalizacja terenów 
pokolejowych w Pleszewie - 
Park & Ride (WPF) 

5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2017-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 6.853.527,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
5.000,00 zł. W 2021 r. 
przeprowadzono zapytanie 
na zmianę dokumentacji 
projektowo kosztorysowej 
ze zmianą pozwolenia na 
budowę, przeprowadzono 
zapytanie ofertowe na 
nadzór inwestorski, 
w  wyniku którego 
podpisano umowę na 
kwotę 24.600,00 zł, w tym 
do rozliczenia w 2021 r. 
5.000,00 zł za dostarczenie 
koncepcji projektowej 
zadania. 

      
Lp. 31 Budowa parkingu na 
ulicy Wiśniowej w Pleszewie 
(dokumentacja) (WPF) 

1 500,00 1 500,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 127.958,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
1.500,00 zł.  W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego dokonano 
zakupy mapy do celów 
projektowych. Wykonanie  
dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej oraz 
rzeczowe wykonanie 
inwestycji zaplanowano na 
rok 2022. 

      
Lp. 32 Budowa zjazdu na 
gminną drogę wewnętrzną 
w miejscowości Kuczków 

10 000,00 9 999,99 100,00 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 33 Przebudowa drogi 
w ramach istniejącego pasa 
drogowego - budowa 
chodnika przy drodze 
gminnej w Taczanowie 
Pierwszym (FS) 

14 038,39 14 038,38 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 34 Przebudowa ul. 
Madera w Suchorzewie 
(dokumentacja) 

25 000,00 0,00 0,00 
Brak koncepcji przebudowy 
- realizacja przewidziana 
w 2022 r. 

    6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

848 764,95 521 997,26 61,50   

      

Lp. 35 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. 
Targową w Pleszewie (WPF) 

848 764,95 521 997,26 61,50 

Zadanie realizowane 
w ramach przedsięwzięcia 
wieloletniego 2020-2022 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie", 
o planowanych łącznych 
nakładach w kwocie 
3.714.532,67 zł, w tym limit 
2021 roku - 1.893.899,67 zł, 
łączny dla przedmiotowego 
zadania oraz zadania 
ujętego w rozdziale 60014 
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pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Przebudowa ulicy Lipowej 
polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej". Roboty 
budowlane i nadzór 
inwestorski zostały 
wykonane i rozliczone na 
kwotę 521.997,26 zł. 
Zadanie  zakończone. 

    6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

405 235,05 388 713,82 95,92   

      

Lp. 36 Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Budowa ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a ul. 
Targową w Pleszewie (WPF) 

405 235,05 388 713,82 95,92 

Zadanie realizowane 
w ramach przedsięwzięcia 
wieloletniego 2020-2022 
pn. "Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie", 
o planowanych łącznych 
nakładach w kwocie 
3.714.532,67 zł, w tym limit 
2021 roku - 1.893.899,67 zł, 
łączny dla przedmiotowego 
zadania oraz zadania 
ujętego w rozdziale 60014 
pn. "Przebudowa ulicy 
Lipowej polegająca na 
budowie ścieżki 
rowerowej". Roboty 
budowlane i nadzór 
inwestorski zostały 
wykonane i rozliczone na 
kwotę 388.702,87 zł, 
ponadto zakupiono dziennik 
budowy za 10,95 zł. Zadanie  
zakończone. 

  60095   Pozostała działalność 179 152,00 176 185,81 98,34   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

143 580,00 140 614,21 97,93   

      
Lp. 37 Budowa parkingu 
przy Sali wiejskiej 
w Kowalewie (FS) 

25 500,00 22 534,21 88,37 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 38 Modernizacja alejek 
asfaltowych w parku leśnym 
"Planty" 

118 080,00 118 080,00 100,00 Zadanie zakończone. 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

35 572,00 35 571,60 100,00   

      Lp. 39 Zakup parkomatu 35 572,00 35 571,60 100,00 Zadanie zakończone. 

700     Gospodarka mieszkaniowa 5 680 251,00 5 026 973,76 88,50   

  70005   
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

1 407 957,00 1 315 154,93 93,41   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

14 607,00 14 606,99 100,00   

      

Lp. 40 Wykonanie 
ogrodzenia okalającego 
teren stawu przy ul. Lipowej 
w Pleszewie 

14 607,00 14 606,99 100,00 Zadanie zakończone. 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

1 393 350,00 1 300 547,94 93,34   

      Lp. 41 Zakup nieruchomości 1 393 350,00 1 300 547,94 93,34 

Wykupiono działki położone 
w Pleszewie nr 2235/2, nr 
2236/4, nr 1236/1 i nr 
2258/1 oraz działkę 
położoną w Kuczkowie nr 
128/12. 
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  70006   
Krajowy Zasób 
Nieruchomości 

2 703 500,00 2 703 500,00 100,00   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

2 703 500,00 2 703 500,00 100,00   

      
Lp. 42 Zakup i objęcie 
udziałów w PTBS  

2 703 500,00 2 703 500,00 100,00 

Otrzymane z BGK w ramach 
Krajowego Zasobu 
Nieruchomości środki 
finansowe przekazano 
Spółce PTBS, celem objęcia 
udziałów - z 
przeznaczeniem na budowę 
budynku wielorodzinnego 
przy ul. Mieszka I 
i przebudowę budynku przy 
ul. Sienkiewicza 35. 

  70095   Pozostała działalność 1 568 794,00 1 008 318,83 64,27   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

1 300 000,00 750 000,00 57,69   

      
Lp. 43 Zakup i objęcie 
udziałów w PTBS 

1 300 000,00 750 000,00 57,69 

Podniesienie kapitału 
w ramach zadania 
inwestycyjnego zostało 
przeznaczone na realizację 
zadań o charakterze 
publicznym realizowanych 
przez Sport Pleszew Sp. z 
o.o. poprawiających jakość 
życia mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

268 794,00 258 318,83 96,10   

      
Lp. 44 Modernizacja lokalu 
użytkowego w budynku 
Rynek 10 w Pleszewie (WPF) 

16 000,00 16 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 100.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
16.000,00 zł.  W 2021 r. 
wykonano dokumentację 
projektowo-kosztorysową 
na modernizację 
pomieszczeń biurowych - 
kwota 16.000,00 zł.  

      

Lp. 45 Wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej modernizacji 
budynku przy ulicy 
Ogrodowej 1 w Pleszewie 
(WPF) 

74 000,00 73 800,00 99,73 

Zadanie wieloletnie 2020-
2021 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 78.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
74.000,00 zł. Wykonano 
dokumentację projektowo-
kosztorysową za kwotę 
73.800,00 zł. 
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Lp. 46 Budowa budynku 
mieszkalno-użytkowego u 
zbiegu ulic Poznańskiej 
i Bogusza w Pleszewie (WPF) 

152 315,00 142 040,16 93,25 

Zadanie wieloletnie 2018-
2023 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 11.577.546,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
152.315,00 zł. W 2021 r. 
kontynuowano umowę na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej z 
uzyskaniem pozwolenia na 
budowę całego zamierzenia 
budowlanego, którą 
rozliczono na kwotę 
12.546,00 zł,  poniesiono 
koszty usunięcia kolizji 
energetycznej na kwotę 
119.588,30 zł. Ponadto po 
aktualizacji kosztorysów 
inwestorskich, poniesiono 
koszt  materiałów do 
wniosku o dofinansowanie 
zadania z BGK -  kwota 
169,60 zł. Zakupiono 
dziennik budowy za kwotę 
10,95 zł. Zlecono firmie 
Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
w Pleszewie likwidację 
przyłączy wodociągowo- 
kanalizacyjnych za łączną 
kwotę  9.725,31 zł, którą 
rozliczono w 2021 r. 
Przeprowadzono 
postępowanie przetargowe 
na roboty rozbiórkowe 
dwóch budynków, 
w wyniku którego 
podpisano umowę na 
kwotę  230.011,85 zł do 
rozliczenia w 2022r., oraz 
przygotowano 
i przeprowadzono zapytanie 
ofertowe na nadzór 
inwestorski nad rozbiórką, 
w wyniku którego 
podpisano umowę na 
kwotę 7.000,00 zł do 
rozliczenia w 2022 r. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

      

Lp. 47 Budowa budynku 
wielorodzinnego na ul. 
Podgórnej w Pleszewie 
(WPF) 

26 479,00 26 478,67 100,00 

Zadanie wieloletnie 2019-
2023 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.543.815,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
26.479,00 zł. Realizacja 
zadania w 2021 r. dotyczyła 
podpisana umowy 
o przyłączenie do sieci 
energetycznej - kwota 
3.880,17 zł, wycinki drzew, 
które kolidowały z 
wykonaniem inwestycji - 
kwota 864,00 zł, usunięcia 
przyłączy wodociągowych 
oraz wykonano nowe 
przyłącze wodociągowe za 
kwotę 17.347,55 zł. 
Poniesiono koszt zaliczki na 
wykonanie przyłącza 
gazowego do budynku 
w kwocie 4.386,95 zł. 
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Trwają przygotowywania 
dokumentów do 
postępowań przetargowych 
na wykonanie robót oraz 
nadzór inwestorski. 
Dnia 13.09.2021 r. została 
podpisana umowa z BGK 
o udzielenie finansowego 
wsparcia ze Środków 
Funduszu Dopłat w kwocie 
2.032.275,57 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

750     Administracja publiczna 938 243,15 545 067,91 58,09   

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast 
na prawach powiatu) 

361,00 360,50 99,86   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

361,00 360,50 99,86   

      
Lp. 48 Modernizacja 
budynku Ratusza (WPF) 

361,00 360,50 99,86 

Zadanie wieloletnie 2014-
2025 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.054.763,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
361,00 zł. W 2021 r. 
poniesiono koszty usługi 
skanu dokumentów 
wieloformatowych do pliku 
w wysokości 360,50 zł.  
Obecnie trwa 
przygotowywanie 
dokumentów do zapytanie 
ofertowego na wykonanie 
modernizacji budynku. 
Zadanie w trakcie realizacji. 

  75095   Pozostała działalność 937 882,15 544 707,41 58,08   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

100 000,00 100 000,00 100,00   

      

Lp. 49 Wniesienie wkładu 
pieniężnego i objęcie 
w zamian 10 udziałów 
w samorządowym Funduszu 
Poręczeń Kredytowych 

100 000,00 100 000,00 100,00 
Środki finansowe zostały 
przekazane do Spółki 
w dniu 21.07.2021 r. 

    6058 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

492 332,75 307 318,12 62,42   

      
Lp. 50 SMART PLESZEW 
(WPF) 

492 332,75 307 318,12 62,42 

Zadanie wieloletnie 2019-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.525.997,16 zł, 
w tym limit 2021 roku - 
837.882,15 zł. 
Dofinansowane ze środków 
europejskich w kwocie 
902.400,84 zł i budżetu 
państwa w kwocie 
159.247,21 zł, w ramach 
Projektu pn. „Humann 
Smart Cities. Inteligentne 
Miasta współtworzone 
przez mieszkańców”. 
Przedsięwzięcie ma na celu 
zwiększenie zasobów 
lokalnych gminy 
wytworzonych w projekcie 
w działach 
woda/powietrze/ziemia, 
ukształtować postawy 

    6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

284 061,70 137 389,29 48,37 

      
Lp. 51 SMART PLESZEW 
(WPF) 

284 061,70 137 389,29 48,37 

    6068 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

42 491,50 0,00 0,00 

      
Lp. 52 SMART PLESZEW 
(WPF) 

42 491,50 0,00 0,00 

    6069 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

18 996,20 0,00 0,00 

      
Lp. 53 SMART PLESZEW 
(WPF) 

18 996,20 0,00 0,00 
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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. Zadania 
realizowane w ramach 
przedsięwzięcia zgodnie z 
przyjętym harmonogramem 
- w okresie 
sprawozdawczym 
zrealizowano nakłady 
majątkowe w łącznej 
kwocie 444.707,41 zł. 

754     
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa 

263 250,00 262 008,49 99,53   

  75405   Komendy powiatowe Policji 23 750,00 23 632,25 99,50   

    6170 

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

23 750,00 23 632,25 99,50   

      

Lp. 54 Dofinansowanie 
zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pleszewie 

23 750,00 23 632,25 99,50 Środki zostały przekazane. 

  75411   
Komendy powiatowe 
Państwowej Straży 
Pożarnej 

125 000,00 125 000,00 100,00   

    6170 

Wpłaty jednostek na 
państwowy fundusz celowy 
na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych 

125 000,00 125 000,00 100,00   

      

Lp. 55 Dofinansowanie 
zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pleszewie 

125 000,00 125 000,00 100,00 Środki zostały przekazane. 

  75495   Pozostała działalność 114 500,00 113 376,24 99,02   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

114 500,00 113 376,24 99,02   

      
Lp. 56 Rozbudowa 
monitoringu miejskiego 

69 500,00 69 500,00 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 57 Montaż instalacji 
fotowoltaicznej dla OSP 
w Kowalewie 

45 000,00 43 876,24 97,50 Zadanie zakończone. 

801     Oświata i wychowanie 3 519 745,41 3 023 339,65 85,90   

  80101   Szkoły podstawowe 2 504 972,69 2 473 790,72 98,76   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2 484 972,69 2 473 790,72 99,55   
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Lp. 58 Przebudowa 
i rozbudowa ZSP 
w Lenartowicach (WPF) 

1 320 499,82 1 309 318,70 99,15 

Zadanie wieloletnie 2020-
2021 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 8.361.180,82 zł, 
w tym limit 2021 roku - 
1.320.499,82 zł. Realizacja 
dotyczy kontynuacji umowy 
na wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej - 
kwota 127.500,00 zł, 
zakupu dziennika budowy - 
kwota 10,95 zł, poniesienia 
kosztów nadzoru 
budowlanego - kwota 
19.862,00 zł, robót 
budowlanych -  kwota 
954.869,10 zł oraz dostawy 
i montażu mebli 
i wyposażenia - kwota 
207.076,65 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 
Przedsięwzięcie 
dofinansowane ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 7.075.676,00 zł. 

      

Lp. 59 Modernizacja 
budynku szkoły 
podstawowej w ZSP nr 3 
w Pleszewie (WPF) 

373 534,00 373 533,15 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.300.000,00 zł, 
w tym limit 2021 roku - 
373.534,00 zł. Realizacja 
dotyczy robót budowlanych 
- kwota 355.833,15 zł oraz 
nadzoru inwestorskiego - 
kwota 17.700,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

      
Lp. 60 Rozbudowa sieci 
gazowej w kuchni w ZSP nr 1 
w Pleszewie 

35 788,87 35 788,87 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 61 Laboratoria 
przyszłości - ZSP nr 1 

145 500,00 145 500,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  

      
Lp. 62 Laboratoria 
przyszłości - ZSP nr 2 

174 900,00 174 900,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  

      
Lp. 63 Laboratoria 
przyszłości - ZSP nr 3 

212 700,00 212 700,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  



__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
74 

 

      
Lp. 64 Laboratoria 
przyszłości - ZSP 
w Kowalewie 

102 050,00 102 050,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  

      
Lp. 65 Laboratoria 
przyszłości - ZSP 
w Taczanowie Drugim 

60 000,00 60 000,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  

      
Lp. 66 Laboratoria 
przyszłości - ZSP 
w Lenartowicach 

60 000,00 60 000,00 100,00 Zadanie zakończone. 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

20 000,00 0,00 0,00 

Zadanie zakończone. 
Realizacja w ramach 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVUD-19. 

      
Lp. 67 Doposażenie placu 
zabaw (zakup nowej 
zabawki) 

20 000,00 0,00 0,00 

Zrezygnowano z zakupu 
sprzętu, z uwagi na 
zaistniałą konieczność 
wymiany podłoża na placu 
zabaw. 

  80104   Przedszkola 20 000,00 0,00 0,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

20 000,00 0,00 0,00   

      
Lp. 68 Budowa przedszkola 
przy ZSP nr 2 w Pleszewie 
(WPF) 

20 000,00 0,00 0,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 100.000,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
20.000,00 zł. Podjęto prace 
przygotowawcze 
dokumentów do zapytania 
ofertowego na wykonanie 
dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

  80195   Pozostała działalność 994 772,72 549 548,93 55,24   

    6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

322 359,19 319 658,72 99,16   

      Lp. 69 EKO Pleszew  322 359,19 319 658,72 99,16 Zadanie dofinansowane ze 
środków unijnych w kwocie 
880.541,02 zł. Założeniem 
projektu jest wzrost wiedzy 
i świadomości mieszkańców 
Miasta i Gminy Pleszew 
o negatywnym  wpływie 
trwałych zmian na 
środowisko naturalne, 
poprzez edukację 
ekologiczną i działania 
praktyczne 
upowszechniające 
alternatywne środki 
transportu (rower i OZE). W 
ramach zadania utworzono 
ekologiczne miasteczko 
ruchu drogowego.   

    6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

264 113,53 229 890,21 87,04 

      Lp. 70 EKO Pleszew 264 113,53 229 890,21 87,04 

    6067 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

282 158,54 0,00 0,00 

      Lp. 71 EKO Pleszew 282 158,54 0,00 0,00 

    6069 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

126 141,46 0,00 0,00 

      Lp. 72 EKO Pleszew  126 141,46 0,00 0,00 

900     
Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

11 891 103,66 10 840 371,43 91,16   

  90001   
Gospodarka ściekowa 
i ochrona wód 

9 229 140,00 8 539 225,00 92,52   
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    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

8 500 000,00 8 500 000,00 100,00   

      

Lp. 73 Zakup i objęcie 
udziałów 
w Przedsiębiorstwie 
Komunalnym w Pleszewie 
Sp. z o.o. 

8 500 000,00 8 500 000,00 100,00 

Podniesienie kapitału 
w ramach zadania 
inwestycyjnego zostało 
przeznaczone na realizację 
zadań o charakterze 
publicznym realizowanych 
przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
poprawiających jakość życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

22 140,00 22 140,00 100,00   

      
Lp. 74 Opracowanie 
projektu płyty kompostowej 

22 140,00 22 140,00 100,00 Zadanie zakończone. 

    6230 

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

707 000,00 17 085,00 2,42   

      
Lp. 75 Dotacje celowe - 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków 

677 000,00 0,00 0,00 
W okresie sprawozdawczym 
nie wpłynęły wnioski 
o przyznanie dotacji. 

      

Lp. 76 Dotacje celowe - 
przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (w ramach środków 
z opłat i kar na ochronę 
środowiska i gospodarkę 
wodną 

30 000,00 17 085,00 56,95 

Podpisano 8 umów 
o przyznanie dotacji, z 
przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków, z czego rozliczono 
6. W przypadku 2 
odmówiono wypłaty, z 
uwagi na niespełnienie 
warunków umowy. 

  90004   
Utrzymanie zieleni 
w miastach i gminach 

112 000,00 105 357,00 94,07   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

100 000,00 93 357,00 93,36   

      
Lp. 77 Wykonanie 
nawadniania terenów 
zielonych w Pleszewie (WPF) 

100 000,00 93 357,00 93,36 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 121.643,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
100.000,00 zł. 
W 2021 r. wykonano roboty 
budowlane na kwotę 
93.357,00 zł. Ponadto 
podpisano umowę 
przyłączeniową na 
wykonanie przyłącza 
elektroenergetycznego z 
realizacją w 2022 r.  
Zadanie w trakcie realizacji. 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 000,00 12 000,00 100,00   

      
Lp. 78 Zakup traktorka do 
koszenia w Pacanowicach 
(FS) 

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

  90005   
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

1 360 000,00 1 275 230,50 93,77   
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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 

1 360 000,00 1 275 230,50 93,77   

      
Lp. 79 Dotacja celowa na 
wymianę źródeł ciepła 

1 360 000,00 1 275 230,50 93,77 

Rozliczono 275 umów, 
w ramach których 
zamontowano 111 kotłów 
gazowych, 120 kotłów 
węglowych, 15 kotłów na 
pelet, 28 pomp ciepła oraz 
1 ogrzewanie elektryczne. 

  90015   
Oświetlenie ulic, placów 
i dróg 

425 002,00 300 401,90 70,68   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

425 002,00 300 401,90 70,68   

      
Lp. 80 Budowa oświetlenia 
na ulicy Osiedlowej 
w Kuczkowie 

26 210,00 26 209,95 100,00 Zadanie zakończone. 

      

Lp.81 Budowa oświetlenia 
na części działki nr 228/3 
w miejscowości Nowa Wieś 
(WPF) 

14 391,00 14 391,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 164.391,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
150.000,00 zł. W ramach 
realizacji zadania wykonano 
dokumentacje projektowo - 
kosztorysową dla realizacji 
zadania - kwota 14.391,00 
zł. Po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę planowana jest 
rzeczowa realizacja 
inwestycji w roku 2022. 

      
Lp. 82 Budowa oświetlenia 
na ul. Rzymskiej w Zielonej 
Łące 

65 856,00 65 855,95 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 83 Budowa oświetlenia 
na ul. Marcinkowskiego 
w Pleszewie (WPF) 

7 995,00 7 995,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 126.495,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
7.995,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano dokumentację 
projektowo - kosztorysową 
- kwota 7.995,00 zł, oraz 
dokonano zgłoszenia robót 
do organu architektoniczno 
- budowlanego. Z uwagi na 
konieczność długiego 
oczekiwania na warunki 
przyłączenia z ENERGA 
OPERATOR realizacja 
rzeczowa inwestycji 
odbędzie się w 2022 r. 

      

Lp. 84 Wykonanie 
oświetlenia na boisku 
sportowym w Bronowie (FS) 
(WPF) 

11 685,00 11 685,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 111.685,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
11.685,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano projekt 
budowlano-wykonawczy - 
kwota 11.685,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 
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Lp. 85 Budowa oświetlenia 
między Plantami a ul. Piaski 
(WPF) 

6 765,00 6 765,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 76.765,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
6.765,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano projekt 
budowlano-wykonawczy - 
kwota 6.765,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

      
Lp. 86 Budowa oświetlenia 
na ulicy Rzymskiej 
w Zielonej Łące - etap II 

32 100,00 7 500,00 23,36 

W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego wykonano 
dokumentację projektowo - 
kosztorysową na dalszą 
część budowy oświetlenia 
na ulicy Rzymskiej 
w Zielonej Łące. Po 
uzyskaniu pozwolenia na 
budowę zostanie wykonana 
rzeczowa realizacja zadania 
w roku 2022.  

      

Lp. 87 Poprawa 
efektywności energetycznej 
budynków i przestrzeni 
publicznej Miasta i Gminy 
Pleszew 

100 000,00 0,00 0,00 

Realizacja zadania 
zakładana w przypadku 
pozyskania środków 
zewnętrznych. 

      

Lp. 88 Wymiana oświetlenia 
sodowego na typu LED 
w północnej części 
Śródmieścia Pleszewa 

160 000,00 160 000,00 100,00 

Wydatek ujęty w wykazie 
wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021, z 
terminem realizacji do dnia 
30 czerwca 2022 r. – 
uchwała nr XL/394/2021 
Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 28 grudnia 2021 r.  

  90095   Pozostała działalność 764 961,66 620 157,03 81,07   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

300 000,00 300 000,00 100,00   

      

Lp. 89 Zakup i objęcie akcji 
w Oświetleniu Ulicznym 
i Drogowym Sp. z o.o. 
w Kaliszu 

300 000,00 300 000,00 100,00 

Podniesienie kapitału 
w ramach zadania 
inwestycyjnego zostało 
przeznaczone na realizację 
zadań o charakterze 
publicznym realizowanych 
przez Oświetlenie Uliczne 
i Drogowe Sp. z o.o. 
poprawiających jakość życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

265 561,66 136 341,75 51,34   

      
Lp. 90 Utwardzenie terenu 
przy wigwamie w Zielonej 
Łące (FS) 

7 995,00 7 995,00 100,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 91 Utwardzenie kostką 
brukową placu przy Sali 
wiejskiej w Piekarzewie (FS) 

22 993,64 22 959,70 99,85 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 92 Budowa altany 
rekreacyjno-edukacyjnej 
w miejscowości Kuczków 

100 000,00 4 546,00 4,55 

W ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego dokonano 
zakupu kopii mapy 
zasadniczej oraz wykonano 
dokumentacją projektową 
przedsięwzięcia. Po 
uzyskaniu pozwolenia na 
budowę przewidywana jest 
rzeczowa realizacja zadania 
w roku 2022.  
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Lp. 93 Wykonanie altanki na 
placu zabaw 
w Lenartowicach (FS)  

573,02 0,00 0,00 
Zrezygnowano z realizacji 
inwestycji w roku 2021. 

      
Lp. 94 Monitoring placu 
zabaw w Dobrej Nadziei (FS) 

10 000,00 6 000,00 60,00 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 95 Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej etap I i II (WPF) 

10 000,00 0,00 0,00 

Zadanie wieloletnie 2015-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 239.201,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
10.000,00 zł. Kontynuacja 
umowy z 2019 r. na 
wykonanie przyłącza 
gazowego. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

      
Lp. 96 Urządzenie siłowni 
zewnętrznej w Ludwinie (FS) 

10 000,00 9 488,25 94,88 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 97 Plac zabaw plus 
tyrolka (FO - RO Nr 8) 

50 000,00 46 444,43 92,89 Zadanie zakończone. 

      

Lp. 98 Doposażenie placu 
zabaw oraz urządzenie 
siłowni zewnętrznej 
w Lenartowicach (FS) 

30 000,00 23 503,82 78,35 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 99 Urządzenie siłowni 
zewnętrznej 
w Zawidowicach (FS) 

24 000,00 15 404,55 64,19 Zadanie zakończone. 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

151 100,00 136 015,28 90,02   

      

Lp. 100 Doposażenie placu 
zabaw przy ul. Bolesława 
Krzywoustego - zestaw 
zabawowy (FO - RO Nr 10) 

50 000,00 48 671,35 97,34 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 101 Wyposażenie placu 
zabaw Zielona Łąka (FS) 

40 000,00 37 922,92 94,81 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 102 Doposażenie placu 
zabaw przy ul. Szenica (FO - 
RO Nr 7) 

10 000,00 0,00 0,00 

Zadanie nie zrealizowane ze 
względu na 
nierozstrzygnięcie 
przetargu. Złożone oferty 
nie spełniły warunków 
udziału – zaoferowano zbyt 
wysoką cenę. 

      
Lp. 103 Zakup zestawu 
zabawowego na plac zabaw 
w Bógwidzach (FS) 

40 000,00 39 192,75 97,98 Zadanie zakończone. 

      
Lp. 104 Doposażenie placu 
zabaw w Baranówku (FS) 

11 100,00 10 228,26 92,15 Zadanie zakończone. 

    6230 

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

48 300,00 47 800,00 98,96   

      
Lp. 105 Dotacja celowa - 
Rodzinne Ogrody Działkowe 

48 300,00 47 800,00 98,96 

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

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

612 375,48 242 944,80 39,67   

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

588 375,48 218 986,80 37,22   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

371 375,48 28 375,48 7,64   
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Lp. 106 Przebudowa 
budynku kina HEL 
w Pleszewie 

250 000,00 0,00 0,00 

Uzyskano warunki 
zabudowy dla inwestycji. 
Trwają prace nad 
dokumentacją projektowo-
kosztorysową zleconą przez 
drugiego inwestora Domu 
Kultury. 

      
Lp. 107 Rozbudowa z 
przebudową salki 
w Lenartowicach  

100 000,00 7 000,00 7,00 

Wykonano dokumentację 
projektowo - kosztorysową 
dla przedmiotowej 
inwestycji. Złożono wniosek 
o pozwolenie na budowę. 
Realizacja inwestycji 
planowana w sytuacji 
pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych.  

      
Lp. 108 Budowa domu 
sołeckiego w Korzkwach - 
dokumentacja (FS) (WPF) 

21 375,48 21 375,48 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2024 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 171.375,48 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
21.375,48 zł. Realizacja 
dotyczyła koncepcji 
projektowej - kwota 
21.346,68 zł oraz zakupu 
mapy - kwota 28,80 zł. 

    6220 

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

217 000,00 190 611,32 87,84   

      
Lp. 109 Dotacja celowa - 
DOM KULTURY  w Pleszewie 

217 000,00 190 611,32 87,84 

Z przekazanej dotacji 
62.000,00 zł przeznaczonej 
na sfinansowanie 
sporządzenia dokumentacji 
budowlanej na przebudowę 
kina Hel wydatkowano 
kwotę 36.861,32 zł. Z 
dotacji 155.000,00 zł 
przeznaczonej na zakup 
systemu nagłośnieniowego 
audio wydatkowano kwotę 
153.750,00 zł. 

  92118   Muzea 24 000,00 23 958,00 99,83   

    6220 

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

24 000,00 23 958,00 99,83   

      
Lp. 110 Dotacja celowa - 
MUZEUM REGIONALNE 

24 000,00 23 958,00 99,83 

Z przekazanej dotacji 6.000 
zł przeznaczonej na zakup 
muzealiów wykorzystano 
całość kwoty. Z dotacji 
18.000 zł przeznaczonej na 
wykonanie dokumentacji 
technicznej modernizacji 
budynku wydatkowano 
kwotę 17.958,00 zł. 

926     Kultura fizyczna 2 759 365,00 2 759 365,00 100,00   

  92601   Obiekty sportowe 159 365,00 159 365,00 100,00   

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

159 365,00 159 365,00 100,00   
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Lp. 111 Budowa boiska 
w Taczanowie Drugim 
(dokumentacja) (WPF) 

5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2021-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 220.000,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
5.000,00 zł. W 2021 r.  
przeprowadzono zapytanie 
na wykonanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej 
na kwotę 19.557,00 zł. Po 
przedstawieniu koncepcji 
projektowej poniesiono 
częściowy koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
5.000,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

      

Lp. 112 Rozbudowa 
i przebudowa basenów 
zewnętrznych w Pleszewie 
(WPF) 

154 365,00 154 365,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2020-
2024 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 157.965,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
154.365,00 zł. Realizacja 
zadania dotyczyła 
kontynuacji umowy na 
wykonanie dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej, która 
została rozliczona na kwotę 
154.365,00 zł. Zadanie 
zakończono i rozliczono 
w zakresie 2021 r. Zadanie 
przekazane do realizacji 
Spółce Sport Pleszew  
Zarządzeniem Burmistrza z 
21.10.2021 r. 
Przedsięwzięcie 
dofinansowane ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19, w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 157.965,00 zł. 

  92695   Pozostała działalność 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00   

    6010 
Wydatki na zakup i objęcie 
akcji i udziałów 

2 600 000,00 2 600 000,00 100,00   

      
Lp. 113 Zakup i objęcie 
udziałów w Sport Pleszew 
Sp. z o.o. (WPF) 

2 600 000,00 2 600 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 2009-
2022 o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 44.291.650,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
2.600.000,00 zł. 
Podniesienie kapitału 
w ramach zadania 
inwestycyjnego zostało 
przeznaczone na realizację 
zadań o charakterze 
publicznym realizowanych 
przez Sport Pleszew Sp. z 
o.o. poprawiających jakość 
życia mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. 

Razem 31 733 208,61 27 827 451,79 87,69   

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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9.4.  Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Pleszew w roku 2021. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) 
prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne: 

 
Tabela 22. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku (art. 269 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych) 

Lp. Nazwa i cel 

Okres 
Łączne 
nakłady 

finansowe 

Wykonanie 
nakładów od 

początku 
realizacji do 
31.12.2021 

% 
wykonania 

Limit 2021 

Wykonanie 
limitu 2021 na 

dzień 
31.12.2021 

% wykonania 
Opis realizacji od dnia 

1.01.2021 do dnia 
31.12.2021  Od Do 

1 Przedsięwzięcia razem     146 095 190,36 71 536 603,57 48,97 21 201 322,21 19 339 364,04 91,22   

1.a - wydatki bieżące     44 496 480,23 25 283 674,09 56,82 11 744 393,09 10 850 414,00 92,39   

1.b - wydatki majątkowe     101 598 710,13 46 252 929,48 45,53 9 456 929,12 8 488 950,04 89,76   

1.1 

Wydatki na programy, 
projekty lub zadania 
związane z programami 
realizowanymi z udziałem 
środków, o których mowa 
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009.r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz.1240,z 
późn.zm.): 

    7 636 176,24 4 495 914,56 58,88 4 116 062,37 2 667 547,47 64,81 

  

1.1.1 - wydatki bieżące     2 395 646,41 1 670 011,25 69,71 1 384 280,55 804 345,55 58,11   
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1.1.1.1 SMART Pleszew -  2019 2022 1 543 416,90 1 220 891,63 79,10 711 869,08 456 043,98 64,06 

Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 
2019-2022, o łącznych 
nakładach przyjętych 
w kwocie 1.543.416,90 
zł, dofinansowane ze 
środków europejskich 
w kwocie 1.097.411,15 
zł i budżetu państwa 
w kwocie 193.660,80 zł 
w ramach Projektu pn. 
„Humann Smart Cities. 
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 
atrakcyjność 
przestrzeni publicznych 
i ciągów 
komunikacyjnych. 
Realizacja zadania 
w kwocie 456.043,98 zł, 
jest zgodna z przyjętym 
harmonogramem. 

1.1.1.2 

EKO Pleszew  - Budowa 
ekologicznego miasteczka 
ruchu drogowego, 
wyposażenie pracowni 
szkolnych oraz zajęcia 
ekologiczne 

2019 2022 372 189,94 0,00 0,00 306 989,95 0,00 0,00 

Aplikacja ekologiczna 
nie została 
zrealizowane z uwagi 
na niewykonanie 
umowy przez 
Wykonawcę. Umowa 
została rozwiązana 
przez UMiG Pleszew. Z 
uwagi na trudności 
podjęto decyzję 
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o nierealizowaniu 
pozostałych aplikacji. 

1.1.1.3 

Nowy MGOPS w Pleszewie 
- wdrożenie usprawnień 
organizacyjnych - 
Reaizacja projektu 
wdrożenie usprawnień 

2019 2021 449 289,57 442 108,62 98,40 348 471,52 341 290,57 97,94 

W ramach 
przedsięwzięcia 
realizowanego w latach 
2019 – 2021, dokonano 
wdrożenia usprawnień 
organizacyjnych. W 
okresie realizacji 
zadania wydatki 
wyniosły 442.108,62 zł, 
które przeznaczono 
m.in. na wynagrodzenia 
pracownika socjalnego 
do spraw pierwszego 
kontaktu, usług 
prawnych oraz obsługę 
zadania, w tym na 
badania 
lekarskie, 
dokumentację POWER, 
zakup wyposażenia 
(m.in. zakup laptopów z 
oprogramowaniem, 
artykułów 
komputerowych, 
urządzeń 
wielofunkcyjnych, 
telefonów 
bezprzewodowych, 
projektora i ekranu, 
ekspresu do kawy, 
warników do wody na 
potrzeby organizacji 
i realizacji szkoleń) oraz 
dokonano odpisu na 
ZFŚS. W celu poprawy 
jakości świadczonych 
usług pracownicy 
MGOPS w Pleszewie 
brali udział w szeregu 
szkoleń branżowych i 
obsługi TT - Pomoc 
w celu 
efektywniejszego 
wykorzystania 
niektórych funkcji 
programu. Realizacja 
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projektu zakończyła się 
29.06.2021 r., 
dokonano zwrotu 
7.180,95 zł. 

1.1.1.4 

Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Poprawa infrastruktury 
reakreacyjnej. 

2020 2022 30 750,00 7 011,00 22,80 16 950,00 7 011,00 41,36 

Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 
2020-2022, o łącznych 
nakładach przyjętych 
w kwocie 30.750,00 zł. 
W ramach 
przedsięwzięcia 
wykonano tablicę 
informacyjną oraz 
zrealizowano kampanię 
promującą transport 
niskoemisyjny przy 
wykorzystaniu kanałów 
internetowych.  
Realizacja zadania 
w kwocie 7.011,00 zł, 
jest zgodna z przyjętym 
harmonogramem. 

1.1.2 - wydatki majątkowe     5 240 529,83 2 825 903,31 53,92 2 731 781,82 1 863 201,92 68,20   
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1.1.2.1 SMART Pleszew -  2019 2022 1 525 997,16 833 478,26 54,62 837 882,15 444 707,41 53,08 

Zadanie wieloletnie 
2019-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.525.997,16 
zł, w tym limit 2021 roku 
- 837.882,15 zł. 
Dofinansowane ze 
środków europejskich 
w kwocie 902.400,84 zł 
i budżetu państwa 
w kwocie 159.247,21 zł, 
w ramach Projektu pn. 
„Humann Smart Cities. 
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. 
Zadania realizowane 
w ramach 
przedsięwzięcia 
zgodnie z przyjętym 
harmonogramem - 
w okresie 
sprawozdawczym 
zrealizowano nakłady 
majątkowe w łącznej 
kwocie 444.707,41 zł. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
87 

 

1.1.2.2 

Budowa ścieżek 
rowerowych w Pleszewie - 
Poprawa infrastruktury 
reakreacyjnej. 

2020 2022 3 714 532,67 1 992 425,05 53,64 1 893 899,67 1 418 494,51 74,90 

Zadanie realizowane 
w ramach 
przedsięwzięcia 
wieloletniego 2020-
2022 pn. "Budowa 
ścieżek rowerowych 
w Pleszewie", 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 3.714.532,67 
zł, w tym limit 2021 roku 
- 1.893.899,67 zł, 
łączny dla 
przedmiotowego 
zadania w rozdziale 
60014 pn. "Budowa 
ścieżek rowerowych 
w Pleszewie - 
Przebudowa ul. Lipowej 
polegająca na budowie 
ścieżki rowerowej" oraz 
zadania ujętego 
w rozdziale 60016 pn. 
"Budowa ścieżek 
rowerowych 
w Pleszewie - Budowa 
ścieżki rowerowej 
pomiędzy ul. Lipową a 
ul. Targową 
w Pleszewie". Roboty 
budowlane i nadzór 
inwestorski zostały 
wykonane za kwotę  1 
406 956,42 zł. 
Wykonano również 
roboty dodatkowe za 
kwotę 11.516,19 zł. 
Zakupiono dwa 
dzienniki budowy za 
łączną kwotę 21,90 zł. 
Zadanie zakończone.  

1.2 

Wydatki na programy, 
projekty lub zadania 
związane z umowami 
partnerstwa publiczno-
prywatnego: 

    0,00   #DZIEL/0! 0,00   -/-   

1.2.1 - wydatki bieżące     0,00   -/- 0,00   -/-   
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1.2.2 - wydatki majątkowe     0,00   -/- 0,00   -/-   

1.3 

Wydatki na programy, 
projekty lub zadania 
pozostałe (inne niż 
wymienione w pkt 1.1 
i 1.2): 

    138 459 014,12 67 040 689,01 48,42 17 085 259,84 16 671 816,57 97,58   

1.3.1 - wydatki bieżące     42 100 833,82 23 613 662,84 56,09 10 360 112,54 10 046 068,45 96,97   

1.3.1.1 

Centrum Wspierania 
Inicjatyw Obywatelskich  - 
podniesienie aktywności 
obywatelskiej mieszkańców 
gminy oraz organizacji 
pozarządowych 

2019 2021 470 000,00 470 000,00 100,00 150 000,00 150 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2019-2021, o łącznych 
nakładach 
inwestycyjnych 
przyjętych w kwocie 
470.000,00 zł. 
Realizacja 
zadania w kwocie 
470.000,00 zł, jest 
zgodne z przyjętym 
harmonogramem.  

1.3.1.2 

Dowóz uczniów do szkół 
i przedszkoli na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew  - 
Organizacja i zapewnienie 
opieki i bezpieczeństwa 
nad dziećmi 
dojeżdżającymi do szkół 
w okresie od stycznia 2020 
do czerwca 2021 

2020 2021 658 391,00 455 205,16 69,14 0,00 0,00 -/- 

Zadanie wieloletnie 
2020-2021, dla którego 
łączne nakłady przyjęto 
w kwocie 658.391,00 zł. 
Wykonanie w roku 2020 
na poziomie 455.205,16 
zł, to koszt dowozu 
dzieci do przedszkoli 
i szkół podstawowych 
na terenieMiasta 
i Gminy Pleszew, dzieci 
niepełnosprawnych do 
ZespołuPlacówek 
Specjalnych 
w Pleszewie i do 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego nr 2 
w Kaliszu oraz zwrot 
kosztów 
dowozuśrodkami 
komunikacji publicznej 
poniesionych przez 
rodziców lub opiekunów 
prawnych. Dowóz jest 
realizowany na 
podstawie 
umówzawartych z 
przewoźnikami. Ze 
względu na obecną 
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sytuację epidemiczną 
i wprowadzenie nauki 
zdalnej zabezpieczone 
środki nie zostały 
wykorzystane w pełnej 
wysokości. 

1.3.1.3 

Kompleksowa dostawa 
energii elektrycznej - 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa i ciągłości 
dostawy prądu 

2017 2023 4 807 316,00 2 313 005,07 48,11 36 487,00 9 650,99 26,45 

Zadanie wieloletnie 
2017-2023, dla którego 
łączne nakłady 
wynoszą 4.807.316,00 
zł. Realizacja w kwocie 
2.313.005,07 zł, 
dotyczy opłat za 
zużycie energii 
elektrycznej do celów 
oświetlenia ulicznego, 
zasilania monitoringu 
miejskiego, szalet 
miejskich, fontanny 
oraz obiektów 
użyteczności publicznej 
na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew.  

1.3.1.4 

Obsługa bankowa Miasta 
i Gminy Pleszew - 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa obsługi 
finansowej 

2019 2024 108 000,00 63 000,00 58,33 21 600,00 21 600,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2019-2024, dla którego 
łączne nakłady przyjęto 
w kwocie 108.000,00 zł. 
Przedsięwzięcie 
realizowane na 
podstawie umowy 
zawartej w dniu 
01.02.2019 r. z 
Bankiem Spółdzielczym 
w Pleszewie, 
w przedmiocie 
prowadzenia obsługi 
bankowej budżetu 
Miasta i Gminy Pleszew 
oraz jej jednostek 
organizacyjnych, 
w okresie od 1.02.2019 
do 31.01.2024 r. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. W okresie 
sprawozdawczym 
poniesiono wydatki z 
tytułu zryczałtowanej 
opłaty za obsługę 
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bankową w kwocie 
1.800,00 zł / m-c. 

1.3.1.5 

Odbiór odpadów 
komunalnych z terenu 
Miasta i Gminy Pleszew 
oraz utworzenie i obsługa 
Stacjonarnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(SPSZOK) - Utrzymanie 
czystości w Mieście 
i Gminie Pleszew 

2020 2022 9 505 670,00 6 386 358,04 67,18 2 999 212,00 2 958 502,41 98,64 

Zadanie wieloletnie 
2020-2022, o łącznych 
nakładach w kwocie 
9.505.670,00 zł. 
Realizacja zadania 
w kwocie 
6.386.358,04 zł 
dotyczyła odbioru 
odpadów komunalnych 
z terenu Miasta 
i Gminy Pleszew oraz 
utworzenia i obsługi 
Stacjonarnego Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych 
(SPSZOK), celem 
utrzymania czystości 
w Mieście i Gminie 
Pleszew. 

1.3.1.6 

Opracowanie projektów 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego na terenie 
miasta i gminy Pleszew 
oraz Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Pleszew oraz ich zmian, 
w tym opracowania 
koncepcji -  

2019 2022 515 967,00 220 774,40 42,79 201 354,00 113 723,40 56,48 

Zadanie wieloletnie 
2019-2022, o łącznych 
nakładach w kwocie 
515.967,00 zł. 
Realizacja w latach 
2019-2021 osiągnięta 
w kwocie 220.774,40 zł 
w zakresie mpzp jest 
zgodna z 
harmonogramem 
w umowach. 

1.3.1.7 
Świadczenie usług 
telekomunikacyjnych  -  

2019 2022 38 473,00 13 211,37 34,34 10 062,40 5 224,84 51,92 

Zadanie realizowane 
w latach 2019-2022, z 
łącznymi nakładami 
założonymi w kwocie 
38.473,00 zł. W 
ramachprzedsięwzięcia 
realizowane są usługi 
telekomunikacyjne za 
służbowe telefony 
komórkowe.  
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1.3.1.8 

Zadanie z zakresu opieki 
społecznej wynikające z 
Wieloletniego programu 
współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew - Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew - 
Śmiałym los sprzyja  - 
Poprawa warunków życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew 

2019 2021 2 730 483,13 2 728 730,13 99,94 935 572,13 935 572,13 100,00 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na 
terenie Miasta i Gminy 
Pleszew w latach 2019-
2021, z 
łącznymi nakładami 
w kwocie 2.730.483,13 
zł. Założony limit roku 
2019 wykonano 
w kwocie 885.363,00 zł, 
roku 2020 wykonano 
w kwocie 907.795,00 zł, 
roku 2021 wykonano 
w kwocie 935.572,13 zł. 
Realizacja zadania 
w kwocie 2.728.730,13 
zł, jest zgodna z 
przyjętym 
harmonogramem. 

1.3.1.9 

Zadanie z zakresu opieki 
społecznej wynikające z 
Wieloletniego programu 
współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew - Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi  
- Poprawa warunków życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew 

2019 2021 600 000,00 542 752,54 90,46 200 000,00 177 975,50 88,99 

Zadanie wieloletnie z 
okresem realizacji 
2019-2021, o łącznych 
nakładach założonych 
w kwocie 600.000,00 zł. 
Świadczenie 
specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi z terenu 
Miasta i Gminy 
Pleszew - Zdążyć z 
pomocą - zadanie 
finansowane przez 
WUW w Poznaniu. 
Wykonanie limitu roku 
2019 wyniosło 
189.867,15 zł, roku 
2020 to kwota 
174.909,89 zł, roku 
2021 to kwota 
177.975,50 zł. 
Realizacja zadania 
zgodna z 
harmonogramem. 
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1.3.1.10 

Zadanie z zakresu opieki 
społecznej wynikające z 
Wieloletniego programu 
współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew - Świadczenie 
usług opiekuńczych 
i specjalistycznych usług 
opiekuńczych  - Poprawa 
warunków życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew 

2019 2021 1 200 000,00 1 181 680,22 98,47 400 000,00 397 753,67 99,44 

Zadanie wieloletnie 
2019-2021, dla którego 
łączne nakłady 
założono w kwocie 
1.200.000,00 zł. 
Wydatki w roku 
2019 wykonano 
w kwocie 398.015,49 zł, 
w roku 2020 w kwocie 
385.911,06 zł, 
natomiast w roku 2021 
w kwocie 397.753,67 zł. 
Realizacja zadania 
w kwocie 1.181.680,22 
zł, jest zgodna z 
przyjętym 
harmonogramem.  

1.3.1.11 

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z 
terenu Miasta i Gminy 
Pleszew - Utrzymanie 
czystości w Mieście 
i Gminie Pleszew 

2020 2022 13 023 181,00 8 532 533,94 65,52 4 644 676,00 4 580 659,71 98,62 

Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych 
z terenu Miasta i Gminy 
Pleszew - utrzymanie 
czystości w Mieście i 
Gminie Pleszew. 
Zadanie realizowane od 
2020 roku. 

1.3.1.12 

Zimowe utrzymanie dróg 
w okresie październik 2020 
- maj 2021 - Utrzymanie 
dróg. 

2020 2021 475 149,00 421 155,18 88,64 410 149,01 410 149,01 100,00 

Zimowe utrzymanie 
dróg, ulic, chodników 
i placów na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 
w sezonie zimowym 
2020/2021 obejmowało 
wydatki poniesione na 
likwidacje gołoledzi 
i odśnieżanie dróg, ulic, 
chodników, placów, 
skwerów i parkingów. 
Realizacja dotyczy 
również Strefy Płatnego 
Parkowania. 

1.3.1.13 

Zarządzanie 
nieruchomościami - 
administrowanie zasobem 
komunalnym 

2021 2023 795 704,00 216 510,60 27,21 260 000,00 216 510,60 83,27 

W roku 2021 
zrealizowano płatności 
wynagrodzenia za 
administrowanie 
zasobem komunalnym 
na kwotę 216.510,60 zł.  
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1.3.1.14 

Usuwanie azbestu z terenu 
powiatu pleszewskiego 
w latach 2021-2022 - 
usunięcie azbestu 

2021 2022 40 000,00 19 513,60 48,78 20 000,00 19 513,60 97,57 

Program usuwania 
azbestu z terenu 
powiatu pleszewskiego 
- usunięto z terenu 
139,346 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

1.3.1.15 
Zimowe utrzymanie dróg 
w okresie X.2021 - V.2022 
- Utrzymanie dróg 

2021 2022 810 000,00 49 232,59 6,08 70 000,00 49 232,59 70,33 

Zimowe utrzymanie 
dróg, ulic, chodników 
i placów na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 
w sezonie zimowym 
2021/2022 obejmowało 
wydatki poniesione na 
likwidacje gołoledzi 
i odśnieżanie dróg, ulic, 
chodników, 
placów,skwerów 
i parkingów. Realizacja 
dotyczy również Strefy 
Płatnego Parkowania. 

1.3.1.16 

Usługi pocztowe na okres 
01.I.2022 do 31.01.2024 - 
Zapewnienie usług 
pocztowych 

2021 2024 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

Na rok 2021 
zaplanowano prace 
przetargowe 
i podpisanie umowy, 
realizacja rzeczowa 
zadania nastąpi od 
2022 roku. 

1.3.1.17 

Kompleksowa dostawa 
gazu ziemnego wraz z 
dystrybucją w okresie od 
01.01.2022 do 31.12.2022 - 
Zapewnienie 
bezpieczeństwa i ciągłości 
dostawy gazu 

2021 2023 1 950 671,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

Na rok 2021 
zaplanowano prace 
przetargowe 
i podpisanie umowy, 
realizacja rzeczowa 
zadania nastąpi od 
2022 roku. 

1.3.1.18 

Przyłączenia do sieci 
instalacji przyłączanej 
w obiektach oświetlenia 
drogowego, ulicznego, sal 
wiejskich, wigwamów - 
Realizacja zadań własnych 
gminy określonych ustawą 

2021 2023 11 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

W roku  2021 zostało 
zaciągnięte 
zobowiązanie na 
ustalenie warunków 
przyłaczenia do sieci 
elektroenergetycznej  z 
ENERGA-OPERATOR 
dla inwestycji, pn. 
"Budowa oświetlenia na 
ulicy Marcinkowskiego 
w Pleszewie" oraz 
"Budowa oświetlenia na 
boisku sportowym 
w Bronowie".  Płatność 
w przedmiotowym 
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zakresie nastąpi w roku 
2022, 

1.3.1.19 

Dowóz uczniów do szkół 
i przedszkoli prowadzonych 
przez Miasto i Gminę 
Pleszew - Organizacja 
i zapewnienie opieki 
i bezpieczeństwa nad 
dziećmi dojeżdżającymi do 
szkół 

2021 2022 958 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

W roku 2021 zostało 
przeprowadzone 
postępowanie 
przetargowe w celu 
zakupu biletów 
autobusowych na 
dowóz uczniów do 
szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Pleszew 
w roku 2022. 

1.3.1.20 

Zadanie z zakresu opieki 
społecznej wynikające z 
Wieloletniego programu 
współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew - Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew - 
Zadanie z zakresu opieki 
społecznej wynikające z 
Wieloletniego programu 
współpracy Miasta i Gminy 
Pleszew - Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 

2022 2024 2 882 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 
Zadanie będzie 
realizowane w latach 
2022-2024. 

1.3.2 - wydatki majątkowe     96 358 180,30 43 427 026,17 45,07 6 725 147,30 6 625 748,12 98,52   
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1.3.2.1 

Budowa budynku 
mieszkalno - użytkowego u 
zbiegu ulic Poznańskiej 
i Bogusza w Pleszewie - 
Poprawa warunków 
mieszkalno-użytkowych na 
terenie Miasta i Gminy 
Pleszew 

2018 2023 11 577 546,00 278 701,16 2,41 152 315,00 142 040,16 93,25 

Zadanie wieloletnie 
2018-2023 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 
11.577.546,00 zł, w tym 
limit roku 2021 to 
152.315,00 zł. W 2021 
r. kontynuowano 
umowę na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo 
kosztorysowej z 
uzyskaniem pozwolenia 
na budowę całego 
zamierzenia 
budowlanego, którą 
rozliczono na kwotę 
12.546,00 zł,  
poniesiono koszty 
usunięcia kolizji 
energetycznej na kwotę 
119.588,30 zł. Ponadto 
po aktualizacji 
kosztorysów 
inwestorskich, 
poniesiono koszt  
materiałów do wniosku 
o dofinansowanie 
zadania z BGK -  kwota 
169,60 zł. Zakupiono 
dziennik budowy za 
kwotę 10,95 zł. Zlecono 
firmie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
w Pleszewie likwidację 
przyłączy 
wodociągowo- 
kanalizacyjnych za 
łączną kwotę  9.725,31 
zł, którą rozliczono 
w 2021 r. 
Przeprowadzono 
postępowanie 
przetargowe na roboty 
rozbiórkowe dwóch 
budynków, w wyniku 
którego podpisano 
umowę na kwotę  



_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
96 

 

230.011,85 zł do 
rozliczenia w 2022r., 
oraz przygotowano 
i przeprowadzono 
zapytanie ofertowe na 
nadzór inwestorski nad 
rozbiórką, w wyniku 
którego podpisano 
umowę na kwotę 
7.000,00 zł do 
rozliczenia w 2022 r. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 
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1.3.2.2 

Budowa budynku 
wielorodzinnego na ul. 
Podgórnej w Pleszewie  - 
Poprawa warunków 
mieszkaniowych na terenie 
MiG Pleszew 

2019 2023 2 543 815,00 100 293,67 3,94 26 479,00 26 478,67 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2019-2023 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.543.815,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 26.479,00 zł. 
Realizacja zadania 
w 2021 r. dotyczyła 
podpisana umowy 
o przyłączenie do sieci 
energetycznej - kwota 
3.880,17 zł, wycinki 
drzew, które kolidowały 
z wykonaniem 
inwestycji - kwota 
864,00 zł, usunięcia 
przyłączy 
wodociągowych oraz 
wykonano nowe 
przyłącze wodociągowe 
za kwotę 17.347,55 zł. 
Poniesiono koszt 
zaliczki na wykonanie 
przyłącza gazowego do 
budynku w kwocie 
4.386,95 zł. Trwają 
przygotowywania 
dokumentów do 
postępowań 
przetargowych na 
wykonanie robót oraz 
nadzór inwestorski. 
Dnia 13.09.2021 r. 
została podpisana 
umowa z BGK 
o udzielenie 
finansowego wsparcia 
ze Środków Funduszu 
Dopłat w kwocie 
2.032.275,57 zł. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 

1.3.2.3 

Budowa drogi gminnej 
1KD-Z łącząca ul. Armii 
Poznań i ul. 70 Pułku 
Piechoty w Pleszewie - 
Poprawa infrastruktury 
drogowej, poprawa 

2018 2024 145 275,00 145 274,39 100,00 34 575,00 34 574,39 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2018-2024 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 145.275,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
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komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

34.575,00 zł. W 2021 r. 
zakupiono dziennik 
budowy za kwotę 10,95 
zł, wykonano roboty 
budowlane na kwotę 
34.563,44 zł.  

1.3.2.4 

Budowa drogi na działce nr 
1466/3 oraz 52/63 Pleszew 
- Marszew  - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2017 2022 34 932,00 34 932,00 100,00 0,00 0,00 -/- 
Nie zaplanowano 
realizacji w 2021 r. 

1.3.2.5 

Budowa drogi na ul. 
Grunwaldzkiej w Pleszewie 
- poprawa infrastruktury 
drogowej, poprawa 
komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2017 2021 737 020,00 737 018,57 100,00 364 914,00 364 913,46 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2017-2021 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 737.020,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
364.914,00 zł.  W 2021 
r. poniesiono koszty 
nadzoru 5.950,00 zł 
oraz wykonano roboty 
budowlane na kwotę 
358.963,46 zł. Zadanie 
zakończone. 

1.3.2.6 

Budowa drogi wraz z 
infrastrukturą przy 
budynkach w zabudowie 
szeregowej przy ul. 
Kaliskiej - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2017 2024 2 686 368,00 36 656,67 1,36 1 928,00 1 927,07 99,95 

Zadanie wieloletnie 
2017-2024 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.686.368,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 1.928,00 zł. W 2021r. 
zawarto umowę z 
Energa-Operator S.A. 
na wykonanie 
przyłączenia energii 
elektrycznej do 
przepompowni ścieków 
na kwotę 307,07 zł 
(koszt poniesiono). 
Poniesiono koszt 
wycinki drzew, które 
kolidowały z budową 
wjazdu w kwocie 
1.620,00 zł. 
Postępowanie 
przetargowe zostanie 
przeprowadzone 
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w styczniu 2022 r.  
Zadanie w trakcie 
realizacji.       

1.3.2.7 

Budowa kanalizacji 
Korzkwy - Kowalew - 
realizowane w ramach 
Uporządkowania 
gospodarki ściekowej poza 
Aglomeracją Pleszew - 
Poprawa stanu środowiska 
naturalnego na terenie MiG 
Pleszew 

2017 2025 3 000 000,00 832 281,86 27,74 0,00 0,00 -/- 
Nie zaplanowano 
realizacji w 2021 r. 

1.3.2.8 

Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w Nowa Wieś -  
realizowane w ramach 
Uporządkowania 
gospodarki ściekowej poza 
Aglomeracją Pleszew - 
Poprawa stanu środowiska 
naturalnego na terenie MiG 
Pleszew 

2019 2024 512 054,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 
Nie zaplanowano 
realizacji w 2021 r. 

1.3.2.9 

Przebudowa drogi ul. 
Kwiatowej w Suchorzewie - 
Etap I - poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2018 2025 1 000 000,00 306 488,51 30,65 0,00 0,00 0,00 

W ramach realizacji 
przedsięwzięcia  
poniesiono wydatki 
w 2018 roku, z 
przeznaczeniem na 
zakup dziennika 
budowy (kwota 10,95 
zł), roboty budowlane 
(kwota 301.988,06 zł) 
oraz nadzór inwestorski 
(4.489,50 zł). Dalsza 
realizacja zadania 
przewidywana od 2023 
roku pod warunkiem 
korzystnej sytuacji 
ekonomicznej Gminy 
oraz wystąpienia 
potencjalnych 
zewnętrznych źródeł 
finansowania 
(dofinasowanie). 

1.3.2.10 

Przebudowa nawierzchni 
ul. Weneckiej w Zielonej 
Łące z kanalizacją 
deszczową i zbiornikiem 
retencyjnym - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 

2013 2023 1 101 230,00 19 552,95 1,78 0,00 0,00 -/- 
Nie zaplanowano 
realizacji w 2021 r. 
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poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

1.3.2.11 

Regionalne Centrum 
Seniora w Pleszewie - 
Poprawa warunków życia 
osób starszych z terenu 
MiG Pleszew 

2016 2021 67 123,00 67 122,15 100,00 0,00 0,00 -/- 
Nie zaplanowano 
realizacji w 2021 r. 

1.3.2.12 
Modernizacja Ratusza 
w Pleszewie  - poprawa 
stanu obiektu 

2014 2025 2 054 763,00 360,50 0,02 361,00 360,50 99,86 

Zadanie wieloletnie 
2014-2025 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 2.054.763,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 361,00 zł.  Zadanie 
wieloletnie 2014-2025. 
W 2021 r. poniesiono 
koszty usługi skanu 
dokumentów 
wieloformatowych do 
pliku w wysokości 
360,50 zł.  Obecnie 
trwa przygotowywanie 
dokumentów do 
zapytanie ofertowego 
na wykonanie 
modernizacji budynku. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 

1.3.2.13 

Termomodernizacja 
obiektów użyteczności 
publicznej etap I i II - 
Poprawa efektywności 
energetycznej - 
zmniejszenie zużycia 
energii 

2015 2022 239 201,00 224 699,77 93,94 10 000,00 0,00 0,00 

Zadanie wieloletnie 
2015-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 239.201,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
10.000,00 zł. 
Kontynuacja umowy z 
2019 r. na wykonanie 
przyłącza gazowego. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 
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1.3.2.14 

Zakup i objęcie udziałów 
w Sport Pleszew Sp. z o.o. 
- Wzrost atrakcyjności 
turystycznej i kulturalnej 

2009 2022 44 291 650,00 37 109 372,00 83,78 2 600 000,00 2 600 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2009-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 
44.291.650,00 zł, w tym 
limit 2021 roku to 
2.600.000,00 zł. 
Podniesienie kapitału 
w ramach zadania 
inwestycyjnego zostało 
przeznaczone na 
realizację zadań 
o charakterze 
publicznym 
realizowanych przez 
Sport Pleszew Sp. z 
o.o. poprawiających 
jakość życia 
mieszkańców Miasta 
i Gminy Pleszew. 

1.3.2.15 

Rozbudowa i przebudowa 
basenów zewnętrznych 
w Pleszewie - Rozbudowa 
infrastruktury rekreacyjnej. 

2020 2024 157 965,00 154 365,00 97,72 154 365,00 154 365,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2020-2024 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 157.965,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
154.365,00 zł. 
Realizacja zadania 
dotyczyła kontynuacji 
umowy na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej, która 
została rozliczona na 
kwotę 154.365,00 zł. 
Zadanie zakończono 
i rozliczono w zakresie 
2021 r. Zadanie 
przekazane do 
realizacji Spółce Sport 
Pleszew  Zarządzeniem 
Burmistrza z 
21.10.2021 r. 
Przedsięwzięcie 
dofinansowane ze 
środków Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19, w ramach 
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Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 157.965,00 zł. 

1.3.2.16 

Przebudowa i rozbudowa 
ZSP w Lenartowicach - 
Rozbudowa objektów 
oświatowych. 

2020 2022 8 361 180,82 1 314 318,70 15,72 1 320 499,82 1 309 318,70 99,15 

Zadanie wieloletnie 
2020-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 8.361.180,82 
zł, w tym limit 2021 roku 
- 1.320.499,82 zł. 
Realizacja dotyczy 
kontynuacji umowy na 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo 
kosztorysowej - kwota 
127.500,00 zł, zakupu 
dziennika budowy - 
kwota 10,95 zł, 
poniesienia kosztów 
nadzoru budowlanego - 
kwota 19.862,00 zł, 
robót budowlanych -  
kwota 95.489,10 zł oraz 
dostawy i montażu 
mebli i wyposażenia - 
kwota 207.076,65 zł. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 
Przedsięwzięcie 
dofinansowane ze 
środków Funduszu 
Przeciwdziałania 
COVID-19, w ramach 
Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 7.075.676,00 
zł. 

1.3.2.17 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego 
w miejscowościach Janków 
i Kuczków do granicy 
gminy przy drodze krajowej 
nr 11 – dokumentacja - 
Zwiększenie bazy 
rekreacyjnej 

2020 2022 160 000,00 30 000,00 18,75 30 000,00 30 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2020-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 160.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
30.000,00 zł. 
Poniesiono częściowy 
koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
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30.000 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

1.3.2.18 

Wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej 
modernizacji budynku przy 
ulicy Ogrodowej 1 
w Pleszewie - 
Energooszczędność 
obiektu 

2020 2021 78 000,00 77 755,35 99,69 74 000,00 73 800,00 99,73 

Zadanie wieloletnie 
2020-2021 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 78.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
74.000,00 zł. 
Wykonano 
dokumentację 
projektowo-
kosztorysową za kwotę 
73.800,00 zł. 

1.3.2.20 

Przebudowa rowu 
w miejscowości Sowina 
Błotna (działka nr 347) na 
potrzeby projektowanej 
oczyszczalni ścieków -  

2020 2021 43 975,00 43 974,38 100,00 39 360,00 39 360,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
realizowane w latach 
2020 - 2021 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 43.975,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
39.360,00 zł. W ramach 
realizacji inwestycji 
wykonano roboty 
ziemne 
i uporządkowano teren 
oraz posiano trawy 
odmian łąkowych. 

1.3.2.21 

Opracowanie dokumentacji 
technicznej na 
wybudowanie sieci gazowej 
w miejscowościach Nowa 
Wieś, Łaszew, Zielona 
Łąka, Taczanów Drugi - 
Poprawa stanu środowiska 
naturalnego na terenie MiG 
Pleszew 

2021 2023 150 000,00 207,87 0,14 208,00 207,87 99,94 

Zadanie wieloletnie 
2021-2023 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 150.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
208,00 zł. Uzyskano 
warunki techniczne 
budowy gazociągu 
średniego ciśnienia do 
nowoprojektowanej 
sieci gazowej za opłatą 
207,87zł. Nadal trwają 
ustalenia warunków 
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Porozumienia z PSG 
Sp. z o.o.  o współpracy 
z Gminą w sprawie 
gazyfikacji. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

1.3.2.22 

Modernizacja budynku 
szkoły podstawowej w ZSP 
nr 3 w Pleszewie - 
Poprawa stanu obiektu 

2021 2022 1 300 000,00 373 533,15 28,73 373 534,00 373 533,15 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.300.000,00 
zł, w tym limit 2021 roku 
- 373.534,00 zł. 
Realizacja dotyczy 
robót budowlanych - 
kwota 355.833,15 zł 
oraz nadzoru 
inwestorskiego - kwota 
17.700,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

1.3.2.23 

Przebudowa ul. 
Poniatowskiego 
w Pleszewie - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2019 2021 1 258 418,00 1 258 417,04 100,00 1 238 869,00 1 238 868,67 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2019-2021 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.258.418,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 1.238.869,00 zł.  W 
2021r. roboty 
budowlane wykonano 
za kwotę 1.224.243,22 
zł, zakupiono dziennik 
budowy za 10,95 zł, za 
nadzór w branży 
drogowej kwota 
12.300,00 zł, oraz za 
nadzór w branży 
elektrycznej kwota 
2.214,00 zł. Poniesiono 
koszty ksera 
wielkoformatowego za 
cenę 100,50 zł.  W 
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ramach przedsięwzięcia 
pozyskano 
dofinansowanie 
w kwocie 746.182,00 zł 
ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju 
Dróg (umowę z 
Wojewodą 
Wielkopolskim 
podpisano 14.06.2021 
r.). Zadanie 
zakończone. 

1.3.2.24 

Budowa drogi rowerowej 
pomiędzy ulicą 
Sienkiewicza, a ulicą 
Samulskiego w Pleszewie - 
poprawa infrastruktury 
drogowej 

2020 2022 20 418,00 20 418,00 100,00 10 418,00 10 418,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2020-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 20.418,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
10.418,00 zł. W 2021 r. 
kontynuowano umowę 
na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo 
kosztorysowej z 
uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Umowa na 
dokumentację została 
rozwiązana w dniu 
29.10.2021 r. 
i rozliczona do 
wysokości poniesionych 
kosztów przez 
Wykonawcę w kwocie 
10.418,00 zł. Zadanie 
zakończone. 

1.3.2.25 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego przy drodze 
krajowej 11 na odcinku 
Pleszew-Piekarzew - 

2021 2022 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

Podpisano 
porozumienie z 
GDDKiA w sprawie 
wspólnej realizacji 
zadania 
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Poprawa infrastruktury 
drogowej 

inwestycyjnego. 
Przygotowano 
zapytanie ofertowe na 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej. 
Wpłynęły dwie oferty. 
Najniższa oferta 
złożona przez firmę VIA 
PROJEKT 
przewyższała kwotę 
jaką Zamawiający 
zamierzał przeznaczyć 
na wykonanie 
zamówienia, w związku 
z czym postępowanie 
zostało unieważnione. 
W chwili obecnej trwa 
ustalanie rozwiązań 
projektowych z 
GDDKiA. Po ustaleniu 
przebiegu trasy 
zostanie przygotowane 
kolejne zapytanie 
ofertowe.  

1.3.2.26 

Budowa drogi łączącej ul. 
Moniuszki z ul. Solskiego 
w Pleszewie - Poprawa 
infrastruktury drogowej 

2021 2022 50 000,00 5 000,00 10,00 5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 50.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
5.000,00 zł. W 2021 r. 
przeprowadzono 
zapytanie ofertowe na 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej,  
w wyniku postępowania 
podpisano umowę na 
kwotę 49.200,00 zł z 
terminem wykonania do 
31.10.2022 r. W 
grudniu 2021 r. 
poniesiono częściowy 
koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
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5.000 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

1.3.2.27 

Przebudowa dróg na 
osiedlu Kossaka 
w Pleszewie - Poprawa 
infrastruktury drogowej 

2021 2022 1 740 000,00 38 000,00 2,18 38 000,00 38 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 1.740.000,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 38.000,00 zł.  W 
2021 r. poniesiono 
koszty wykonania 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej w kwocie  
35.000,00 zł, zmiany 
stałej organizacji ruchu 
za kwotę 3.000,00 zł. 
Postępowanie 
przetargowe  na roboty 
budowlane zostało 
ogłoszone 30.12.2021 
r. 

1.3.2.28 

Budowa chodnika i ścieżki 
rowerowej między ulicą 
Targową a Sienkiewicza - 
Poprawa infrastruktury 
rekreacyjnej 

2021 2022 960 000,00 29 322,00 3,05 30 000,00 29 322,00 97,74 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 960.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
30.000,00 zł. W 2021r. 
wykonano 
dokumentację 
projektowo- 
kosztorysowej wraz ze 
złożeniem do 
odpowiedniego organu 
kompletnego 
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zgłoszenia robót 
budowlanych lub 
wniosku o udzielenie 
pozwolenia na budowę 
za  kwotę 29.332,00 zł.  

1.3.2.29 

Wykonanie nawadniania 
terenów zielonych 
w Pleszewie - Utrzymanie 
zieleni  

2021 2022 121 643,00 93 357,00 76,75 100 000,00 93 357,00 93,36 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 121.643,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
100.000,00 zł. 
W 2021 r. wykonano 
roboty budowlane na 
kwotę 93.357,00 zł. 
Ponadto podpisano 
umowę przyłączeniową 
na wykonanie przyłącza 
elektroenergetycznego 
z realizacją w 2022 r.  
Zadanie w trakcie 
realizacji. 

1.3.2.30 

Budowa przedszkola przy 
ZSP nr 2 w Pleszewie - 
Rozbudowa obiektów 
oświatowych 

2021 2022 100 000,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 100.000,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
20.000,00 zł. Podjęto 
prace przygotowawcze 
dokumentów do 
zapytania ofertowego 
na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej. 
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1.3.2.31 

Budowa i modernizacja 
parkingów Park & Ride na 
terenie Miasta i Gminy 
Pleszew - Rozszerzenie 
bazy parkingowej 

2017 2022 6 853 527,00 5 000,00 0,07 5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2017-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 6.853.527,00 
zł, w tym limit roku 2021 
to 5.000,00 zł. W 2021 
r. przeprowadzono 
zapytanie na zmianę 
dokumentacji 
projektowo 
kosztorysowej ze 
zmianą pozwolenia na 
budowę, 
przeprowadzono 
zapytanie ofertowe na 
nadzór inwestorski, 
w  wyniku którego 
podpisano umowę na 
kwotę 24.600,00 zł, 
w tym do rozliczenia 
w 2021 r. 5.000,00 zł za 
dostarczenie koncepcji 
projektowej zadania. 

1.3.2.32 

Budowa boiska 
w Taczanowie Drugim 
(dokumentacja) - 
Rozbudowa obiektów 
sportowych 

2021 2022 220 000,00 5 000,00 2,27 5 000,00 5 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 220.000,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
5.000,00 zł. W 2021 r.  
przeprowadzono 
zapytanie na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo 
kosztorysowej na kwotę 
19.557,00 zł. Po 
przedstawieniu 
koncepcji projektowej 
poniesiono częściowy 
koszt wykonania 
dokumentacji w kwocie 
5.000,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 
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1.3.2.33 

Modernizacja lokalu 
użytkowego w budynku 
Rynek 10 w Pleszewie - 
Poprawa stanu obiektu 

2021 2022 100 000,00 16 000,00 16,00 16 000,00 16 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 100.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
16.000,00 zł.  W 2021 r. 
wykonano 
dokumentację 
projektowo-
kosztorysową na 
modernizację 
pomieszczeń biurowych 
- kwota 16.000,00 zł.  

1.3.2.34 
Budowa domu sołeckiego 
w Korzkwach - Rozbudowa 
obiektów sołeckich 

2021 2024 171 375,48 21 375,48 12,47 21 375,48 21 375,48 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2024 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 171.375,48 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
21.375,48 zł. Realizacja 
dotyczyła dokumentacji 
projektowej - kwota 
21.346,68 zł oraz 
zakupu mapy - kwota 
28,80 zł. 

1.3.2.35 

Budowa drogi wraz z 
infrastrukturą w ciągu ul. 
Polna i Śmieja Młyn 
w Pleszewie  - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2016 2025 232 687,00 8 610,00 3,70 8 610,00 8 610,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2016-2025 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 232.687,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
8.610,00 zł. W 2021 r. 
zostało wykonane 
zadanie projektowo-
kosztorysowe 
w zakresie przebudowy 
linii kablowej niskiego 
napięcia, poniesiono 
koszt w kwocie 
8.610,00 zł. Zapytanie 
ofertowe na wykonanie 
usunięcia kolizji 
energetycznej zostanie 
przeprowadzone 
w 2022 r. Zadanie 
w trakcie realizacji. 
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1.3.2.36 

Budowa drogi 1 KDD 
łączącej drogę powiatową 
4335P z drogą gminną - 
Poprawa infrastruktury 
drogowej 

2019 2022 2 645 700,00 45 700,00 1,73 0,00 0,00 -/- 

Zadanie wieloletnie 
2019-2022 
Przygotowano 
dokumenty do złożenia 
wniosku 
o dofinansowanie 
inwestycji z Rządowego 
Funduszu Rozwoju 
Dróg. Przygotowano 
postępowanie 
przetargowe oraz 
ogłoszono przetarg na 
wykonanie inwestycji. 
Zadanie w trakcie 
realizacji. 

1.3.2.37 

Rozbudowa dróg, budowa 
miejsc postojowych oraz 
terenów rekreacyjnych przy 
ul. Al. Wojska Polskiego - 
Poprawa infrastruktury 
drogowej, poprawa 
komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach Miasta i Gminy 
Pleszew 

2021 2022 379 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022. W roku 
2021 umową nr 
74M/2021 zlecono 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej. Z uwagi 
na przedłużające się 
oczekiwanie na 
uzgodnienia branżowe, 
konieczność 
uregulowania własności 
gruntów oraz 
konieczność 
przeprowadzenia prac 
wodno - 
kanalizacyjnych, co 
wcześniej nie było 
brane pod uwagę, 
wykonanie 
przedmiotowej 
dokumentacji zostało 
przeniesione na 2022 
rok. Realizacja 
rzeczowa inwestycji i jej 
zakończenie również 
zaplanowane zostało 
na 2022 rok. 
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1.3.2.38 

Przebudowa ul. Krótkiej 
w Zielonej Łące - Poprawa 
infrastruktury drogowej, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach Miasta i Gminy 
Pleszew 

2021 2022 267 000,00 2 000,00 0,75 2 000,00 2 000,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 267.000,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
2.000,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
dokonano zakupu mapy 
do celów projektowych. 
Realizacja 
dokumentacji 
i wykonania 
rzeczowego inwestycji 
została przeniesiona na 
rok 2022. 

1.3.2.39 

Rozbudowa drogi gminnej 
nr 639084P na odcinku od 
drogi powiatowej nr 5288P 
do granicy miasta - 
Poprawa infrastruktury 
drogowej, poprawa 
komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach Miasta i Gminy 
Pleszew 

2021 2022 238 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -/- 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022. W roku 
2021 umową nr 
81M/2021 zlecono 
wykonanie 
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej. Z uwagi 
na przedłużające się 
oczekiwanie na 
uzgodnienia branżowe, 
konieczność 
uregulowania 
przeznaczenia gruntów 
oraz prowadzone 
rozmowy dot. przejęcia 
gruntów pod drogę 
wykonanie 
przedmiotowej 
dokumentacji zostało 
przeniesione na 2022 
rok. Realizacja 
rzeczowa inwestycji i jej 
zakończenie również 
zaplanowane zostało 
na 2022 rok. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
113 

 

1.3.2.40 
Budowa parkingu na ul. 
Wiśniowej w Pleszewie -  

2021 2022 127 958,00 1 500,00 1,17 1 500,00 1 500,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 127.958,00 zł, 
w tym limit roku 2021 to 
1.500,00 zł.  W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
dokonano zakupy mapy 
do celów projektowych. 
Wykonanie  
dokumentacji 
projektowo - 
kosztorysowej oraz 
rzeczowe wykonanie 
inwestycji zaplanowano 
na rok 2022. 

1.3.2.41 

Budowa oświetlenia między 
Plantami a ul. Piaski - 
Poprawa infrastruktury 
oświetlenia drogowego, 
poprawa komfortu jazdy 
oraz bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2021 2022 76 765,00 6 765,00 8,81 6 765,00 6 765,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 76.765,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
6.765,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano projekt 
budowlano-
wykonawczy - kwota 
6.765,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

1.3.2.42 

Budowa oświetlenia na 
części działki nr 228/2 
i 228/3 w miejscowości 
Nowa Wieś - Poprawa 
infrastruktury oświetlenia 
drogowego, poprawa 
komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2021 2022 164 391,00 14 391,00 8,75 14 391,00 14 391,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 164.391,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
150.000,00 zł. W 
ramach realizacji 
zadania wykonano 
dokumentacje 
projektowo - 
kosztorysową dla 
realizacji zadania - 
kwota 14.391,00 zł. Po 
uzyskaniu pozwolenia 
na budowę planowana 
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jest rzeczowa realizacja 
inwestycji w roku 2022. 

1.3.2.43 

Budowa oświetlenia na ul. 
Marcinkowskiego 
w Pleszewie - Poprawa 
infrastruktury oświetlenia 
drogowego, poprawa 
komfortu jazdy oraz 
bezpieczeństwa na 
drogach MiG Pleszew 

2021 2022 126 495,00 7 995,00 6,32 7 995,00 7 995,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 126.495,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
7.995,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano 
dokumentację 
projektowo - 
kosztorysową - kwota 
7.995,00 zł, oraz 
dokonano zgłoszenia 
robót do organu 
architektoniczno - 
budowlanego. Z uwagi 
na konieczność 
długiego oczekiwania 
na warunki przyłączenia 
z ENERGA 
OPERATOR realizacja 
rzeczowa inwestycji 
odbędzie się w 2022 r. 

1.3.2.44 
Wykonanie oświetlenia na 
boisku sportowym 
w Bronowie -  

2021 2022 111 685,00 11 685,00 10,46 11 685,00 11 685,00 100,00 

Zadanie wieloletnie 
2021-2022 
o planowanych 
łącznych nakładach 
w kwocie 111.685,00 zł, 
w tym limit 2021 roku to 
11.685,00 zł. W ramach 
realizacji zadania 
inwestycyjnego 
opracowano projekt 
budowlano-
wykonawczy - kwota 
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11.685,00 zł. Zadanie 
w trakcie realizacji. 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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9.5. Realizacja budżetu obywatelskiego. 

W 2021 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 2021 r. w mieszkaniowym zasobie gminy znajdowało się 345 lokali mieszkalnych, a na dzień 31 
grudnia 2020 r. stan zasobu wynosił 326, w tym: 

− 215 lokale: umowa najmu na czas nieoznaczony, 

− 40 lokale: umowa najmu socjalnego, 

− 38 lokali: lokatorzy nie posiadają tytułu prawnego (w tym 30 lokatorów w związku 
z zadłużeniem), 

− 5 lokali: w tym 2 przeznaczone do remontu, 3 w trakcie remontu (§ 23 i 24 Uchwały Nr 
XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.), 

− 28 lokale: niezasiedlone. 
Na dzień 1 stycznia 2021 r. w 7,5 % mieszkań, będących w mieszkaniowym zasobie gminy, nie 

było toalet, zaś na dzień 31 grudnia 2021 r. odsetek ten wynosił 2 %. 
W 2021 r. sprzedano jedenaście lokali mieszkalnych  na łączną kwotę 378.125,45 zł. Na początku 

2021 r. na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 35 rodzin, natomiast pod koniec 2021 r. 14 rodzin. 
Średni czas oczekiwania na otrzymanie mieszkania wynosił w 2021 r. 3 miesiące. 

W 2021 r. 3 lokale 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 3 umowy 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 2021r. 8 lokali zostało wyremontowanych na łączną kwotę 109.390,42 zł. Zostały zawarte 
umowy najmu na czas nieokreślony, a koszt remontu został zaliczony na poczet opłat czynszu. 

W 2021 r. lokatorzy zasobu komunalnego otrzymali dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 
265.786,71 zł, których beneficjentami było 84 lokatorów. Kwota najniższego dodatku 51,99 zł/m-c, zaś 
najwyższego dodatku 682,16 zł/m-c. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. zaległości w opłatach za mieszkania, będące w zasobie gminy 
wynosiły 334 tys. zł, w tym 41 lokatorów z zadłużeniem powyżej 3 miesięcy na kwotę 277 tys. zł. Na 
koniec 2021 r. kwota zadłużenia wynosiła 459 tys. zł, w tym 38 lokatorów z zadłużeniem powyżej 3 
miesięcy na kwotę 307 tys. zł. Spośród 38 notorycznych dłużników 32 nie posiada tytułu prawnego do 
zajmowania lokalu, w tym 14 lokatorów posiada wyroki sądowe o eksmisję. W 2021 r. uzyskano 4 wyroki 
sądowe o eksmisję. Eksmisje nie zostały przeprowadzone z uwagi na przepisy tarczy antycovidowej. 

W 2021 r. wykonano: 

− remont 8 lokali gminnych, 

− termomodernizację i przyłącza do sieci gazowej budynków w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 55, 
ul. Sienkiewicza 40, ul. Prokopowskiej 52, 

− przyłącze kanalizacji sanitarnej  budynku przy ul. Fabianowskiej 1 w Kowalewie. 
 

b) Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021 (Zarządzenie 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, 
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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 23. Powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości. 

 Stan na 01.01.2021 r. Stan na 31.12.2021 r. 

Teren gminy  379,9674 ha 370,5487 ha 

Teren miasta 124,9592 ha 127,6709 ha 

MiG jako użytk. wieczysty 8,1654 ha 8,6488 ha 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 

Tabela 24. Powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 Stan na 01.01.2021 r. Stan na 31.12.2021 r. 

Teren gminy 1,7994 ha 1,6494 ha 

Teren miasta 29,3480 ha 28,7713 ha 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 

Tabela 25. Powierzchnia nieruchomości oddanych w trwały zarząd. 

 Stan na 01.01.2021 r. Stan na 31.12.2021 r. 

Teren gminy  8,1095 ha 8,1095 ha 

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

 
 
W 2021 r. nabycie do gminnego zasobu nieruchomości nastąpiło poprzez:  

1) zakup, zamianę, darowiznę na pow. 3,7958 ha za kwotę 1.607.039,37 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 z późn.zm.) na pow. 
2,1223 ha za kwotę 315.453,42 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 prowadzające 
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), na podst. 
art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1899 tj.), na podst. 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 2022 r., poz. 176 tj.), 
na pow. 1,4665 ha o wartości 405.120,53 zł. 
W 2021 r. dokonano zbycia gruntów z gminnego zasobu nieruchomości na pow. 13,6246 ha za 

kwotę 1.470.134,00 zł oraz z zasobu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste 1,2044 ha za kwotę 
341.170,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. było zawartych 69 umów dzierżawy gruntów rolnych i 61 umów 
dzierżawy gruntów i najmu pomieszczeń na cele nie rolne. Łączna powierzchnia gruntów oddanych 
w dzierżawę na cele rolne i na cele nie rolne 62,7166 ha. 
Dochód w 2021 r. z tytułu dzierżawy i najmu wynosił 730.027,29 zł. Zaległość na dzień 1 stycznia 2021 r. 
to 93.177,22 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 r. to kwota 86.562,18 zł.  
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9.7. Finansowanie inwestycji ze źródeł zewnętrznych. 

 
Tabela 26. Projekty realizowane z udziałem dotacji i projekty, które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku. 

L.p. Nazwa projektu Źródło finansowania 
Koszt całkowity 

(zł) 
Dofinansowanie 

(zł) 

1 Przebudowa i rozbudowa 
Zespołu Szkół Publicznych 
w Lenartowicach 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych (RFIL) 

4 500 000 3 000 000 

2 Opieka wytchnieniowa - edycja 
2021 

Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

293 760 293 760 

3 Budowa ścieżek rowerowych 
w Pleszewie 

Poddziałanie 3.3.1 WRPO 3 511 105 2 579 925 

4 Piaskowcowa rzeźba Matki Bożej 
Immaculaty na postumencie 
w Pleszewie (ok. poł. XVIII w.): 
prace konserwatorsko-
restauratorskie 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 

66 086 20 000 

5 Samorząd PROFAMILIA  Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej 

50 000 50 000 

6 Przebudowa budynku na ulicy 
Sienkiewicza 35 w Pleszewie 

BGK - Fundusz Dopłat, 
RFRM 

1 742 669 709 071 

7 Budowa budynku przy ulicy 
Podgórnej w Pleszewie  

BGK - Fundusz Dopłat 2 390 912 2 032 276 

8 Promocja terenów 
inwestycyjnych 

Poddziałanie 1.4.2 WRPO 70 000 70 000 

9 Urządzenie strefy street workout 
na działce 2491 ark. mapy 39, 
obręb miasto Pleszew 

PROW 2014-2020 49 998 49 998 

10 Urządzenie strefy rekreacyjnej z 
ławką przestrzenną 3D na działce 
2488 ark. mapy 39, obręb miasto 
Pleszew  

PROW 2014-2020 30 915 30 915 

11 Organizacja 2 sekcji nauki 
pływania na terenie Miasta 
i Gminy Pleszew 

PROW 2014-2020 13 000 13 000 

12 Przebudowa ul. Poniatowskiego 
w Pleszewie 

Rządowy Fundusz Dróg 
Lokalnych 

1 447 528 1 013 269 

13 Budowa budynku mieszkalnego 
przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie 

BGK - Fundusz Dopłat 11 242 369 7 954 426 

14 Montaż instalacji fotowoltaicznej 
dla OSP Kowalew. 

WFOŚiGW 33 350 30 000 

15 Budowa i modernizacja 
parkingów P&R na terenie Miasta 
i Gminy 
Pleszew 

Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych 

7 530 273 6 399 979 

SUMA: 32 971 965 24 246 619 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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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 2021 liczba etatów wynosiła 9: komendant, 3 

strażników i 4 młodszych strażników oraz 1 stanowisko urzędnicze. Straż do dyspozycji ma samochód 

służbowy i jest wyposażona w niezbędne dla jej funkcjonowania środki.  

 
Tabela 27. Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej w roku 2021. 
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 206 182 26200   388 

 
 

 a)  
 

 wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

- - - - - - 

 
 

 b)  
 

 wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

 c)  
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

2 4 350 - - 6 

 
 

 d)  
 

 wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji, w tym: 

193 177 25800 - - 370 

 
 

  
 

 - ujawnione przez urządzenia 
rejestrujące 

- - - - - - 

   - pozostałe naruszenia - - - - - - 

  e)   wykroczenia przeciwko osobie - - - - - - 

  f)  wykroczenia przeciwko zdrowiu 10 1 50 - - 11 

  g)   wykroczenia przeciwko mieniu    - - - 

  h)   wykroczenia przeciwko 
interesom konsumentów 

- - - - - - 

  i)   wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

1 - - - - 1 

  j)   wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku publicznego 

- - - - - - 

 
 

 k)  
 

 szkodnictwo leśne, polne 
i ogrodowe 

- - - - - - 

2 
 

 przepisach wprowadzających Kodeks 
pracy 

- - - - - - 

3  ustawie o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

- 2 40 - - 2 

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

- 2 40 - - 2 

5  ustawie o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach 

18 103 10400 - - 121 

6  ustawie o ochronie zwierząt 1 4 300 - - 5 

7  ustawie o odpadach 18 50 6150 - - 68 

8  ustawie - Prawo ochrony środowiska - - - - - - 

9  ustawie - Prawo o miarach - - - - - - 

10  ustawie - Prawo wodne - - - - - - 

11 
 

 ustawie o publicznym transporcie 
drogowym 

- - - - - - 
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12 
 

 ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami 

- - - - - - 

13 
 

 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 
zwierząt 

- 3 200 - - 3 

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 - - - - - - 

20 
 

 aktach prawa miejscowego (przepisy 
porządkowe) 

- - - - - - 

21  innych - - - - - - 

OGÓŁEM 449 528 43330 - - 977 

Źródło: Straż Miejska w Pleszewie.  

 
 
W roku 2021 Straż Miejska przyjęła następującą liczbę zgłoszeń od mieszkańców: 

- zakłócanie porządku publicznego i spokoju – 35, 
- zagrożeń w ruchu drogowym – 118, 
- ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 243, 
- zagrożeń życia i zdrowia – 21, 
- zagrożeń pożarowych – 0, 
- awarii technicznych – 22, 
- zwierząt – 80, 
- pozostałe zgłoszenia – 40.  

Łącznie przyjęto 559 zgłoszeń od mieszkańców.  
 
 

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 6 lat). 

Jednostki OSP liczą łącznie 302 członków, z czego 270 to druhowie i 32 druhen w wieku 18 – 65 

lat oraz 5 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W minionym roku jednostki OSP wyjeżdżały do zdarzeń 

454 razy. Rozmiary i skutki tych zdarzeń wymagały prowadzenia złożonych 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 2021 

wynosił 274.800,00 zł z czego wykorzystano 256.312,00 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 
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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. 

 
 
 
 

XI. OCHRONA ŚRODOWISKA 

11.1. Ochrona powietrza.  

Zgodnie 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. 

Podjęto również nową uchwałę Nr XXXVII/373/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew, w której doprecyzowano zapisy w zakresie kryteriów wyboru inwestycji do 
dofinansowania, wysokości dofinasowania dla poszczególnych przypadków, niezbędnych dokumentów 
koniecznych do złożenia wniosku w celu uzyskania dotacji i jej późniejszego rozliczenia. 
 

W 2021 r. mieszkańcy złożyli 303 wnioski, 136 z terenu miasta oraz 167 z obszaru wiejskiego 
gminy. Podpisano 303 umów, ostateczne zrealizowano i rozliczono 275 umów na łączną kwotę 
1.275.230,50 zł. Dla porównania: w roku 2020 mieszkańcy złożyli 212 wniosków, rozliczono 199 na 
łączną kwotę 852.455,73 zł. 

 
 

Tabela 28. Wnioski złożone w 2021 r. 

Wnioski 
2021 

Miasto 
(M) 

Gmina (G) Gaz Węgiel Pompa 
ciepła 

Pelet Elektryczne 

M G M G M G M G M G 

Złożone 
wnioski 

136 167 98 13 11 109 14 14 3 12 0 1 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
Wartość udzielonej pomocy finansowej z tytułu realizacji zadań z zakresu poprawy jakości 

powietrza wzrosła w 2021 r. w porównaniu do roku poprzedniego o ponad 422 tys. zł, tj. o 49,6 %. W 
2021 r. najczęściej wymieniano piec węgłowy na kocioł gazowy – tj. 122 szt.  
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Wykres 20. Wartość udzielonych dotacji 2019 – 2021. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 
 

W 2021 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. W 2021 r. za pośrednictwem Gminy przesłano do WFOŚiGW w Poznaniu ok. 299 
wniosków oraz udzielono informacji ok. 1.300 mieszkańcom. 
 
 
Wykres 21. Liczba przekazanych wniosków do WFOŚiGW. 

 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 
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11.2. Zieleń. 

W roku 2021 Miasto i Gmina Pleszew posadziła 160 szt. drzew oraz 4.258 szt. krzewów. 
Szczegółowe zestawienie obejmujące lokalizację, typ nasadzenia oraz liczbę drzew i krzewów znajduje 
się w poniższej tabeli.  
 
 
Tabela 29. Nasadzenia zieleni w 2020 r. 

Ulica/Miejscowość Nasadzenie Liczba (szt.) 

ul. Malinie/Targowa (OS) dereń biały Sidirica  12 

  imperata cylindryczna Red Baron  100 

  pięciornik krzewiasty Goldfinger  300 

  tawuła japońska Goldflame  200 

  pęcherznica kalinolistna Luteus  5 

  pięciornik krzewiasty Pink Beauty  50 

  świeczliczka Hancock  60 

  wiśnia osobliwa (Prunus ×eminens) 'Umbraculifera'  6 

ul. Polna  lipa drobnolistna 65 

ul. Sienkiewicza  grusza drobnoowocowa 11 

Park Kieszonkowy Stadion klon czerwony 7 

  brzoza  6 

platan 1 

lipa drobnilistna 13 

buk pospolity 3 

śliwa wiśniowa 3 

ścieżka rowerowa - ul. Lipowa buk pospolity 535 

ścieżka rowerowa - ul. Lipowa/ul. 
Targowa 

buk pospolity 1260 

  tawuła szara 60 

bluszcz pospolity 258 

róża pomarszczona 106 

lawenda wąskolistna 120 

wrzos pospolity Radnor 128 

wrzos pospolity Disco Queen 288 

dereń biały 51 

klon czerwony 15 

brzoza pożyteczna 7 

kasztanowiec czerwony 6 

sliwa wiśniowa 6 

Miasteczko Ruchu Drogowego - 
Stadion 

 Berberys Thunberga Powwow 129 

  Berberys Thunberga Green Carpet  147 

Tawuła japońska Anthony Waterer  66 

Rozpalenica japońska Hameln 49 

Imperata cylindryczna Red Baron  94 

Śnieguliczka Chenaulta Hancock  54 

Kostrzewa sina Elijah Blue 142 

Miskant chiński Zebrinus 44 
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brzoza pożyteczna 4 

sliwa wiśniowa 7 

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 2021 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 2021 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− 1-34, 35-36, 37-39, 49, 73-74, 77-79 
 
Tabela 20. Wskaźniki – Cel Strategiczny 1. 

NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Długość wybudowanych/przebudowanych dróg 1,730 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 2021 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− L.p. 58-66, 67-72, 90-98, 100-110 
 

Tabela 21. Wskaźniki – Cel Strategiczny 2.  

NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym 1228 osób  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

Liczba osób zwiedzających muzeum 1500 osób  Muzeum Regionalne w Pleszewie 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
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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 2021 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− L.p. 99, 111-113 
 

Tabela 22. Wskaźniki – Cel Strategiczny 3.  

NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba dużych rodzin objętych pomocą (PPL 3+) 138szt.  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 2021 przyczyniające się do 

realizacji przedmiotowych celów operacyjnych oraz celu strategicznego:  

− L.p. 40-47, 48, 50-53, 54-57, 75-76, 80-89 
 
 

Tabela 23. Wskaźniki – Cel Strategiczny 4.  

NAZWA WSKAŹNIKA MIARA ŹRÓDŁO DANYCH 

Liczba udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym 41 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 
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) 
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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                           
292.061,50 zł 

 292.061,50   zł 
Środki własne 

Przebudowa ul. Słowackiego 
w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

3.000.000                                  
49 499,55   zł  

49 499,55   zł 
 Środki własne 

Przebudowa Al. Wojska Polskiego 
i ul. Podgórnej w Pleszewie 

zakładane do 
realizacji 

3.000.000                                  
74 991,73  zł  

74 991,73   zł  
Środki własne 

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 3.052.944,54 zł  3.052.944,54 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                                  
142.040,16  zł  

 142.040,16   zł 
 Środki własne 

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 28.05.2022 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 
i Gminy Pleszew za rok 2021. 
 
 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.   
W 2021 w Pleszewie obowiązywały następujące dokumenty: 

− studium uchwalone uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 
września 2018 roku, obowiązywało do 9 czerwca 2021 r., 

− studium uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 
czerwca 2021 r., obowiązywało od 10 czerwca 2021 r. 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew określa 

politykę przestrzenną miasta, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. 
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, 

− wspieranie inwestycji proekologicznych przede wszystkim związanych z infrastrukturą 
techniczną, 

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

zasady zagospodarowania przestrzennego, kierunki zagospodarowania przestrzennego. 
Cele zagospodarowania przestrzennego: efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania, 

tworzenie warunków do poprawy jakości życia i zrównoważonego rozwoju. 
Zasady zagospodarowania przestrzennego: tworzenie warunków do współistnienia środowiska 

przyrodniczego i zurbanizowanego, zachowanie dziedzictwa kulturowego, poprawy ładu przestrzennego, 
rozbudowę systemów infrastruktury technicznej. 

 

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 
realizowane lokalne cele publiczne. Na terenach tych projektowane są inwestycje celu publicznego 
związane z realizacją uzbrojenia terenu i wydzielenia dróg. 

W 2021 zakończono procedurę sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, 
Lenartowicka w Pleszewie, uchwalony Uchwałą nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 
dnia 10 czerwca 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r., poz. 5239; 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, 
gmina Pleszew – etap I uchwalony uchwałą nr XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z 
dnia 23 września 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 4 października 2021 r., poz. 7290; 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Ks. 
Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/363/2021 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2021 r., poz. 9775; 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Marszew – Wschód” dla części wsi 
Marszew, gmina Pleszew, uchwalony Uchwałą nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie 
z dnia 25 listopada 2021 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2021 r., poz. 9774. 
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W 2021 r. trwała procedura sporządzania następujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego (rozpoczęta przed 2021 r.): 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej 
w Kowalewie, gmina Pleszew – przystąpienie uchwała nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej z dnia 25 
maja 2017 r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Piekarzew i Suchorzew, 
gmina Pleszew – etap II - przystąpienie uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej z dnia 12 września 
2019 r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz 
w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie – przystąpienie uchwała nr 
XII/95/2019 Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019 r. zmieniona uchwałą nr XXXVII/362/2021 z 
dnia 25 listopada 2021 r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy - przystąpienie 
uchwała nr XXIV/218/2020 z dnia 20 września 2020 r.; zmieniona uchwałą nr XLIII/426/2022 z 
dnia 24 marca 2022 r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina - 
przystąpienie uchwała nr XXIV/219/2020 z dnia 24 września 2020r. zmieniona uchwałą nr 
XXIX/277/2021 z dnia 11 marca 2021r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty 
w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś - Uchwała nr XXV/227/2020 z dnia 15 
października 2020r. zmieniona uchwałą nr XXIX/276/2021 z dnia 11 marca 2021r., 

− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew - Uchwała nr 
XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r.. 

 
Tabela 30. 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: 

XXXVII/479/2014 
25.09.2014 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
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70 Pułku Piechoty i Armii Poznań 
w Pleszewie 

24.10.2014 r., poz. 
5437 

8.  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 

9.  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 
16.11.2016 r.  poz. 
6995 

10.  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 

11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie 

XXXI/309/2021 
10.06.2021 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
01.07.2021 r., poz. 
5239 

17.  Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 
Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego 
w Pleszewie 

XXXVII/363/2021 
25.11.2021 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego z dnia 
13.12.2021 r., poz. 
9775 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
Tabela 31. 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 
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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 

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 
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 

11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina 
Pleszew – etap I 

XXXIV/338/202123.09.
2021 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego 
04.10.2021 r., poz. 7290 

17.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
„Marszew - Wschód” dla części wsi Marszew gmina 
Pleszew 

XXXVII/361/2021 
25.11.2021 r. 

Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego 
13.12.2021 r. poz. 9774 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
Wszystkie plany są udostępnione w systemie informacji przestrzennej https://pleszew2.e-

geoportal.pl/. 
W roku 2021 przystąpiono do sporządzania następujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

https://pleszew2.e-geoportal.pl/
https://pleszew2.e-geoportal.pl/
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− uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia Pleszewa, 

− uchwała Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie, 

− uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Wschodniej i Polnej w Pleszewie, 

− uchwała Nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie, 

− uchwała Nr XXXIV/340/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. 
 
 

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 2021 nie udzielono żadnej dotacji.   

Ponadto: 

− wydano 24 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 1 decyzję 
odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
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− wydano 301 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy (w tym: 19 - odmowy ustalenia 
warunków zabudowy, 78 - 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. 

 
 

6. Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2023.   
Program został przyjęty uchwałą nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 

2021 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 2021 współpracą z asystentem rodziny objęto 40 rodzin, w rodzinach tych wychowywało 
się 104 dzieci w wieku od urodzenia 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 15 rodzin.   

Na podstawie przeprowadzonych ocen sytuacji zakończono pracę z 5 rodzinami: 

− z powodu braku współpracy – 1 rodziny, 

− z powodu osiągniętego celu – 4 rodziny. 
W 2021 roku Sąd Rejonowy w Pleszewie wskazał 2 rodziny, 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 czterech rodzin 
pracownicy socjalni wspólnie z asystentem rodziny  wnioskowali do Sądu Rejonowego w Pleszewie 
o wgląd w sytuację rodzinną z uwagi na zagrożone dobro dzieci. W 2021 roku zabezpieczono łącznie 16 
dzieci. Zgodnie z art. 130 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystenci rodziny  
uczestniczyli  w 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. Asystenci rodziny zobowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji 
w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną uczestniczyli  w 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 2021 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent 
rodziny na rok 2021.” W ramach Programu została podpisana umowa Nr PS-III.946.2.2021.120 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 4.000,00 zł. 
przeznaczoną na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla 2 asystentów 
rodziny. Dotację wydatkowano w 100%. Koszty własne poniesione przez gminę na wygrodzenia 
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i pochodne wyniosły łącznie 90.906,00 zł. 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 2021 
w rodzinach zastępczych przebywało 24 dzieci, koszt utrzymania dzieci poniesiony przez Gminę wyniósł 
ogółem 69.488, 28 zł (udział Gminy wynosił 30%, 50% ogólnego kosztu utrzymania), w pogotowiu 
opiekuńczym przebywało ogółem 15 dzieci, koszt utrzymania dzieci poniesiony przez Gminę wyniósł  
39.589,13 zł (udział Gminy wynosił 50% ogólnego kosztu utrzymania), natomiast w domu dziecka 
przebywało 2 dzieci , koszt utrzymania poniesiony przez Gminę wyniósł  76.786,00 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.  
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Wykres 22. Liczba rodzin uczestniczących w Programie Rodzina PPL 3+. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie. 

 

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. 

W 2021 roku Uchwałą nr XXXVI/349/2021 dokonano zmiany Uchwały Nr XX/190/2020 Rady 
Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Karta „Senior 
PPL 60+”, którą wyeliminowano coroczne odnawiania uprawnień. 
Wykres 23. 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. 
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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. 
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. 
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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. 
41. 36 minut, Plac Kościuszki 2, 10% zniżki na karnet 12M  10% zniżki na karnet bezterminowy 
42. ALAN, ul. Rynek 24, 10% rabat 
43. SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY BUTTERFLY, ul. Zielona 38, 15% rabatu na usługi fryzjerskie 

i kosmetyczne 
44. K&A FINANSE i UBEZPIECZENIA KATARZYNA SZYMCZAK, ul. Sienkiewicza 39 

 
 

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, poświadczającym 
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. Prawo do 
posiadania Karty przysługuje niezależnie od dochodu członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą 
rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje 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 2021 złożono 66 wniosków, wydano 243 tradycyjne karty oraz 243 elektroniczne. 
 
 
 
Tabela 32. Karta Dużej Rodziny na przestrzeni lat. 

Rok      2015     2016      2017      2018   2019   2020 2021 

Liczba wniosków            90        45       43        36    564     97 66 

http://www.kotly-pleszew.pl/
http://www.kotly-pleszew.pl/
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Liczba wydanych kart 
tradycyjnych 

         468       237       231        199  1299    299 243 

Liczba wydanych kart 
elektronicznych 

         0       0        0      124    554   205 243 

Liczba 
kart  elektronicznych 
zamówionych w PWPW 
uaktywnione 
automatycznie dla 
wszystkich wcześniej 
wydanych kart bez 
konieczności złożenia 
wniosku 

         0       0        0        0     0    0 2479 

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, 

− 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 2021 – liczba wydanych wniosków  wyniosła 53, wydano 193 karty. 
 

 
11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2025.   
Program został przyjęty uchwałą nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 

2021 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: 
− tworzenie systemu interwencyjnego i wsparcia członków rodzin doznających przemocy od osób 

bliskich, 
− rozwijanie wrażliwości społecznej, której celem jest identyfikacja przejawów przemocy 

w rodzinie oraz sposobów pomocy jej ofiarom, 
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− wykorzystanie zasobów pomocowych służby zdrowia i instytucji oświatowych Miasta i Gminy 
Pleszew w celu objęcia rodzin dysfunkcyjnych wsparciem psychologicznym i prawnym. 
 
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2021 r. powołany został nowy 

skład Zespołu Interdyscyplinarnego, 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 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” w 2021 r. wszczęto 64 procedury Niebieskie Karty – poprzez wypełnienie formularza 
Niebieska Karta – A i przekazanie go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie. 
 
 
Wykres 24. Liczba wszczętych procedur Niebieskie Karty na przestrzeni lat ubiegłych 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Źródło: Zespół Interdyscyplinarny w Pleszewie 

 
 
W 2021 r. procedury Niebieskie Karty wszczęte zostały przez: 

− 2 karty przez pracowników socjalnych MGOPS W Pleszewie, 

− 59 kart przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie, 

− 1 karta założona przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie, 

− 1 karta założone przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, 

− 1 karta założona przez przedstawiciela służby zdrowia w Pleszewie. 
 

W 2021 r. powołanych zostało 64 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: 

− 26 spotkań odbyło się bez udziału sprawcy i ofiary, 

− 21 spotkań odbyło się przy udziale sprawcy i ofiary , 

− 2 spotkania odbyły się przy udziale sprawcy, 

− 14 spotkań odbyło się przy udziale ofiary, 

− 1 spotkanie grupy roboczej odbyły się w miejscu zamieszkania  ofiary i sprawcy. 
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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 157, w tym 51 dzieci, które były 
świadkami przemocy w rodzinie. Ofiarami przemocy w rodzinie było 43 kobiet, 5 mężczyzn i 1 dziecko. 
Sprawcami przemocy w rodzinie było 6 kobiet i 49 mężczyzn. 

Jak wynika z analizy dokumentów powodem wszczęcia procedury Niebieskie Karty była 
w przeważającej mierze przemoc psychiczna rzadziej fizyczna stosowana wobec członka rodziny, która 
była wynikiem braku kontroli zachowania wynikającej z uzależnienia od alkoholu lub innej substancji 
psychoaktywnej osoby stosującej przemoc. W mniejszym stopniu nieumiejętnym rozwiązaniem 
konfliktów małżeńskich w pojedynczych przypadkach chorobą psychiczną. 

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 . W roku 2021 ze 
wsparcia asystenta skorzystało 6 rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty. 

W 2021 r. zakończono 64 procedury „Niebieskie Karty” wszczęte w roku sprawozdawczym jak 
również w latach ubiegłych. 
Pozostałe „Niebieskie Karty” są nadal systematycznie monitorowane przez pracowników socjalnych. 

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. Poprzez prowadzoną w szkołach naukę zdalną działania przedstawicieli 
oświatowych były po części ograniczone. Mimo to na lekcjach on line, przeprowadzano pogadanki, a na 
wywiadówkach poruszano temat przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. W szkołach odbywały się 
dyżury pedagogów i psychologów. 

Działania profilaktyczne Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się poprzez propagowanie 
ulotek - zawierających adresy i telefony instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 
oraz plakaty STOP PRZEMOCY W RODZINIE wykonane na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Prowadzona jest nieustannie edukacja środowiska lokalnego, rozpowszechniane są ulotki i plakaty 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. 

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 Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Pleszewie, w celu uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej 
i rzeczowej. 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 2021 r. Zespól 
Interdyscyplinarny zgłosił do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie – 22 osoby z czego 7 osób zadeklarowało swój udział poprzez podpisanie 
indywidualnego kontraktu. 

W 2021r Zespół Interdyscyplinarny włączył się aktywnie w działania związane z ogólnopolskimi 
i międzynarodowymi kampaniami, w czasie Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, 
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który przypadał  od 22.02.2021 do 28.02.2021 r., każdy zainteresowany mógł uzyskać bezpłatna poradę 
w czasie pełnionych przez pracowników socjalnych dyżurów. 

Podobnie w dniach 25.11.2021 r. – 10.12.2021 r. - w ramach kampanii 16 Dni Przeciwdziałania 
Przemocy Ze Względu Na Płeć – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie działał 
Punkt Konsultacyjny gdzie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego pełnili dyżury i udzielali porad 
osobom zgłaszającym się. Dodatkowo w trakcie trwania kampanii w lokalnej prasie zamieszczono artykuł 
nt. problematyki przemocy w rodzinie oraz informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia 
w tym obszarze. 

Dnia 21 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas spotkania, członkowie Zespołu, starali się wspólnie 
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. Dnia 23 
sierpnia 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego, które połączone było z 
głosowaniem i wyborem nowego prezydium Zespołu. Trzy posiedzenia Zespołu nie odbyły się z uwagi na 
ogłoszony stan epidemii Covid-19. Obostrzenia epidemiologiczne nie pozwoliły zorganizować spotkania 
w styczniu, marcu oraz grudniu. 
 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego nieustannie podnoszą swoje kompetencje w obszarze 
pracy z rodziną doświadczającą przemocy i biorą udział w szkoleniach. Od stycznia do marca 2021 r. 
członkowie Zespołu skorzystali ze wsparcia superwizora i dnia 23.03.2021 r. ukończyli szkolenie 
„Superwizja pracy socjalnej. Indywidualne wsparcie pracowników socjalnych. Usługa indywidualna”. 

23 czerwca 2021 r. - pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniu „Działania w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – nowe przepisy, czas pandemii-nowe wyzwania”. We wrześniu 
2021 r. pracownicy socjalni uczestniczyli w szkoleniu „Kontrola przestrzegania zasad i warunków 
korzystania z udzielonych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w prawie i praktyce” natomiast 
w grudniu w szkoleniu na temat „Podnoszenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 
w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych” oraz „Podnoszenia kompetencji w zakresie wiedzy 
o spectrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD”. W grudniu 2021 r. pracownicy socjalni – 
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz asystenci rodzin wzięli udział w szkoleniach na temat: 

1) Diagnozowanie przemocy w rodzinie oraz praktyczne aspekty wspierania klientów 
w   procedurze „Niebieskie Karty”, 

2) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą doświadczającą przemocy 
w rodzinie, w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”, 

3) . Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie  
w szczególności w procedurze „Niebieskie Karty”, 

4) Praca z dzieckiem krzywdzonym oraz na rzecz dziecka krzywdzonego, w szczególności 
w procedurze „Niebieskie Karty”, 

5) Praktyczne aspekty pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – superwizja pracy 
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

6) Wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych w kontakcie z osobami doświadczającymi 
przemocy i osobami stosującymi przemoc. 

 
 

12. Rządowy program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 r.” 
Głównym celem Programu było wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 
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W ramach celu głównego wyznaczone były następujące cele szczegółowe: 
1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki 
wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi; 

2) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej. 
2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: 

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, 
zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację; 

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych 
związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; 

3) podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za 
sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych 
w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie 
psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia 
profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 
Program dawał możliwość realizacji w trzech formach: w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej, w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu, w innym miejscu 
wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię 
gminy/powiatu realizującego Program. 

 
Miasto i Gmina Pleszew/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskowali o formę 

pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej. Liczba osób w roku 2021 którym 
świadczono usługi wyniosła 35 osób w tym 28 osób dorosłych oraz 7 dzieci. 
 
 

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 cytowanej 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 2021 
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przeprowadzono w terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r.  
 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną spowodowaną Covid-19 przewidywane 
corocznie spotkanie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego organizowane w celu przyjęcia uwag i propozycji, które w opinii przedstawicieli sektora 
pozarządowego warto uwzględnić w programie współpracy na 2021 r. nie odbyło się w formie 
bezpośredniej. 

Mając na uwadze procedurę konsultacji projekt uchwały przyjmującej „Program współpracy 
Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021” przesłano organizacjom drogą elektroniczną. 

Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą Nr XXV/230/2020 z dnia 15 października 2020 r. przyjęła 
„Program współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
 

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. 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 

− kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

− 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 2021. 

W trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. zawarto z 16 organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy 19 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 19 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. 

http://www.pleszew.pl/
http://www.pleszew.pl/
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Po upływie wymaganego terminu zamieszczenia oferty oraz zgłaszania do niej uwag zawarto 19 
umów na realizację określonych zadań publicznych w obszarze turystyki, administracji publicznej, 
ochrony zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej. 

 

Tabela 33. Przekazane w roku 2021 dotacje na zadania publiczne, zgodnie z zawartymi umowami. 

L.p. 
Klasyfikacja 
budżetowa 

Oferent Oferta Kwota zł 

1. dz. 630   
rozdz.  63003  
§  2360 

Pleszewskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci o Szczególnych 
Potrzebach Opiekuńczych 
„Dom”  

Wypoczynek letni dzieci 
i młodzieży-Obóz nad 
jeziorem 

3.000 

2. dz. 750   
rozdz.  75075  
§  2360 

Fundacja Animacja  Prowadzenie Centrum 
Wspierania Inicjatyw 
Obywatelskich 

150.000 

3. dz. 750  
rozdz.  75075   
§  2360  
 

Stowarzyszenie Miast 
Partnerskich Pleszewa                                                      

Integracja europejska - 
rozwój kontaktów między 
społeczeństwami miast 
partnerskich w czasie 
pandemii 

4.000 

4. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2360                                                                             
 

Pleszewski Klub Karate                                                                                          Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci 
i młodzieży jako 
alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego 
poprzez prowadzenie zajęć z 
zakresu karate i udział 
w rywalizacji sportowej 

13.000 

5. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2360                                                                             
 

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 

6. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2360                                                                             
 

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 

7. dz. 851   
rozdz. 85153  
§  2360                                                                             
 

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 

8. dz. 851   
rozdz. 85153  

Ludowy Klub Sportowy „LKS  
OSiR Pleszew 

Organizacja zajęć 
sportowych  dla dzieci 

8.000 
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§  2360                                                                              
 

i młodzieży jako 
alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego 
poprzez prowadzenie zajęć z 
zakresu lekkiej atletyki 

9. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360   
 

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 

10. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360   

Klub Sportowy Stal Pleszew Organizacja zajęć 
sportowych dla dzieci 
i młodzieży jako 
alternatywna forma 
spędzania czasu wolnego 
poprzez prowadzenie zajęć z 
zakresu lekkiej atletyki 

15.000 

11. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

Stowarzyszenie „Pleszewski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Działania na rzecz integracji 
społecznej oraz aktywizacji 
osób w starszym wieku  
jako forma spędzania 
wolnego czasu – Pleszewski 
senior sprawny i aktywny 

14.000 

12. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

Stowarzyszenie „Pionier” Działania wspomagające 
rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych 
w formie 
warsztatów oraz zajęć 
integracyjnych promujące 
zdrowy styl życia -  warsztaty 
tańca ludowego – Na 
ludowo 

8.000 

13. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

Stowarzyszenie „Dolina Giszki Zajęcia nauki pływania dla 
dzieci i młodzieży promujące 
zdrowy i aktywny styl życia 

13.035 

14. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

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 

60.000 
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15. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

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 

16. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych 

Organizacja letniego obozu 
wypoczynkowego dla osób 
niepełnosprawnych 

4.000 

17. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  

Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Wielkopolska 
Hufiec Jarocin 

Kolonia zuchowa, obóz 
harcerski oraz obóz 
starszoharcerski dla dzieci 
i młodzieży z Miasta i Gminy 
Pleszew 

4.000 

18. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Fundacja „Animacja” Półkolonie dla seniorów 7.040 

20. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360  
 

Fundacja „Animacja” Organizacja spotkań 
profilaktycznych 

5.000 

21. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Zgromadzenie Córek Maryi 
Wspomożycielki Siostry 
Salezjanki Dom Zakonny 

Organizacja wypoczynku 
letniego-kolonie dla dzieci z 
terenu Miasta i Gminy 
Pleszew 

9.000 

22. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Klub Sportowy Stal Pleszew Trening oraz udział dzieci 
i młodzieży z terenu Miasta 
i gminy Pleszew w zawodach 
kolarskich jako forma 
aktywnego i zdrowego stylu 
życia  

10.000 

23. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Stowarzyszenie Centrum 
Rozwoju 

Klub małego i Młodego 
Ratownika jako forma 
aktywnego i zdrowego stylu 
życia 

2.500 

24. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

Zajęcia z pływania 
promujące zdrowy styl życia 
dla dzieci z terenu Miasta 
i Gminy Pleszew 

3.900 

25. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Miejsko-Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

Inkubator nowoczesnych 
technologii w życiu 
codziennym – zajęcia dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Miasta i Gminy  

9.100 

26. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Klub sportowy „Kosz Pleszew” Ogólnopolski Turniej 
koszykówki Chłopców 
rocznik 2007 

4.000 
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27. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta Koło Pleszewskie 

Przygotowanie paczek 
gwiazdkowych dla osób z 
kręgu uzależnionych 
i współuzależnionych oraz 
przemocy rodzinnej 

8.000 

28. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Pleszewski Klub „Amazonki” Działanie w zakresie 
profilaktyki, edukacji, 
integracji kobiet po chorobie 
nowotworowej piersi-
spotkanie wigilijne 

2.500 

29. dz. 851   
rozdz.  85154   
§  2360 
 

Klub Sportowy Stal Pleszew Halowy turniej piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży 
promujący zdrowy styl życia 

10.000 

30. dz. 852 rozdz. 
85203  
§  2360                                                                                   
 

Stowarzyszenie „Zrozumieć 
i Pomóc 

Prowadzenie 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew 

935.572,13 

31. 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 

32. 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 

181.320 

33. dz. 900   
rozdz. 90013   
§  2360 
 

Pleszewskie Stowarzyszenie 
„Kocia Łapka" 

Sterylizacja i kastracja kotów 
wolnożyjących na terenie 
Miasta i Gminy 
Pleszew celem ograniczenia 
populacji zwierząt 
bezdomnych 

20.000 

34. dz. 926   
rozdz.  92105   
§  2360                                                                                                                                                            
 

Pleszewskie Towarzystwo 
Kulturalne 

Dokumentowanie historii 
Ziemi Pleszewskiej – 
wydanie książki autorstwa 
Leszka Rajsa pt. „Historia 
pleszewskiej straży 
pożarnej” 

10.000 

35. dz. 926   
rozdz.  92105   
§  
2360                                                                                                                                                            
 

Fundacja Ochrony Zabytków Publikacja monografii 
„Pleszewski mikroregion 
osadniczy społeczności 
łużyckich pól popielnicowych 
w późnej epoce brązu i we 
wczesnej epoce żelaza 

14.000 

36. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2360                                                                                                                                                        
 

Pleszewskie Stowarzyszenie 
Piłki Siatkowej „Libero” 

Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 
oraz udział w rywalizacji  
sportowej 

9.000 

37. dz. 926   
rozdz.  92605   

Klub Sportowy Stal Pleszew Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 

105.000 
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§  2360                                                                                                                                                            
 

oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

38. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  
2360                                                                                                                                                            
 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaki”                                                          

Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 
oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

7.500 

39. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2360                                                                                                                                                            
 

Uczniowski Klub Sportowy 
„Żaki”                                                          

Prowadzenie sekcji piłki 
nożnej dzieci i młodzieży 
oraz udział w rywalizacji 
sportowej 

9.500 

40. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  
2360                                                                                                                                                            

Ludowy Zespół Sportowy 
„LAS” Kuczków  

Udział drużyny seniorów LZS 
„LAS” Kuczków w rywalizacji 
sportowej w zakresie piłki 
nożnej 

6.000 

41. dz. 926   
rozdz.  92605   
§  2360                                                                                                                                                            

Ludowy Zespół Sportowy 
„LAS” Kuczków  

Udział drużyny seniorów LZS 
„LAS” Kuczków w rywalizacji 
sportowej w zakresie piłki 
nożnej 

6.000 

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, rozwiązaniem umowy z jedną organizacją bądź brakiem pełnego zaangażowania w celu 
realizacji zadania publicznego deklarowanych środków własnych ze strony organizacji pozarządowych. 

W 2021 r. w związku z rozliczeniem końcowym realizacji niektórych zadań publicznych 
organizacje pozarządowe oraz inne podmioty dokonały zwrotów dotacji w łącznej kwocie 36.102,13 zł. 

Natomiast z rozliczenia realizacji pozostałych zleconych zadań publicznych wynikających ze 
sprawozdań końcowych złożonych w m-cu styczniu 2022 r. kwota zwrotów dotacji w 2022 r. wyniosła - 
4.411,61 zł. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty na realizację zadań publicznych w 2021 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 - 2.198.965 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 
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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 
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 2021 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 wzbogacą życie społeczne Miasta 
i Gminy Pleszew w różnych dziedzinach.  

 

http://www.pleszew.pl/
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XIII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE  
 

W I półroczu 2021 r. odbyły się 4 sesje Rady Miejskiej w Pleszewie w dniach: 4 lutego, 11 marca, 
22 kwietnia i 10 czerwca, na których podjęto 58 uchwał. W II półroczu 2021 r. odbyło się 9 sesji Rady 
Miejskiej w Pleszewie w dniach: 15 lipca, 17 sierpnia, 23 września, 29 września, 21 października, 25 
listopada, 1 grudnia, 8 grudnia i 28 grudnia, na których podjęto 81 uchwał i 1 obwieszczenie.  Łącznie  
podjęto: 139 uchwał i 1 obwieszczenie. 
 

1. Uchwała Nr XXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie 
zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew. 
Uchwała zrealizowana. Dokonano zwrotu opłaty przedsiębiorcom. Uchwała opublikowana w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1383. 

2. Uchwała Nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 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 jest realizowana. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 1384. 

3. Uchwała Nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 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, została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą.  

4. Uchwała Nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą.  

5. Uchwała Nr XXVIII/269/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 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. 
Uchwała została wprowadzona w życie, w dniu 28 kwietnia 2021 roku zawarto akt notarialny 
przenoszący prawo własności przedmiotowych nieruchomości.   

6. Uchwała Nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew". 
Na sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 11 marca 2021 r. zostały wręczone Pani Elżbiecie 
Mielcarek dyplom i medal „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.  

7. Uchwała Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 
2021-2030. Uchwała w trakcie realizacji. 

8. Uchwała Nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-
2023. Uchwała w trakcie realizacji. 

9. Uchwała Nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2025. 
Uchwała w trakcie realizacji. 

10. Uchwała Nr XXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach 
pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew. 
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Uchwała w trakcie realizacji. Opłaty dodatkowe i manipulacyjne obowiązujące w gminnych 
przewozach pasażerskich są pobierane zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą. Uchwała 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2234. 

11. Uchwała Nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Uchwała w trakcie realizacji. Określone uchwałą przystanki oraz warunki i zasady korzystania z 
tych przystanków obowiązują w gminnych przewozach pasażerskich. Uchwała opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2235. 

12. Uchwała Nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. 
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. 
Zawarto umowę z projektantem wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. Przekazano 
niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu planu. Sporządzono projekt planu 
doprowadzając do etapu opiniowania. 

13. Uchwała Nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew. 
Przekazano projektantowi niezbędne dokumenty. Sporządzono projekt planu uwzględniający 
zmienione granice opracowania. 

14. Uchwała Nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały 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 gminy Pleszew. 
Zawarto umowę z projektantem wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. Przekazano 
niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu zmiany studium. 

15. Uchwała Nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym 
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
Uchwała zrealizowana, 8 lipca 2021 r. podpisano akt notarialny. 

16. Uchwała Nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 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. 

17. Uchwała Nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 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. 

18. Uchwała Nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu 
kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym 
Kolegium Odwoławczym w Kaliszu. 
Skarga została złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, jeszcze nie 
wyznaczono terminu rozprawy.  

19. Uchwała Nr XXIX/283/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego 
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adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami 
fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią 
koronowirusa. Uchwała przekazana wnioskodawcom. 

20. Uchwała Nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień 
przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37. 
Uchwała przekazana wnioskodawcom.  

21. Uchwała Nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień 
przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19. 
Uchwała przekazana wnioskodawcom. 

22. Uchwała Nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku 
Uchwała jest realizowana (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2484). 

23. Uchwała Nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany 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, została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą.  

24. Uchwała Nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą.  

25. Uchwała Nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad 
i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej. 
Uchwała w trakcie realizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2485). 

26. Uchwała Nr XXX/290/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie 
przy ulicy Prokopowskiej. 
Uchwała została zrealizowana, w dniu 17 sierpnia 2021 roku zawarto akt notarialny przenoszący 
prawo własności nieruchomości na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego.  

27. Uchwała Nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
śródmieścia Pleszewa. Przygotowano projekt zapytania ofertowego w celu wyboru projektanta. 

28. Uchwała Nr XXX/292/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
nadania nazw drogom wewnętrznym. 
Uchwała została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 3773 i została przekazana 
właścicielowi dróg w celu ich oznakowania. 

29. Uchwała Nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
zmiany 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, została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą.  

30. Uchwała Nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. 
Budżet został zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą. 

31. Uchwała Nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania. 

32. Uchwała Nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 

33. Uchwała Nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020. 
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34. Uchwała Nr XXXI/298/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie. 
Uchwałę wraz z wnioskiem przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości. W dniu 1 września 
2021 r. Miasto i Gmina Pleszew otrzymało wnioskowane dofinanoswanie w kwocie 174.500 zł. 

35. Uchwała Nr XXXI/299/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku 
w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej 
w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. 
Uchwała została zrealizowana, w dniu 5 sierpnia 2021 roku zawarto akt notarialny przenoszący 
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Miasta i Gminy Pleszew. 

36. Uchwała Nr XXXI/300/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: 
wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych 
w miejscowości Piekarzew DK11". 
W dniu 11 czerwca 2021 r. zostało  podpisane porozumienie z GDDKiA Oddział w Poznaniu 
w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 
DK 11 w m. Piekarzew. Dwukrotnie przeprowadzono zapytanie ofertowe na wykonanie 
dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie (pierwsze zapytanie 10 czerwca 2021 r., 
drugie zapytanie 18 czerwca 2021 r.), które zakończyły się unieważnieniem postepowania 
ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 

37. Uchwała Nr XXXI/301/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: 
wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu 
zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku 
Pleszew - Piekarzew". 
Trwa ustalanie szczegółów porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Po podpisaniu porozumienia Miasto 
i Gmina Pleszew zleci wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.  

38. Uchwała Nr XXXI/302/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 
Uchwała weszła w życie z dniem 1 września 2021 r. i jest realizowana. Uchwała opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5237. 

39. Uchwała Nr XXXI/303/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2021/2022. 
Ustalono na rok szkolny 2021/2022 średnie ceny jednostki paliwa w celu naliczenia zwrotu 
kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 
2021 r. poz. 5238. 

40. Uchwała Nr XXXI/304/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 
Uchwała w trakcie realizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 4713). 

41. Uchwała Nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 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. 

42. Uchwała Nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: 
zmiany uchwały 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. Uchwała w trakcie realizacji. 
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43. Uchwała Nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew. 
Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego 
o ocenę zgodności z przepisami prawnymi. 

44. Uchwała Nr XXXI/308/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew. 
W drodze zapytania ofertowego dokonano wyboru projektanta. Przygotowano niezbędne 
dokumenty do sporządzenia projektu zmiany studium. 

45. Uchwała Nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, 
Lenartowicka w Pleszewie. 
Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego 
o ocenę zgodności z przepisami prawnymi. Uchwałę opublikowano w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2021 
r. poz. 5239. Plan wszedł w życie. 

46. Uchwała Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 
ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie. 
Przeprowadzono postepowanie w celu wyłonienia projektanta. Przygotowano dokumenty do 
podpisania umowy z projektantem.  

47. Uchwała Nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Wschodniej i Polnej w Pleszewie. Zawarto umowę z projektantem. Przygotowano niezbędne 
dokumenty do sporządzenia projektu planu. 

48. Uchwała Nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej 
w Bronowie. Ogłoszono na dzień 12 października 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony z ceną 
wywoławczą 258.000 zł.  

49. Uchwała Nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 
Uchwała zrealizowana. Drogi zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych. Uchwała 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5427. 

50. Uchwała Nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
nadania nazwy drodze wewnętrznej. 
Uchwała została wprowadzona w życie. Zlecono oznakowanie ulicy. Uchwała opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5240. 

51. Uchwała Nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu położonej 
na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski). 
Uchwała zrealizowana. Ulica Famotu została pozbawiona kategorii drogi gminnej. Uchwała 
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5241. 

52. Uchwała Nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały 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. 
Uchwała w trakcie realizacji. Opłaty za zajęcie pasa drogowego przez ogródki gastronomiczne 
i piwne są naliczane zgodnie ze stawkami określonymi uchwałą. Uchwała opublikowana w Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5242. 

53. Uchwała Nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. 
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w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości. 
Uchwała jest realizowana. Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5243. 

54. Uchwała Nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie 
wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w latach 2021 - 2022. 
Uchwała jest w trakcie realizacji. Miasto i Gmina Pleszew oczekuje na podpisanie Porozumienia 
ze Starostą Pleszewskim celem przekazania środków. 

55. Uchwała Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 
Uchwała jest realizowana. Treść przekazano do stosowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
Uchwała opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 5244. 

56. Uchwała Nr XXXI/320/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 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 
w takcie realizacji.  

57. Uchwała Nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany 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, została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą.  

58. Uchwała Nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został zrealizowany 
zgodnie z przyjętą zmianą.  

59. Uchwała Nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie. Został sporządzony projekt planu do 
zaopiniowania przez Komisję Urbanistyczną. 

60. Uchwała Nr XXXIII/324/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie. Został złożony wniosek do KZN; środki na objęcie 
udziałów przekazano do spółki. Uchwała została wykonana. 

61. Uchwała Nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu korzystania z Ekologicznego Miasteczka Ruchu Drogowego w Pleszewie – 
Uchwała została wdrożona. Regulamin został opublikowany na tablicy przy obiekcie przed 
oddaniem go do użytku. Obowiązuje nadal. (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 6577) 

62. Uchwała Nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie 
określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Porządkowego nr 1/VIII/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego 
wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych. Akt jednorazowy 
(Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 6691). 

63. Uchwała Nr XXXIV/327/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
nadania Panu Piotrowi Hasińskiemu tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"  Na 
sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 23 września 2021 r. zostały wręczone Panu Piotrowi 
Hasińskiemu dyplom i medal „Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew”.  

64. Uchwała Nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji. Etapy prac sukcesywnie wdrażane są w życie. Dokonano analiz i konsultacji 
mających na celu szczegółową diagnozę stanu wyjściowego dla wyznaczenia priorytetowych 
kierunków działań i celów (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7288). 
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65. Uchwała Nr XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze 
powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe 
Etap IV". Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została wypłacona Powiatowi 
Pleszewskiemu. 

66. Uchwała Nr XXXIV/330/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na 
odcinku Pleszówka - Brzezie" Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została 
wypłacona Powiatowi Pleszewskiemu. 

67. Uchwała Nr XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice"– 
Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została wypłacona Powiatowi 
Pleszewskiemu. 

68. Uchwała Nr XXXIV/332/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w miejscowości 
Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na 
ciąg pieszorowerowy)". Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została 
wypłacona Powiatowi Pleszewskiemu.  

69. Uchwała Nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości 
Suchorzew" Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została wypłacona 
Powiatowi Pleszewskiemu. 

70. Uchwała Nr XXXIV/334/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie". Uchwała zrealizowana. 
Dotacja na realizację inwestycji została wypłacona Powiatowi Pleszewskiemu. 

71. Uchwała Nr XXXIV/335/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika 
w miejscowości Brzezie Etap II". Uchwała zrealizowana. Dotacja na realizację inwestycji została 
wypłacona Powiatowi Pleszewskiemu. 

72. Uchwała Nr XXXIV/336/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała w trakcie 
realizacji. Wykorzystywana na bieżąco przy obsłudze gminnej komunikacji autobusowej (Dz.U. 
Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7289). 

73. Uchwała Nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta i Gminy Pleszew i przekazania go do organu regulacyjnego. Dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, postanowieniem Sygn. akt PO. RZT. 
71.179.2021 z dnia 28 października 2021 roku, pozytywnie zaopiniował projekt zmiany 
regulaminu.  

74. Uchwała Nr XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, 
gmina Pleszew - etap I. Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do 
Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z przepisami prawnymi. Uchwałę opublikowano 
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2021r. poz. 
7290. Plan wszedł w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

75. Uchwała Nr XXXIV/339/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Pleszewie. 
Uchwała została zrealizowana, w dniu 19 października 2021 roku zawarto akt notarialny 
przenoszący prawo własności nieruchomości na rzecz Gminy. 

76. Uchwała Nr XXXIV/340/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. Zawarto umowę z projektantem wyłonionym w drodze 
zapytania ofertowego. Przekazano niezbędne dokumenty do sporządzenia projektu mpzp. 

77. Uchwała Nr XXXIV/341/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
objęcia udziałów w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
w Pleszewie. Uchwała została wprowadzona w życie, na jej podstawie na konto Spółki zostały 
przekazane środki finansowe pochodzące z dotacji Krajowego Zasobu Nieruchomości z 
przeznaczeniem na realizacje inwestycji przy ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie.  

78. Uchwała Nr XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 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 została 
zrealizowana. 

79. Uchwała Nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 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 została zrealizowana. 

80. Uchwała Nr XXXIV/344/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania – uchwała uchylona przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego.  

81. Uchwała Nr XXXIV/345/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032. Uchwała 
została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą. 

82. Uchwała Nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został zrealizowany 
zgodnie z przyjętą zmianą.  

83. Uchwała Nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Uchwała w trakcie 
realizacji. Z dniem 01.01.2022 r. do kategorii dróg gminnych zostały zaliczone ulice: Zamkowa, 
Ogrodowa, Kolejowa i odcinek ul. Słowackiego wraz z rondem od strony ul. Ogrodowej. (Dz.U. 
Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7293) 

84. Uchwała Nr XXXVI/348/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. 
w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami.  

85. Uchwała Nr XXXVI/349/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany Uchwały 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 
zgodnie z jej zapisami (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7956). 

86. Uchwała Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały 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. Uchwała została zrealizowana. 
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87. Uchwała Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała w trakcie  
realizacji. 

88. Uchwała Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie: Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 
2024 Uchwała w trakcie  realizacji. 

89. Uchwała Nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała weszła w życie z 
dniem 1 stycznia 2022 r. i jest realizowana zgodnie z przyjętymi zapisami. (Dz. U. Woj. Wlkp. z 
2021 r. poz.7952). 

90. Uchwała Nr XXXVI/354/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne w Dobrej Nadziei. Uchwała jest realizowana, na jej podstawie podpisano 
porozumienie międzygminne. 

91. Uchwała Nr XXXVI/355/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 
r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała 
w trakcie realizacji. Wykorzystywana na bieżąco przy obsłudze gminnej komunikacji 
autobusowej (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 7953). 

92. Uchwała Nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 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 stycznia 
2022r i jest realizowana zgodnie z przyjętymi zmianami. (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2021 r. poz.7954) 

93. Uchwała Nr XXXVI/357/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie złożenia oświadczenia o cofnięciu skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego 
zawisłego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zostało złożone 
oświadczenie o cofnięciu skargi, Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 10 listopada 2021 r. 
wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu 
kompetencyjnego.  

94. Uchwała Nr XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032. 
Uchwała została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą. 

95. Uchwała Nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został 
zrealizowany zgodnie z przyjętą zmianą.  

96. Uchwała Nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej 
zapisami. 

97. Uchwała Nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi 
Marszew, gmina Pleszew. Sporządzono dokumentację prac planistycznych i wystąpiono do 
Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z przepisami prawnymi. Uchwałę opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z  2021r. poz. 9774. Plan wszedł w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

98. Uchwała Nr XXXVII/362/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej 
w Kowalewie, gmina Pleszew. Opracowano zmieniony projekt planu do zaopiniowania. 
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99. Uchwała Nr XXXVII/363/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. 
Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie. Sporządzono dokumentację prac planistycznych 
i wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o ocenę zgodności z przepisami prawnymi. 
Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 9775. Plan wszedł 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

100. Uchwała Nr XXXVII/364/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.  
W związku z przystąpieniem Miasta i Gminy Pleszew z dniem 1 stycznia 2022 r. do 
Stowarzyszenia AKO zapoznano się z aktualnymi dokumentami planistyczno-strategicznymi, 
w celu przygotowania przez AKO opisu przedmiotu zamówienia do ogłoszenia przetargu na 
„Opracowanie dokumentu pn. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu oraz 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”. 

101. Uchwała Nr XXXVII/365/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy 
Pleszew. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 9738). 

102. Uchwała Nr XXXVII/366/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości - DZ. U. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 9595 weszła w życie, z dniem 
28 grudnia 2021r.  uchwała straciła moc. 

103. Uchwała Nr XXXVII/367/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki - DZ. U. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 
9596 weszła w życie, z dniem 28 grudnia 2021r. straciła moc. 

104. Uchwała Nr XXXVII/368/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 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 – DZ. U. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 
9597 weszła w życie i jest realizowana. 

105. Uchwała Nr XXXVII/369/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe - DZ. U. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 9598 weszła w życie, z dniem 28 
grudnia 2021r. straciła moc. 

106. Uchwała Nr XXXVII/370/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto 
i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwała w trakcie 
realizacji. Wykorzystywana na bieżąco przy obsłudze gminnej komunikacji autobusowej (Dz.U. 
Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 9776). 

107. Uchwała Nr XXXVII/371/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego. Uchwała zrealizowana. Została podpisana umowa z Operatorem publicznego 
transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew. 

108. Uchwała Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania. Uchwała w trakcie realizacji ( Dz. U. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 9599). 

109. Uchwała Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na 
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terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami (Dz.U. Woj. 
Wlkp. z 2021 r. poz. 9739). 

110. Uchwała Nr XXXVII/374/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 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 została 
zrealizowana. 

111. Uchwała Nr XXXVII/375/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 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 została zrealizowana. 

112. Uchwała Nr XXXVII/376/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała jest 
realizowana zgodnie z jej zapisami. 

113. Uchwała Nr XXXVII/377/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 – 
2024 Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami. 

114. Uchwała Nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032. Uchwała 
została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą. 

115. Uchwała Nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został zrealizowany 
zgodnie z przyjętą zmianą.  

116. Uchwała Nr XXXVIII/380/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała w trakcie realizacji. 

117. Uchwała Nr XXXVIII/381/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - 
Wielkopolska" Sp. z o.o. W dniu 3 grudnia 2021 r. złożono wniosek do Krajowego Zasobu 
Nieruchomości. Oczekujemy na wnioskowane środki.  

118. Uchwała Nr XXXVIII/382/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego 
w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności 
pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała została 
zrealizowana poprzez zawarcie w dniu 8 grudnia 2021 roku ww. porozumienia. 

119. Uchwała Nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 – 2032. Uchwała 
została zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą. 

120. Uchwała Nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został zrealizowany 
zgodnie z przyjętą zmianą.  

121. Uchwała Nr XL/385/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918-1919 w 103. rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. W dniu 28 grudnia 2021 r. na sesji Rady, radni Rady Miejskiej w Pleszewie 
oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim i uczcili ich pamięć minutą ciszy. 
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122. Uchwała Nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami (Dz.U. Woj. 
Wlkp. z 2021 r. poz. 10281). 

123. Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 
289). 

124. Uchwała Nr XL/388/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew. Uchwała jest realizowana 
zgodnie z jej zapisami. 

125. Uchwała Nr XL/389/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania 
i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie. Uchwała jest realizowana 
zgodnie z jej zapisami. 

126. Uchwała Nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami. 

127. Uchwała Nr XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. 
w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. Uchwała jest 
realizowana zgodnie z jej zapisami. 

128. Uchwała Nr XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032. Uchwała została 
zrealizowana zgodnie z przyjętą zmianą. 

129. Uchwała Nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021. Budżet został zrealizowany zgodnie z 
przyjętą zmianą.  

130. Uchwała Nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Uchwała 
realizowana zgodnie z jej zapisami. 

131. Uchwała Nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034. Uchwała 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034 jest 
realizowana zgodnie z jej zapisami. 

132. Uchwała Nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2022. Budżet jest realizowany zgodnie z zapisami uchwały (Dz.U. 
Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 704).  

133. Uchwała Nr XL/397/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Uchwała została ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. z 2022 poz. 433  i przekazana do realizacji Wydz. GP. 

134. Uchwała Nr XL/398/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok. 
Uchwała jest realizowana zgodnie z jej zapisami. 

135. Uchwała Nr XL/399/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.  Uchwała jest realizowana 
zgodnie z jej zapisami. 

136. Uchwała Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
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wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki - DZ. U. Woj. Wlkp. z dnia 30 grudnia 
2021r. poz. 10282 weszła w życie i jest realizowana. 

137. Uchwała Nr XL/401/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości - DZ. U. Woj. Wlkp. z dnia 30 grudnia 2021r. poz. 
10283, uchwała weszła w życie i jest realizowana. 

138. Uchwała Nr XL/402/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku 
letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno – wypoczynkowe - DZ. U. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 10284 –  uchwała weszła w życie 
i jest realizowana. 

139. Uchwała Nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich 
pobierania. Uchwała w trakcie realizacji (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 382). 

 
Obwieszczenie: 

− Obwieszczenie NR XXXIV/3/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od 
podatku od nieruchomości.   

 

 
 
 

XIV. INWESTYCJE, PROJEKTY, WYRÓŻNIENIA  
 

1. Linia autobusowa PL1 i PL2. 
W dniu 1 kwietnia 2021 r. rozpoczęło się świadczenie usług przewozowych w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na dwukierunkowej linii PL. Trasa linii PL1 została zaprojektowana 
od Cmentarza Komunalnego w kierunku Zielonej Łąki, szpitala a następnie centrum Pleszew, zaś linii 
PL 2 w kierunku centrum Pleszewa, szpitala a następnie Zielonej Łąki. Ideą było, żeby minibusy 
pętlowo objeżdżały miasto wjeżdżając jednocześnie do sąsiadującej z Pleszewem Zielonej Łąki. 
Znajduje się tam duże osiedle domów jednorodzinnych, których mieszkańcy pracują i uczą się 
w Pleszewie. Celem wdrożenia linii miejskich było zapewnienie dostępu do wszystkich instytucji 
zlokalizowanych w różnych częściach miasta, urzędu, szkół, szpitala, przychodni, targowiska, 
placówek kultury oraz sportu. 
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Zdjęcie 7. Autobus PL2. 

 
Źródło: https://thereview.pl/pleszew_compact-city/ 

 
 

2. Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie. 
W ramach przebudowy wykonano: 

− drogę z poszerzeniem o nawierzchni asfaltowej  szer. 7,00 m i długości 363mb, 

− chodniki i ścieżki z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo – piaskowej o pow. 1 204 m2, 

− zjazdy z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – 
piaskowej o pow. 853 m2, 

− odwodnienie w postaci wpustów i przykanalików do istniejącej kanalizacji deszczowej;  

− instalację oświetlenia ulicznego o dł. 607 mb,  

− 24 kpl. lamp ulicznych z oprawami oświetleniowymi typu LED, 

− elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego poziome i pionowe, 

− wiatę autobusową 3 przęsłową. 
Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączne 

nakłady wyniosły 1.260.417,04 zł, w tym dofinansowanie 746.182,00 zł. 
 

Zdjęcie 8. Ulica St. A. Poniatowskiego w Pleszewie. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

3. Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej. 
W ramach zadania wykonano: 

− nawierzchnię ścieżki rowerowej o długości 428,00 m i szerokości 3 m z betonu asfaltowego 
w kolorze czerwonym, 
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− 5 studzienek ściekowych ulicznych z wpustem deszczowym krawężnikowym, 

− elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego poziome i pionowe, 

− elementy małej architektury tj. 3 kosze na śmieci i kratę pod drzewo, 

− nasadzenia: krzewy liściaste (buk pospolity) - 535 szt. oraz trawnik - 507,00 m2. 
Łączne nakłady: 507.783,43 zł. 
 
 

Zdjęcie 9. Ścieżka rowerowa - ul. Lipowa. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

4. Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie. 
Projekt składał się z dwóch zadań. Zadanie nr 1 obejmowało roboty budowlane związane z 

budową ścieżki rowerowej, w tym:  

− rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, nawierzchni chodników – włączenia 
w ul. Lipową i Targową, 

− wykonanie robót ziemnych – wykopów pod elementy ciągu, konstrukcję nawierzchni, 

− ustawienie elementów takich jak: krawężniki, obrzeża, 

− wykonanie nawierzchni ścieżki z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym o długości 
351,00 m i szerokości 2,6 m oraz placów przyległych z płyt z betonu architektonicznego,  

− wykonanie ogrodzenia o długości 294 m z paneli z siatki wys. 1,5 m na słupkach stalowych 
obsadzonych w cokole, 

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, 

− usunięcie kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi PKP Energetyka, 

− wykonanie linii oświetlenia ulicznego: budowę linii zasilających oraz kablowych NN dla 
oświetlenia o długości 629 m, montaż 16 lamp oświetleniowych, montaż 11 opraw 
najazdowych, 

− dostawę i montaż elementów małej architektury w tym: 5 koszy na śmieci, 1 kosz na 
odchody zwierzęce, 4 stojaki rowerowe, 9 ławek. 
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Zdjęcie 10. Ścieżka rowerowa Lipowa-Targowa. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
Zadanie nr 2 obejmowało roboty związane z urządzenie terenów zielonych w tym: 

− posadzenie 34 drzew (klon czerwony, brzoza pożyteczna, kasztanowiec czerwony, śliwa 
wiśniowa), 

− posadzenie żywopłotu z buku, 

− posadzenie krzewów (tawuła szara, róża pomarszczona, dereń biały, bluszcz pospolity), 

− posadzenie bylin (lawenda, wrzos), 

− wykonanie trawnika ok. 925,5 m2. 
Łączne nakłady: 937.044,08 zł. 
 

5. Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach. 
Zadanie polegało na remoncie pomieszczeń najstarszej części obiektu. W Etapie I w części po 

stronie wschodniej na parterze powstała salka korekcyjna/terapeutyczna oraz 2 szatnie dla 
przedszkolaków. W obecnej salce przedszkolnej powstały toalety osobno dla dziewcząt i chłopców. Na 
piętrze tej części mieści się obecnie część administracyjna: sekretariat, gabinet dyrektora i pokój 
nauczycielski oraz toalety dla nauczycieli. Na parterze po stronie zachodniej umiejscowiono 2 duże sale 
przedszkolne, a nad nimi salę lekcyjną i bibliotekę. 

 
 

Zdjęcie 11. ZSP w Lenartowicach. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 

− roboty rozbiórkowe, 

− nowe posadzki i podłogi z płytek ceramicznych oraz wykładzin, 
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− nowe ścianki działowe z płyt GK, tynki, gładzie, malowania, okładziny ścian z płytek 
ceramicznych oraz wykładzin,  

− montaż listew cokołowych, 

− montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz okna, 

− docieplenie poddasza, 

− wykonanie iniekcji, 

− demontaż starej instalacji sanitarnej, 

− instalację kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji, 

− wymianę wewnętrznej instalacji wody zimnej i ciepłej, 

− montaż zaworu antyskażeniowego, 

− demontaż starej instalacji elektrycznej, 

− wykonano nowe trasy kablowe oraz linie zasilające, nowe tablice rozdzielcze, 

− instalację oświetleniową, gniazd wtyczkowych , 

− instalację alarmową, uziemiającą, sieć strukturalną, system CCTV. 
 Poza robotami budowlanymi wyposażono nowe pomieszczenia w nowe meble i inne 
niezbędne wyposażenie. 

Nakłady inwestycyjne: 1.203.643,75 zł. 
 
 

6. Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego. 
Inwestycja realizowana  w ramach zadania inwestycyjnego „EKO Pleszew”.  
W ramach budowy wykonano: 

− rozbiórkę istniejących elementów placu tj. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, 

− nawierzchnię drogi rowerowej o szerokości 2,5m, w ilości 493,00 m² z mieszanek 
mineralno-epoksydowych TerraWay, 

− chodniki o szerokości 1m z mieszanek mineralno-epoksydowych TerraWay, 

− drogę dojazdową z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, 

− oznakowanie pionowe i poziome placu, 

− zainstalowano szafki: zasilająco-oświetleniową, sterowania sygnalizacją świetlną,  

− zainstalowano kamerę monitorującą teren, 

− zamontowano oświetlenie LED terenu miasteczka, 

− zamontowano 12 sygnalizatorów świetlnych, 

− elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2,08 kWp: (8 szt. panel), 

− wykonano nawodnienie terenu, 

− posadzono 11 drzew: brzozę pożyteczną i śliwę wiśniową, 

− posadzono krzewy w ilości 725 szt., w tym: berberys, śnieguliczka, tawuła japońska, 
miskant chiński, rozpalenica japońska, imperata cylindryczna, kostrzewa sina,  

− wykonano trawnik, 

− ustawiono mała architekturę. 
Zadanie zrealizowano przy udziale środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Łączne 
nakłady wyniosły 566.768,93zł, w tym dofinansowanie 319.658,72 zł. 
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Zdjęcie 12. Ekologiczne miasteczko ruchu drogowego. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

7. Szeregowce przy ul. Edwarda Horoszkiewicza w Pleszewie. 
Inwestycja realizowana przez Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.   

W grudniu 2021 roku budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej osiągnęła etap 
końcowy związany z zagospodarowaniem terenu wokół inwestycji. Wybudowanych zostało 8 
jednopiętrowych domów 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. 

 
 

Zdjęcie 13. Szeregowce przy ul. Edwarda Horoszkiewicza w Pleszewie. 

 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

 
 

8. 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 2021 roku rozpoczęto prace budowlane związane z realizacją inwestycji polegającej na budowie 
zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingu wielopoziomowego w Pleszewie u 
zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka. W ramach 
inwestycji powstaną 92 mieszkania dla osób poniżej 40 roku życia.  
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Zdjęcie 14. Aktualny stan inwestycji u zbiegu ulic Mieszka I, Poniatowskiego i Warneńczyka. 

 
Źródło: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

9. Idea miasta 15 minutowego.  
W 2021 r. miasto kontynuowało wdrażanie idei miasta piętnastominutowego. Miasta 

kompaktowego, gdzie każdy mieszkaniec „na wyciagnięcie ręki” ma dostęp m.in. do łatwo dostępnych 
żłobków i przedszkoli, przyjaznych szkół, także artystycznych, atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc 
rekreacji i wypoczynku, nowoczesnych obiektów sportowych, zróżnicowanej oferty kulturalnej, czy też 
wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Miasto 15 minut zapewnia te wszystkie udogodnienia w odległości 
maksymalnie kwadransa drogi od domu – głównie pieszo, na rowerze, komunikacją publiczną lub 
w ostateczności samochodem. Założenia miasta kompaktowego obejmują jak najczęstszą rezygnację z 
własnego auta na rzecz spaceru czy przemieszczania się jednośladem. To również rozwój komunikacji 
zbiorowej i rozbudowa mieszkalnictwa w pobliżu np. przystanków autobusowych czy dworców. 

 
 
Zdjęcie 15. Kompaktowy Pleszew. 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 
 

Idea miasta kompaktowego na przykładzie Plesewa pojawiła się w następujących publikacjach 
i artykułach: 

− Newsweek,https://www.newsweek.pl/biznes/male-miasta-i-gminy-walcza-o przetrwanie/883 
knnq 

− Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego, https://miasto15.pl/wpcontent/uploads/ 
2021/11/ fragment.png 

https://www.newsweek.pl/biznes/male-miasta-i-gminy-walcza-o%20przetrwanie/883%20knnq
https://www.newsweek.pl/biznes/male-miasta-i-gminy-walcza-o%20przetrwanie/883%20knnq
https://miasto15.pl/wpcontent/uploads/%202021/11/%20fragment.png
https://miasto15.pl/wpcontent/uploads/%202021/11/%20fragment.png


__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
169 

 

− Portal Samorządowy, https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/miasto-
kompaktowe-sposob-na-depopulacje-i-poglebiajaca-sie-peryferyjnosc,270608.html 

− Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, 
https://wgseigp.amu.edu.pl/wiadomosci/wydarzenia/czy-kompaktowe-miasto-moze-byc-
szansa-na-przezwyciezenie-peryferyjnosci-studium-przypadku-pleszewa 

− Architektura i Biznes, https://www.architekturaibiznes.pl/pleszew-miasto-kwadransowe 
,9006.html 

− Review, https://thereview.pl/pleszew_compact-city/ 

− Polska Agencja Prasowa, https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/burmistrz-pleszewa-
wdrazamy-koncepcje-miasta-15-minutowego 

− Związek Miast Polskich, https://www.miasta.pl/aktualnosci/zrownowazona-mobilnosc-miejska-
relacja-i-zapis-wideo-seminarium 

− Irenakuczynska.pl, https://irenakuczynska.pl/kompaktowy-pleszew/. 
 
 

10. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” 2021. 
Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych 

i wiarygodnych w Polsce. Od 17 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 21 miejscu rankingu wśród gmin miejsko-wiejskich oraz na 2 

miejscu w Wielkopolsce. W zestawieniu sklasyfikowano łącznie 878 gmin. Rok wcześniej Miasto i Gmina 
Pleszew zajęła 30 miejsce.  

 

 
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  
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11. Pleszew: miasto PRO FAMILIA. 
Pleszew został zwycięzcą rządowego konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Jury wzięło 

pod uwagę działania na rzecz rodzin – te obecne i plany na przyszłość. Konkurs „Samorząd PRO FAMILA” 

organizowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Nagrodzone zostały te samorządy, które 

w swoich działaniach inwestują w rodziny i stwarzają im odpowiednie warunki do życia. Zwracano 

uwagę także na nieszablonowe rozwiązania w lokalnej polityce prorodzinnej. 

 

Do konkursu zgłosiło się 236 gmin z całej Polski. Pleszew – jako jedyne wielkopolskie miasto – 

zwyciężył w kategorii gmin miejsko-wiejskich. W ścisłym finale pokonał Trzebnicę i Opole Lubelskie. 

Doceniono przede wszystkim ofertę mieszkaniową skierowaną do młodych rodzin. - Na tle innych, 

miasto wyróżnia się sposobem myślenia i działania w realizacji polityki mieszkaniowej. Wprowadzono 

możliwość wynajmu mieszkań z opcją wykupu. Dzięki zastosowanemu mechanizmowi finansowania z 

oferty mogą skorzystać także rodziny nieposiadające zdolności kredytowej. W gminie działa również 

program „Mieszkanie za remont”, umożliwiający odliczenie z czynszu kosztów remontu mieszkania, 

znajdującego się w zasobach mieszkaniowych miasta. W szczególnych sytuacjach rodziny otrzymują 

mieszkanie komunalne na preferencyjnych warunkach – czytamy w uzasadnieniu werdyktu. Dużym 

plusem jest również lokalna Karta Dużej Rodziny, która przysługuje także wielodzietnym rodzicom dzieci 

usamodzielnionych. Dzięki niej rodziny mogą korzystać np. z bezpłatnych miejsc parkingowych. 

Gala konkursu odbyła się 13 maja w Warszawie. Tytuł i statuetkę z rąk premiera RP Matusza 

Morawieckiego i minister Marleny Maląg odebrał burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak.  

 
12. Inwestycje samorządowe 2018–2020. 

Ranking „Wspólnoty” podsumowujący wydatki inwestycyjne samorządów. Pod uwagę wzięto 
całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech latach (w tym przypadku 2018–2020). 
Metodologia pozwoliła uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. 
Pleszew zajął wysokie 31 miejsce w kraju i 3 miejsce w Wielkopolsce. Średnie wydatki inwestycyjne per 
capita 2018–2020 (w zł) wyniosły 1.195,27 zł.  

 

     
Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie.  

 

 
13. Innowacyjny Samorząd 2021 

Projekt „Powietrze do remontu” Pleszew zdobył III miejsce w konkursie PAP „Innowacyjny 

Samorząd”. 
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W 2018 roku Pleszew  znalazł się na niechlubnej liście najbardziej zanieczyszczonych (smog) 

miast w Europie według Światowej Organizacji Zdrowia. Ostatnie lata to wdrażanie przez Miasto 

i Gminę Pleszew szeregu działań naprawczych.  Innowacyjność polega na jednoczesnym uruchomieniu 

wielu sprzężonych mechanizmów mających przynieść pożądany efekt, globalnym zarządzaniu nimi 

i analizie łącznych efektów. Poprzez inwentaryzację źródeł ciepła, system dopłat do zmiany 

ogrzewania, nasadzenia zieleni (w tym dużych drzew), akcje edukacyjne praz wiele innych 

przedsięwzięć, osiągnięto efekt w postaci na poprawy jakości powietrza oraz estetyki otoczenia. 

Tak wysoka pozycja w konkursowym debiucie (kategoria gminy miejsko – wiejskie) ma zatem 

szczególną wartość i poświadcza dobry kierunek podjętych działań naprawczych.    
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