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Z zaangażowaniem i pasją pracujemy dla Was!



Procedura tworzenia 
Strategii

• Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie jest
formalnym dokumentem, który określa strategiczne
kierunki rozwoju Gminy w perspektywie do 2027
roku. Jest ona komplementarna z innymi
dokumentami planistyczno-strategicznymi, które
realizowane są na terenie Gminy.

• Dokument będzie nadrzędny względem
dokumentów sektorowych dotyczących obszaru
Gminy Jastrowie, jednocześnie będzie spójny
z dokumentami wyższego rzędu – Krajową Strategią
Rozwoju Regionalnego 2030, Strategią Województwa
Wielkopolskiego 2030.

• Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów
i programów powstających w Gminie podczas jej
obowiązywania.



Harmonogram prac

Cykl prac nad strategią rozwoju składał się z trzech 
podstawowych faz:

I. Przygotowanie i organizacja procesu;

II. Prace analityczno-diagnostyczne – diagnoza
strategiczna; analiza uwarunkowań społeczno-
gospodarczych oraz formułowanie mocnych
i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń
płynących z otoczenia przy współudziale Zespołu
ds. Strategii. Diagnoza strategiczna została
uzupełniona o analizę ankiet wypełnionych przez
mieszkańców;

III. Opracowanie strategii rozwoju – sformułowanie
MISJI I WIZJI, określanie celów strategicznych
i operacyjnych wraz z kierunkami działań.



Analiza ankiet

• W celu zapewnienia partycypacji społecznej w opracowywaniu
dokumentu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata
2020-2027, przeprowadzono badania ankietowe wśród
mieszkańców.

• Ankiety udostępniono na przełomie lutego i marca 2020 roku.

• Wypełnionych zostało 132 formularzy internetowych.

• Respondenci zostali poproszeni o ocenę Gminy w 7 obszarach
działalności samorządu, a także o wskazanie największych
problemów, priorytetowych inwestycji.



Średni wynik 
badania 
ankietowego 
w danym 
obszarze

2,82

2,81

2,82

2,44

3,04

2,75

2,36

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA

SPOŁECZNOŚĆ

EDUKACJA

OCHRONA ŚRODOWISKA

PROMOCJA, TURYSTYKA, KULTURA,
SPORT

GOSPODARKA

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO



Najpilniejsze 
inwestycje 
zdaniem 
mieszkańców

18

16

11

79

38

79

79

57

32

25

61

19

25

14

50

8

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Rozbudowa sieci gazowej

Rozwój sieci internetowej

Modernizacja i budowa dróg gminnych

Utrzymanie terenów zielonych

Budowa infrastruktury przy drogach
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Rozbudowa infrastruktury turystycznej
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Odnawialne Źródła Energii
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Strategiczne kierunki rozwoju

Głównym wyzwaniem gminy i miasta Jastrowie przez najbliższe 8 lat będzie wprowadzenie w życie skutecznej

Strategii, nastawionej na realizację trzech głównych celów strategicznych. Ich osiągnięcie będzie możliwe

dzięki wykonaniu przypisanym im celów operacyjnych. W ramach każdego celu operacyjnego zostały

wybrane działania, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych efektów. Nie jest to

jednak lista szczegółowych zadań do wykonania – to otwarty katalog pomysłów wyznaczający główne

kierunki dla gminnych programów oraz planów. Te działania będą modyfikowane przez cały czas

obowiązywania Strategii.

Wszystkie te założenia mają przyczynić się do spełnienia tez zawartych w misji i wizji.



Misja

Mamy potencjał, mamy kapitał,
a mieszkańcy i piękny krajobraz
to nasz atut – stawiamy na
zrównoważony rozwój!



Wizja

Gmina Jastrowie w 2027 jest miejscem, w którym dobrze
się mieszka, pracuje i wypoczywa. To zintegrowana
i zaangażowana społecznie, ze świadomą przynależnością
do swojej historii wspólnota. Dostępna, bez barier,
zarówno architektonicznych, jak i rozwojowych, dla
zamieszkujących ją wszystkich grup społecznych.
Zagospodarowane tereny zieleni, bogata oferta imprez
kulturalnych, rozbudowana infrastruktura turystyczna
i rekreacyjna, zachęcają mieszkańców i przyjezdnych
zarówno do odpoczynku, jak i aktywnego spędzania
czasu wolnego, wśród czystego i zadbanego krajobrazu.



Cele 
strategiczne









Spójność kierunków rozwoju gminy

Z innymi dokumentami strategicznymi

Spójność Strategii Rozwoju Gminy i Miasta
Jastrowie i Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2030 roku jest szczególnie
bardzo ważna. W strategii wojewódzkiej
Jastrowie oraz 12 innych gmin są zaliczone do
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją
w Wielkopolsce. Przede wszystkim związane
jest to z położeniem gminy przy wschodniej
granicy regionu, gdzie dostęp do usług
świadczonych przez Zarząd Województwa jest
trudniejszy.



Wdrażanie i monitoring

W procesie wdrażania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na
lata 2020-2027 niezmiernie ważnym elementem jest jej monitoring.
Poprzez gromadzenie i analizę danych wprowadzony zostanie system
stałej kontroli i oceny efektów realizacji ustaleń Strategii. Pozwoli to
na identyfikację zaistniałych nieprawidłowości, a następnie
rozwiązanie oraz zapobieganie ich negatywnym skutkom
w przyszłości.
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Dziękujemy za uwagę


