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OPRACOWANIE:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie we współpracy z Wielkopol-
ską Akademią Nauki i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością, Spółka komandytowa oraz Krajowym Instytutem 
Jakości.

Strategię Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027 
opracowano w oparciu o materiały źródłowe Urzędu Gminy 
i Miasta Jastrowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027 
zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie 
zaznaczono inaczej.

Elektroniczna wersja Strategii znajduje się na stronie interne-
towej Urzędu Gminy i Miasta: http://www.jastrowie.pl oraz na 
stronie BIP: http://bip3.wokiss.pl/jastrowie/bip/urzad-gminy-i-
-miasta.html
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Szanowni Państwo!

Rozpoczynając pracę nad Strategią Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027 
w styczniu 2020 nie przypuszczaliśmy, jak poważne zmiany przyniesie ten rok. Koniecz-
ność wprowadzenia wielu obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 
się koronawirusa COVID-19 wpłynęła na życie każdego z nas. Nie znamy jeszcze wszyst-
kich skutków społecznych i gospodarczych pandemii.

Pomimo wielu niewiadomych, liczę, że uda nam się osiągnąć wyznaczone w Strategii 
cele, które przyczynią się do wzrostu jakości życia w naszej Gminie i Mieście. Wybrane 
do realizacji działania mają być drogowskazem wskazującym kierunki dalszego rozwoju 
gminy Jastrowie.

Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w sporządzenie niniejszej Strategii – miesz-
kańcom, radnym, pracownikom urzędu i jednostek organizacyjnych. Nasza wspólna dzia-
łalność i zaangażowanie pomogły wyznaczyć cele, jakie wspólnie mamy osiągnąć.

Zachęcam zatem Państwa do poświęcenia chwili czasu na lekturę tego istotnego opracowania.

Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie
Piotr Wojtiuk
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PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII 

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie odgrywa 
istotną rolę w procesie zarządzania jednostki samo-
rządu terytorialnego. Pozwala ona na kompleksowe po-
dejście do wyznaczania i osiągania celów rozwoju gmi-
ny, w którym uwzględnia się jej wewnętrzne zależności, 
otoczenie, relacje między nimi oraz wartości, które są naj-
ważniejsze dla władz lokalnych oraz mieszkańców.

Jest ona komplementarna z innymi dokumentami planistycz-
no-strategicznymi, które realizowane są na terenie gminy. 
Średniookresowe i bieżące plany, a  także działania władz, 
mają wynikać z niniejszej Strategii. Powinny być jej podpo-
rządkowane i tworzyć spójny system jej wdrażania. Jedno-

cześnie dokument będzie spójny z dokumentami wyższego 
rzędu – Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 
2030 roku i Krajową Strategią Rozwoju Regionu Regionalne-
go 2030. Strategia będzie wyznaczała ramy dla planów i pro-
gramów powstających w gminie, podczas jej obowiązywania.

Strategia Rozwoju Gminy Jastrowie na lata 2020-2027 zosta-
ła opracowana na podstawie aktualnych dokumentów plani-
stycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych. Ponadto 
wzięto pod uwagę zapisy poprzedniej Strategii Rozwoju, któ-
ra obowiązywała w latach 2012-2020. Ważnym źródłem infor-
macji byli członkowie Zespołu Strategicznego w skład, które-
go wchodzili reprezentanci poszczególnych jednostek i grup.

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie:
Piotr	Wojtiuk	–	Burmistrz	Gminy	i Miasta	Jastrowie,
Agnieszka	Głyżewska-Klofi	k	–	Zastępca	Burmistrza	Gminy	
i Miasta	Jastrowie,
Teres	Czyżewska	–	Skarbnik	Gminy	i Miasta	Jastrowie,
Renata	Szewczyk–	Sekretarz	Urzędu	Gminy	i Miasta	Jastrowie,
Piotr	Kozłowski	–	Kierownik	Referatu	GPRiOŚ,
Paweł	Wencka	–	Inspektor	ds.	inwestycji	i zamówień	publiczne
Małgorzata	Krause	–	podinspektor	ds.	rozwoju	edukacji,	pro-
mocji	i budżetu	obywatelskiego
Małgorzata	Blicharz	-	Głowacka,	główny	księgowy	UGiM	
Jastrowie.

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych:
Karolina	Frączek	–	Dyrektor	Ośrodka	Kultury	w Jastrowiu,
Agata	Skoczek	–	Kierownik	Miejsko-Gminnego	Ośrodka	Po-
mocy	Społecznej	w Jastrowiu,
Beata	Czech	–	Zastępca	Kierownika	Miejsko-Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	wcJastrowiu,
Anna	Piekarska	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	1	w Jastrowiu,
Stanisław	Nowicki	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	nr	2
w Jastrowiu,
Jacek	Szewczyk	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w Sypniewie,
Mirosław	Budzowski	–	Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w Brzeźnicy,
Violetta	Krzysztoń–	Dyrektor	Przedszkola	Samorządowego	
w Jastrowiu
Jolanta	Frankowska	–	Kierownik	Środowiskowego	Domu	Sa-
mopomocy	w Sypniewie,

Radni Rady Miejskiej w Jastrowiu:
Krzysztof	Bzowski	–	Przewodniczący	Rady	Miejskiej	w Jastro-
wiu,	
Jolanta	Łatka	–	Radna	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu	–	Przewod-
nicząca	Komisji	Budżetu,	Rozwoju	Gospodarczego	oraz	Inte-
gracji	Europejskiej,
Elżbieta	Magda	–	Radna	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu	–	Prze-
wodnicząca	Komisji	Rolnictwa,	Ochrony	Środowiska,	Porząd-
ku	Publicznego	i Gospodarki	Gminnej,
Piotr	Kurzyna	-	Radny	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu,
Dariusz	Miszczak	–	Radny	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu,
Zofi	a	Pawłowska	–	Radna	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu,
Michał	Pawłowski	–	Radny	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu,	
Janusz	Siwak	–	Radny	Rady	Miejskiej	w Jastrowiu.

Sołtysi:
Piotr	Matusiak	–	Sołtys	sołectwa	Nadarzyce,
Bogusława	Łaszczych	–	Sołtys	sołectwa	Sypniewo,
Marta	Zaręba	–	Sołtys	sołectwa	Brzeźnica,
Karina	Malicka	–	Sołtys	sołectwa	Brzeźnica	Kolonia,
Przedstawiciele	Spółek:
Grzegorz	Białas	–	Prezes	Zakładu	Energetyki	Cieplnej	i Usług	
Komunalnych	Sp.	z o.o.
Janina	Haweto	–	Prezes	Zakład	Gospodarki	Mieszkaniowej	
w Jastrowiu	Sp.	z o.o.

Przedstawiciele innych organizacji:
Krzysztof	Kanecki	–	Nadleśniczy	Nadleśnictwa	Jastrowie,
Dariusz	Dulkiewicz	–	Członek	stowarzyszenia	Porozumienie	
dla	przyrody	Budy,
Oskar	Dąbrowski	–	Komendant	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
w Jastrowiu,
Maciej	Narloch	–	Przedstawiciel	fi	rmy	Precon	Polska	Zakład	
Produkcyjny	Jastrowie,
Ireneusz	Wiącek	–	Przedstawiciel	fi	rmy	Precon	Polska	Zakład	
Produkcyjny	Jastrowie,
Ks.	Andrzej	Wachowicz	–	Proboszcz	Parafi	i	p.w.	św.	Michała	
Archanioła	w Jastrowiu,
Ks.	Stanisław	Łącki	–	Proboszcz	Parafi	i	p.w.	NNMP	w Jastrowiu,
Krzysztof	Dymek	–	Prezes	Stowarzyszenia	Inicjatyw	Lokal-
nych	Horyzont,
Kazimierz	Rak	–	Arkus&Romet	Group	Sp.	o.o.,
Urszula	Żmudzińska-Czerwonka	–	Związek	Emerytów,	Renci-
stów	i Inwalidów,	Koło	w Jastrowiu,

Eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju Sp. 
z o.o. sp. k. z Poznania
Hanna	Król	–	Trener	i konsultant,
Irma	Kuznetsova	–	Kierownik	Zespołu	ds.	rozwoju	usług
dla	JST,
Julia	Sokal-Piechocka	–	Starszy	Specjalista	ds.	rozwoju	
usług	dla	JST
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Członkowie Zespołu Strategicznego wzięli udział w warszta-
tach strategicznych które odbyły się 20 lutego 2020 r. Pod-
czas warsztatów wypracowano wspólnie mocne i słabe stro-

ny poszczególnych obszarów gminy. Dodatkowo skupiono 
się na problemach i  oczekiwaniach poszczególnych grup 
interesariuszy strategii.

Podstawowym dokumentem prawnym określającym zadania 
gminy, który był wykorzystywany podczas przygotowywania 
Strategii, jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym.

Ponadto w trakcie prac nad Strategią, Zespół ds. Strategii 
przeanalizował, między innymi, poniższe akty prawne pod 
kątem powiązania z celami i kierunkami rozwoju opisany-
mi w Strategii:

1. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami;

2. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym;

3. ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami;

4. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-
wo ochrony środowiska;

5. ustawa z  dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o  działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie;

6. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej;

7. ustawa z  dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym;

8. ustawa z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji.
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Prace nad Strategią rozpoczęto w styczniu 2020 roku, kiedy 
to Burmistrz Gminy i Miasta podjął decyzję o przystąpieniu 
do opracowywania dokumentu. Cykl prac nad strategią roz-
woju składał się z trzech podstawowych faz:
I. Przygotowanie i organizacja procesu;
II. Prace analityczno-diagnostyczne – diagnoza strategicz-

na; analiza uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz 
formułowanie mocnych i słabych stron gminy oraz szans 
i zagrożeń płynących z otoczenia przy współudziale Ze-
społu ds. Strategii. Diagnoza strategiczna została uzupeł-
niona o analizę ankiet wypełnionych przez mieszkańców;

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

Całość projektu poddano konsultacjom społecznym, które 
opierały się na zamieszczeniu wersji elektronicznej strategii 
na oficjalnej stronie internetowej gminy. Za pomocą mediów 
społecznościowych poinformowano mieszkańców gminy 
o możliwości wniesienia uwag do dokumentu.
Sugestie i  uwagi zostały poddane weryfikacji, a  następnie 
część z nich została uwzględniona w aktualizacji strategii.

ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ 

Projekt Strategii Uchwalenie Strategii Wdrożenie StrategiiKonsultacje społeczne 
projektu Strategii

Konsultacje celów 
i działań z Zespołem 

ds. Strategii

Powołanie Zespołu
ds. Strategii

Warsztaty z Zespołem 
ds. Strategii – 
20.02.2020r.

Analiza dokumentów 
oraz danych 

statystycznych

Spotkanie robocze – 
29.01.2020r.

Badanie 
ankietowe

Analiza strategiczna, 
wnioski i priorytety 

rozwoju

Diagnoza sytuacji 
społeczno-

gospodarczej Gminy

Opracowanie misji, 
wizji i celów Strategii

Opracowanie 
przykładowych 

działań
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UWARUNKOWANIA OGÓLNE 

Gmina Jastrowie jest gminą miejsko-wiejską położoną 
w województwie wielkopolskim, w powiecie złotowskim 
(w  powiecie są jeszcze dwie gminy miejsko-wiejskie: 
Okonek oraz Krajenka). Sąsiaduje z gminami: Borne Suli-
nowo, Czaplinek, Okonek, Szydłowo, Tarnówka, Wałcz, Zło-
tów. Jastrowie leży na skraju doliny rzeki Gwdy nad rzeką 
Młynówką, w  sąsiedztwie wzgórz zwanych Pagórkami Ja-
strowskimi. Przez gminę przechodzi bardzo ważny szlak ko-
munikacyjny DK nr 11 relacji Bytom – Poznań – Kołobrzeg 
(12 km) i DK nr 22 relacji granica państwa z Niemcami – Ko-
strzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – Wałcz – Elbląg – granica 
państwa z Rosją (26 km), przebiega też droga wojewódzka 
nr 189 relacji Jastrowie – Więcbork. W promieniu 30 km od 
miasta Jastrowie położone są miasta z województwa wielko-
polskiego: Złotów (17,5 km) i Piła (32 km) oraz miasto Wałcz 
w województwie zachodniopomorskim (17,5 km). Do tych 3 
większych ośrodków można dojechać drogami krajowymi nr 
22 i 11 (Wałcz i Piła) oraz drogą wojewódzką nr 189 (Złotów).

Przez miasto przebiegają również zelektryfikowane połącze-
nia kolejowe: Poznań – Kołobrzeg, Warszawa – Kołobrzeg, 
Kraków – Kołobrzeg, Katowice – Kołobrzeg. Dzięki temu do 
Kołobrzegu ze stacji PKP Jastrowie można dojechać pocią-
giem w niecałe 2 godziny 30 minut (150 km). Podobny czas 
potrzebny jest by z dworca PKP w Jastrowiu dojechać do 
dworca Poznań Główny (130 km).

Gmina posiada bogatą i  ciekawą historię. Tereny obecne-
go miasta i  gminy Jastrowie w  X w. należały do państwa 
Piastów. Był to odwieczne tereny walk pomiędzy książęta-
mi piastowskimi z Wielkopolski, pomorskim rodem Gryfitów 
oraz margrabiami brandenburskimi. Pierwsze wzmianki 
o osadzie Jastrobe pochodzą z 1363 roku, jednak wieś Ja-
strowo, została założona przez Pomorzan – plemię słowiań-
skie, zasiedlające południowy brzeg Bałtyku, w 1560 roku 
(na zachód od rzeki Oski biegła granica państwa). Później 
Polacy uczynili to samo po jej wschodniej stronie. Podział 
na dwie różne osady jest widoczny w rozplanowaniu Jastro-
wia do dnia dzisiejszego. W XVII i XVIII w. miasto zasłynę-
ło z licznych procesów czarownic. Ostatni z nich odbył się 
w  1733 roku. W  czasie zaborów Jastrowie było włączone 
do Prus. W 1945 roku włączono je w system obrony „pasa 
przesłaniania” Wału Pomorskiego, stanowiło ono silny punkt 
oporu Niemców. 2 lutego 1945 roku Jastrowie zostało zdo-
byte przez oddziały 4 i 6 Dywizje Pancerne I Armii Wojska 
Polskiego. Po wojnie ludność niemiecka została wysiedlona, 
a  na jej miejsce wprowadzali się Polacy, głównie ludność 
napływowa ze wschodu. W roku 2002 miasto Jastrowie uro-
czyście obchodziło swoje święto 400–lecia nadania praw 
miejskich, pod hasłem „JASTROWIE – MIASTO KRÓLEW-
SKIE”. Prawa miejskie zostały nadane w  1602 roku przez 
króla Zygmunta III Wazę, dzięki staraniom Piotra Potulickie-
go, ówczesnego starosty ujsko-pilskiego. Od kilku lat, co 
roku w  sierpniu, w  mieście odbywa się Arena Festiwal 1. 

Dzień Wolności, podczas którego organizowane są koncerty, 
pokazy i prezentacje sprzętu militarnego, inscenizacje i wi-
dowiska historyczne.
Powierzchnia gminy wynosi 353 km2, co stanowi nieco po-
nad 20% obszaru powiatu złotowskiego. W jej skład wchodzi 
12 miejscowości, tworzących 7 jednostek pomocniczych – 
sołectw. Sołectwa należące do gminy to: Brzeźnica, Brzeź-
nica Kolonia, Budy, Nadarzyce, Samborsko, Sypniewko, 

Sypniewo. Na terenie gminy znajdują się duże złoża najlep-
szej jakości żwiru, piasku, pospółki. Blisko 1/5 powierzch-
ni gminy Jastrowie stanowią grunty o  przeznaczeniu rol-
niczym (19,72%). Łączna powierzchnia użytków rolnych 
wynosi 6962,67 ha, w większości stanowiących grunty orne 
– 5595,60 ha, na których przeważają grunty orne średniej 
jakości lepsze (R IVa), grunty orne słabe (R V) oraz grunty 
orne średniej jakości gorsze (R IVb).

GMINA JASTROWIE NA MAPIE WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO I POWIATU ZŁOTOWSKIEGO
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Jastrowie Krajenka Okonek

DEMOGRAFIA

Gmina Jastrowie ma najwięcej mieszkańców 
spośród miejsko-wiejskich gmin powiatu złotowskiego – 11 
516 osób. Ich liczba od 2012 roku maleje. Na przestrzeni 
analizowanych lat nastąpił spadek mieszkańców o niecałe 
2% (201 osób). W  gminie Krajenka i  Okonek również za-
uważyć można taką samą tendencję. Zdecydowana więk-
szość mieszkańców gminy– ponad 8 tysięcy zamieszkuje 
miasto Jastrowie, pozostałe osoby mieszkają w sołectwach. 

Według Prognozy ludności gmin na lata 2017-2030 opraco-
wanej przez Główny Urząd Statystyczny w 2027 roku gminę 
Jastrowie będzie zamieszkiwać 11 123 osób. Spadek liczby 
mieszkańców jest również prognozowany w gminie Okonek 
– 8 257 osób będzie jej mieszkańcami w 2027 roku. Nato-
miast w gminie Krajenka przewiduje się wzrost liczby miesz-
kańców do 7 621 osób. 

Na przestrzeni kilku lat można zauważyć również zmiany 
w strukturze wieku mieszkańców gminy. Nastąpił znaczący 
wzrost ludności w wieku poprodukcyjnym z 14,7% w 2012 
roku do 19,6% w 2018 roku. Wzrost osób starszych wynika 
głównie z małego przyrostu naturalnego, który od 2017 roku 

jest ujemny. Współczynnik starości demograficznej, który in-
formuje o relacji liczby ludności w starszym wieku (60 lub 
65 lat i więcej) do ogólnej liczby ludności również w anali-
zowanym okresie wzrósł o 4,3 punkty procentowe: z 11,2% 
w 2012 roku do 15,5% w 2018 roku. 

Wykres 8. Liczba ludności w gminach miejsko-wiejskich powiatu złotowskiego w latach 2012-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 9. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem w latach 2012-2018 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS



STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA JASTROWIE NA LATA 2020 -2027

12

Wykres 10. Saldo migracji ogółem na 1000 ludności w latach 2012-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Łączna powierzchnia terenów objętych aktualnymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
wynosi 1862,76 h co stanowi ok. 5,3% powierzchni gminy. 
Planem objęty jest teren miasta, na którego obszarze zosta-
ły wyznaczone, m. in tereny pod zabudowę usługową i ma-
gazynową.

W 2016 roku gmina rozpoczęła pracę nad zmianami w „Stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy i miasta Jastrowie”. Prace nad studium 
trwają nadal, a  ich zakończenie planowane jest na koniec 
2020 roku. 

Dodatkowo problemem gminy jest ujemne saldo migra-
cji. Na przestrzeni kilku ostatnich lat liczba mieszkańców 
zmniejsza się corocznie. W 2018 roku saldo migracji wynio-
sło -75 osoby (-6,49 osób na 1000 mieszkańców). Spadek 
liczny mieszkańców występuje również w powiecie złotow-

skim, jest on jednak mniej dynamiczny niż w gminie Jastro-
wie. Odwrotna sytuacja występuje w województwie wielko-
polskim, gdzie w analizowanym okresie saldo migracji było 
dodatnie – 1282 osób (0,37 osób na 1000 mieszkańców). 
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Z przeprowadzonego w Studium bilansu wynika, że na terenie gminy możliwa 
maksymalna powierzchnia poszczególnych rodzajów zabudowy wynosi:

mieszkaniowa – 209 670,50 m2 

(maksymalne w skali gminy)
usługowa– 171 205,97 m2 rolnicza – 5 222,00 m2

produkcyjna – 230 770,00 m2 turystyczna – 12 580,23 m2 letniskowa – 8386,80 m2
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INFRASTRUKTURA

Na terenie gminy jest zróżnicowany dostęp do infra-
struktury technicznej. Najlepsza sytuacja dotyczy sieci 
wodociągowej blisko 100% mieszkańców gminy jest do niej 
podłączona. Do sieci kanalizacyjnej około 80%. Do skana-
lizowania zostały tylko miejsca, gdzie budowanie sieci jest 
trudne technicznie i  niewspółmiernie drogie do efektów – 
Sypniewo, Nadarzyce, Sypniewko. Dodatkowo do sieci ka-
nalizacyjnej nie są podłączone nowe tereny mieszkaniowe 
i przemysłowe na terenie miasta Jastrowia.

Zgazyfikowane jest natomiast tylko miasto. Tereny wiej-
ski nie zostały jeszcze zgazyfikowane, jednak zgodnie ze 
stanem na czerwiec 2020 roku tworzone są projekty ga-
zyfikacji gminy w kierunku Sypniewa. Gmina bardzo przy-
chylnie patrzy na inwestycje w sieć gazową we wspólnotach 
mieszkaniowych, w 2019 roku dofinansowała 50% kosztów 
wymiany instalacji grzewczej z  pieców na paliwo stałe na 
piece gazowe w 3 lokalach komunalnych. Koszt dofinanso-
wania wyniósł 38 574,07 zł. W 2020 roku przeznacza na ten 
cel 50 000,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest 
partycypacja w kosztach. Proces wymiany pieców na ogrze-
wanie gazowe utrudnia często niechęć właścicieli lokali do 
takich przedsięwzięć.

Na terenie gminy znajduje się 44,25 km dróg gminnych, 
w tym 16,45 km dróg nieutwardzonych. Gmina corocznie 
przeprowadza inwentaryzację stanu dróg, z ostatniej inwen-
taryzacji wynika, że konieczne są systematyczne zmiany 
dróg nieutwardzonych w  utwardzone. Dodatkowo najpil-
niejszymi inwestycjami remontowymi w  zakresie dróg na 
terenie gminy są: Jastrowie: ul. Poniatowskiego, ul. Al. Wol-
ności, ul. Konopnickiej, ul. 1 Maja, ul. Kolejowa, ul. Cmen-
tarna, ul. Roosevelta - dojazd do terenów przemysłowych, 
Osiedle Jedności Robotniczej, Osiedle Sosnowe, Sypniewo: 

ul. Ogrodowa. Jednocześnie modernizacji wymagają drogi 
powiatowe: Sypniewo-Nadarzyce, Sypniewo-Szwecja, Syp-
niewko-Budy, 2 km drogi powiatowej w  Samborsku. Przy 
kluczowych odcinkach dróg: krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych i  gminnych znajdują się chodniki. Są jednak 
konieczne prace modernizacyjne chodników przy ul. Po-
znańskiej, Gdańskiej – inwestycja leży po stronie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojska Polskiego (za 
inwestycję odpowiedzialny jest Wielkopolski Zarząd Dróg), 
Aleja Wolności, Poniatowskiego, Konopnickiej, 1 Maja, Syp-
niewo: ul. Ogrodowa – za modernizację tych chodników od-
powiedzialna jest gmina.

W  latach 2012-2018 nastąpił wzrost liczby mieszkań 
przypadających na 1000 mieszkańców, z  312 w  2012 
roku do 327 w 2018 roku, co obrazuje wykres nr 11 na 
kolejnej stronie. W sumie na terenie gminy zlokalizowane 
są 3774 mieszkania. W analizowanym okresie co roku odda-
wano nowe mieszkania do użytkowania – najwięcej – 38 od-
dano w 2017 roku. Średnio w analizowanym okresie co roku 
oddawano do użytku 23,5 mieszkań. Przeciętna powierzch-
nia użytkowa 1 mieszkania wynosi 72m2. Ponad 42% bu-
dynków w gminie Jastrowie zostało wybudowanych przed 
1970 rokiem, kolejne 19% budynków ma więcej niż 28 lat, 
a pozostałe prawie 25% zostało wzniesione po 1989 roku. 
Istnieje, wobec tego konieczność przeglądu technicznego 
stanu budynków i  bieżących remontów, konserwacji oraz 
wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Na terenie gminy 
funkcjonuje Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
sp. z  o.o., który zajmuje się, m.in.: wynajmem i  zarządza-
niem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, reali-
zacją projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem 
budynków, czy działalnością usługową związana z zagospo-
darowaniem terenów zielonych.

Mieszkańcy dobrze oceniają dostęp do sieci Internet na 
terenie gminy. Na terenie gminy działa wielu dostawców 

W 2018 roku wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego oraz 22 decyzje o warunkach zabu-
dowy. W 2019 wydano 24 decyzje o warunkach zabudowy 
– 19 dotyczyło terenu gminy, 5 miasta. Wydano również 11 
decyzji o  lokalizacji celu publicznego, w  tym 2 na terenie 
gminy, a 9 na terenie miasta.
W gminie obowiązuje Program rewitalizacji dla Gminy i Mia-
sta Jastrowie na lata 2017-2023. Obszar rewitalizacji obej-

muje 0,2 % powierzchni gminy oraz zamieszkuje go 26,6% 
mieszkańców. Teren rewitalizacji obejmuje centrum Jastro-
wia, ograniczone ulicami: Kolejową, Kilińszczaków, Gdań-
ską, Konopnickiej, 10 Pułku Piechoty, Poniatowskiego, Woj-
ska Polskiego i Mickiewicza.
Wyznaczone terytorium jest zwarte oraz zajmuje niewielką 
powierzchnię, co umożliwi koncentrację działań i efektywne 
wykorzystanie środków i zasobów. 
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Gmina pokryta jest aż w 71,2% lasami.  Na obszarze gmi-
ny znajduje się osiem użytków ekologicznych, trzy obszary 
natury 2000, trzy rezerwaty przyrody: Kozie Brody (rezerwat 
położony w  dolinie rzeki Gwdy), Diabli Skok (w  okolicach 
Trzebieszek) oraz rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy. 
Ponadto na terenie gminy istnieje obszar chronionego kra-
jobrazu- „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy”. 

Przez gminę przebiega rowerowy szlak dziedzictwa 
przyrodniczo – kulturowego GREENWAY – NASZYJNIK 
PÓŁNOCY (łączna jego długość to aż 870 km). Do pozna-
wania walorów Jastrowia zachęcają również ścieżki rowero-
wo – piesze:
• „Wokół Jastrowskich Jezior” o długości12 km,
• „Sosnowa Góra”, której długość wynosi 4,5 km,
• Jastrowie – Diabli Skok, ścieżka prowadzi głównie w le-

sie i ma długość19 km.

Oprócz wymienionych ścieżek przez gminę przechodzi 
kilka szlaków PTTK, trasa Turystyczno – Sprawnościowa 
o długości 41 km oraz szlak po dawnej kolei (nie jest jesz-
cze oznakowany, ale należy kierować się widocznymi na 
terenie dawnymi nasypami kolejowymi). W Nadarzycach 
działa Ekologiczne Centrum Edukacji i  Rekreacji. Obiekt 
powstał na bazie byłej szkoły (jest po generalnym remon-
cie), znajduje się w nim 38 miejsc noclegowych, kuchnia, 
wiata, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz 25 rowerów. 
W sezonie letnim miejsce cieszy się sporym zainteresowa-
niem turystów, którzy mają w Nadarzycach dobre warunki 
do aktywnego wypoczynku. Centrum jest również miejscem 
organizacji festynów i rajdów. Działa tu Koło Gospodyń Wiej-
skich i świetlica wiejska.

Na terenie gminy znajduje się 12 jezior: są to w pobliżu 
Jastrowia: Duże o pow. 27,5 ha, Środkowe o pow. 6 ha 
i Małe o pow. 8,6 ha oraz Zalew Jastrowski o pow.121,6 
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Wykres 11. Zasoby mieszkaniowe gminy Jastrowie w latach 2012-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

ŚRODOWISKO

Internetu, którzy w swojej ofercie mają dostęp poprzez świa-
tłowód. Ponadto gmina pozyskała dwukrotnie dofinansowa-
nie. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś 
I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepusto-
wościach. Wartość dofinansowania obu projektów wyniosła 
163 342,77zł.
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Tabela 1. Decyzje środowiskowe w latach 2016-2019.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UMiG

ha, w  okolicach Nadarzyc: Miechówek o  pow. 17,3 ha, 
Nadarzyckie Długie o pow. 11 ha, Busino Małe 44,8 ha, 
Dobre 57 ha, w okolicy Sypniewka: Jezioro Busino, w do-
linie rzeki Rurzycy położonych jest łącznie 6 jezior z cze-
go 3 znajdują się na terenie naszej gminy są to: Krąpsko 
Długie o pow. 73,9 ha, Jezioro Krąpsko Małe o pow. 17 
ha i Jezioro Trzebieszki o pow. 33,9 ha. Gmina wydaje corocznie również decyzje środowisko-

we. W roku: 2016, 2017 i 2019 wydano po dwie takie decy-
zje, a w 2018 roku aż pięć. 

Decyzje wydawane są dla przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Od marca 2019 roku na budynku Urzędu Gminy i Mia-
sta w Jastrowiu zamontowany jest czujnik monitorujący 
stan jakości powietrza. Urządzenie informuje o  tempera-
turze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także stężeniu py-
łów zawieszonych PM 2,5 i PM 10 (odpowiadających za tzw. 
smog). W miesiącach zimowych następuję wzrost stężenia 
ww. pyłów, np. w grudniu 2019 roku przez 12 dni utrzymy-
wał się umiarkowany stan powietrza, a jeden dzień stan był 
tylko dostateczny. W styczniu 2020 roku był bardzo zły stan 
powietrza w  jeden dzień, w  2 dni dostateczny, a  w  4 dni 
umiarkowany.

Zbiórką odpadów z Jastrowia i okolicznych miejscowo-
ści i sołectw zajmuje się Związek Międzygminny Pilski 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Związek 
osiągnął zakładane za 2018 rok poziomy recyklingu. Ze zło-
żonych deklaracji wynika, że na terenie gminy mieszka tylko 
8 858 osób (o 24% mniej niż w rzeczywistości). W sąsied-
nich samorządach: Okonek i  Krajenka również występują 
duże różnice pomiędzy liczbą złożonych deklaracji i  liczbą 
zameldowanych mieszkańców. W gminie Krajenka także jest 
to 24%, a w gminie Okonek aż 29%. Z roku na rok rośnie 
ilość odpadów zmieszanych wytwarzanych przez mieszkań-
ców gminy Jastrowie. ZM PRGOK zakłada zmorzone kon-
trole dotyczące prawidłowości danych w składanych przez 
mieszkańców deklaracjach. Każdy mieszkaniec gminy wy-

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Brzeźnica, gmina Jastrowie,
2. Rozbudowa istniejącego Zakładu Dystrybucji Towarów Przemysłowych i  Spożywczych wraz z  infra-

strukturą towarzyszącą.

1. Zbiornik wodny małej retencji w m. Jastrowie – dz. nr 2344/1 i 2344/3,
2. Budowa trzech zbiorników naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 6,7 m³ wraz z modułowym 

parownikiem wodnym i instalacją gazu dla suszarni zbóż.

1. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 
nr 555,

2. Przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 
nr 553,

3. Budowa zbiorników retencyjnych na obszarze Natura 2000 w leśnictwie Ptusza w oddziale 661, Prądy 
w oddziale 542, Budy w oddziale 216 oraz przywracanie funkcji obszarom mokradłowym w obszarze 
Natura 2000 w leśnictwie Zacisze w oddziale 140,

4. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 300/13 (obręb 
0010) w miejscowości Samborsko, gmina Jastrowie. Projekt Samborsko I,

5. Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 300/13 (obręb 
0010) w miejscowości Samborsko, gmina Jastrowie. Projekt Samborsko II.

1. Częściowa rozbiórka, przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych PKN Orlen nr 931 wraz 
z infrastrukturą techniczną w Jastrowiu,

2. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Jastrowiu.

ROK LICZBA
DECYZJI ZAKRES DECYZJI

2016 2

2017 2

2019 2

2018 5
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tworzył w 2018 roku średnio 457 kg odpadów, z czego ze-
brał selektywnie 111 kg. W Jastrowiu ponadto działa Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Punkt 
zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego. 
Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi określa Uchwała nr II/13/2019 Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego z dnia 22 lutego 2019 roku. Stawka opła-
ty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 15 

zł od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, 
natomiast stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób 
nieselektywny to 35 zł. Nowe stawki za zbiórkę odpadów 
obowiązują od 1 marca 2020 roku: opłata za odpady segre-
gowane wynosi 29 złotych od osoby, a za odpady niesegre-
gowane 58 złotych od osoby. Odpady są wywożone 2 lub 3 
(w niektórych miesiącach) razy na miesiąc od godziny 6:00 
rano. 

OŚWIATA I OPIEKA NAD DZIEĆMI

Na terenie gminy istnieje zapotrzebowanie na utworze-
nie placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Obecnie na te-
renie Jastrowia działa jeden niepubliczny żłobek funkcjonu-
jący w dni robocze w godzinach 7:00-16:00.

Jednocześnie gmina Jastrowie pozyskała środki zewnętrz-
ne na utworzenie publicznej placówki dla 20 dzieci. Ma ona 
zostać otwarta w  styczniu 2021. Projekt realizowany jest 
w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wartość 
projektu 960 956,34 zł, dofinansowanie 912 909,09 zł oraz 
z rządowego programu „Maluch +” - wartość dofinansowa-
nia 658 961,30 zł. . Zgodnie z informacją Głównego Urzędu 
Statystycznego i danych pozyskanych z Urzędu Stanu Cy-
wilnego, liczba urodzeń dzieci w gminie Jastrowie w 2017 
roku stanowiła 107 osób, w 2018 roku – 112 osób, w 2019 – 
106 osób, co wskazuje na stałą liczbę urodzeń i zapotrzebo-
wanie w najbliższych latach na miejsca opieki nad dziećmi 
do lat 3. Obecnie odsetek dzieci w wieku 0-3 lata objętych 
opieką w żłobkach wynosi 9,2%. Powoduje to brak możli-
wości szybszego powrotu na rynek pracy, rozwoju zawodo-
wego i nabycia nowych kwalifikacji przez rodziców. Średnia 
roczna liczba urodzeń w Jastrowiu to 108 dzieci. W kolej-
nych latach, mimo stworzenia 20 nowych miejsc żłobko-
wych, zapotrzebowanie nie zostanie wypełnione do końca, 
ponieważ w 2019 roku dzieci do lat 3 było 325, w 2020 roku 
będzie 327, w 2021 roku – 323.

Odsetek dzieci w  wieku 3-6 lat objęty wychowaniem 
przedszkolnym wynosi 79,8%. W roku szkolnym 2018/2019 
były 373 miejsca w przedszkolach na terenie gminy. Gmina 
ze swojego budżetu przekazuje również dotację na dzieci 
i młodzież uczęszczające do placówek niepublicznych:
• Niepublicznego Żłobka „Motylek” – dotacja w 2018 roku 

wyniosła niecałe 100 tys. zł,
• Niepublicznych Przedszkoli:

 » „Zaczarowana Kraina” – dotacja dla 50 dzieci w kwo-
cie 371,92 tys. zł

 » „Motylek” – dotacja dla 23 dzieci w kwocie 172,21 tys. zł.

Do innych gmin z gminy Jastrowie w 2018 roku uczęszczało 
tylko 4 dzieci. Jedno do miasta Złotów (dopłata gminy Jastro-
wie wyniosła 5 560,56 zł), a 3 dzieci chodziło do przedszkoli 
w gminie Wałcz (dopłata za 3 dzieci wyniosła 10 752,82 zł). 

Na terenie gminy funkcjonuje jedno Przedszkole Samo-
rządowe im. Marii Konopnickiej w  Jastrowiu. Otwarte jest 
w godzinach 6:00-16:00. Średnie zatrudnienie w przelicze-
niu na pełne etaty wyniosło 52,42 etaty, w tym: nauczyciele 
25,42 etatu, administracja i obsługa 27,00 etatów. Średnio-
miesięczna liczba dzieci zapisanych do przedszkoli wyno-
si 284, a średniomiesięczna liczba dzieci uczęszczających 
do przedszkoli 190. Główna siedziba mieści się przy ul. Al. 
Wolności 3, 2 oddziały tego samego przedszkola znajdują 
się na ul. Ludowej 1 i dodatkowe dwa oddziały w Sypnie-
wie. Od roku szkolnego 2020/2021 oddziały przedszkolne 
w  Sypniewie podporządkowane przedszkolu będą prowa-
dzone przez szkołę podstawową w Sypniewie. . Dodatkowo 
dwa oddziały przedszkolne prowadzone są również w szko-
le podstawowej w  Brzeźnicy: jeden z  lokalizacją w  samej 
Brzeźnicy (brak placu zabaw, boisko ze sztuczną nawierzch-
nią do wspólnego korzystania z uczniami), drugi w szkole 
filialnej w  Samborku (możliwość korzystania z  wiejskiego 
placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku oraz 
wiejskiego mini boiska).

Przedszkole Publiczne przy ul. Aleja Wolności posiada nie-
wielki plac zabaw. Jednak zlokalizowane jest w sąsiedztwie 
miejskiego placu zabaw, z którego korzystają przedszkolaki. 
W przedszkolu brak jest sali na organizację większych wy-
darzeń, nie ma również dostępu do boiska. Dwa oddziały 
przedszkola zlokalizowane przy ul. Ludowej posiadają plac 
zabaw. Wymaga on gruntowanej modernizacji wraz z zaku-
pem nowych urządzeń. Oddziały nie posiadają boiska, ale 
jest teren z możliwością jego urządzenia. W pobliży przed-
szkola znajduje się dobrze wyposażony miejski plac zabaw 
wraz z parkiem. Gruntownego remontu lub przebudowy wy-
maga również budynek, w którym zlokalizowane są te od-
działy przedszkolne.

Wykres 12 obrazuje liczbę miejsc w przedszkolach na 1000 
dzieci w wieku 3-6 lat. Od 2014 roku liczba miejsc wzrasta, 
jednak w 2018 roku liczba ta jest niższa niż liczba miejsc 
w przedszkolach w powiecie i województwie. We wcześniej-
szych latach wskaźnik ten był wyższy w gminie niż w powie-
cie i województwie.
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Wykres 12. Miejsca w przedszkolach na 1000 dzieci w grupie wieku 3–6 lat w latach 2014-2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W  przedszkolu samorządowym są rozwijane i  kształtowane zainteresowania dzieci. 
Poprzez realizację zajęć dodatkowych: j. angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, zajęcia 
korekcyjno- kompensacyjne, religia – dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania ar-
tystyczne, a  także uczą się różnych umiejętności. Poniższa tabela przedstawia programy 
nauczania realizowane w przedszkolu samorządowym.

Tytuł programu Autor Wydawnictwo 

Nasze przedszkole 
W. Żaba- Żabińska 
M. Kwaśniewska 

Mac Edukacja 

Moje dziecko idzie 
do szkoły 

Oświata zdrowotna i 
promocja zdrowia 

Państwowa 
Inspekcja Sanitarna 

Czyste powietrze 
wokół nas 

Oświata zdrowotna i 
promocja zdrowia 

Państwowa 
Inspekcja Sanitarna 

Bądźmy zdrowi – 
wiem więc działamy 

Oświata zdrowotna i 
promocja zdrowia 

Państwowa 
Inspekcja Sanitarna 

Program religii 
„Radość Dzieci 

Bożych”, nr. Dop. 
AZ-0-03/1 

Oświata zdrowotna i 
promocja zdrowia 

Państwowa 
Inspekcja Sanitarna 

 
Tabela 2. Programy nauczania realizowane w przedszkolu samorządowym.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych od Przedszkola.
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Odpłatność za korzystanie z przedszkola składa się z:

1. opłaty za korzystanie z  opieki powyżej 5 godzin - 
zgodnie z uchwałą nr 473/2018 z dnia 27 lutego 2018 
r. i  uchwałą zmieniająca 83/2019 z dnia 18 czerwca 
2019 r. Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie  usta-
lenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowa-
nia  przedszkolnego dzieci   objętych   wychowaniem   
przedszkolnym   do   końca   roku   szkolnego   w   roku 
kalendarzowym,  w  którym  kończą  6  lat  w  przed-
szkolach  i   oddziałach  przedszkolnych w  szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę i  Miasto 
Jastrowie, w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 13 
czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827) 

- opłata ta wynosi: pierwsze dziecko – 1 zł za godzinę, 
drugie dziecko - 0,5 zł za godzinę, trzecie i  kolejne 
dziecko – bezpłatnie. Dzieci wychowujące się w  ro-
dzinie zastępczej oraz dzieci objęte wczesnym wspo-
maganiem rozwoju lub z  orzeczeniem o  potrzebie 
kształcenia specjalnego są zwolnione z opłaty stałej

2. Opłaty za wyżywienie – (tzw. wsad do kotła) ustalona 
przez Dyrektora Przedszkola:

• 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – 7,00 zł 
dziennie;

• 2 posiłki (śniadanie, obiad) – 5,60 zł dziennie;
• 1 posiłek (obiad) – 3,50 zł dziennie.
• 1 posiłek (śniadanie) - 2,10 dziennie. 

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe:
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ja-

strowiu: 358 uczniów i 34,78 etatów dla nauczycieli,
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jastro-

wiu – 479 uczniów i 41,52 etatów dla nauczycieli,
3. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego

w Brzeźnicy – 76 uczniów i 16,52 etatów dla nauczycieli,
4. Szkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko

w Sypniewie – 143 uczniów i 18,01 etatów dla nauczycieli.
5. Szkoła Filialna w Samborsku (organizacyjnie podporząd-

kowana Szkole Podstawowej w Brzeźnicy) – 5 uczniów,

Średnio na jeden oddział w szkole podstawowej w gminie 
Jastrowie przypada 17 dzieci. Szkoły z  terenu gminy bio-
rą udział w projekcie dofi nansowanym ze środków unijnych 
pt. Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie. Głównym 
celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji 676 
uczniów, w tym 247 o specjalnych potrzebach oraz podnie-
sienie kompetencji i kwalifi kacji 8 nauczycieli. Projekt reali-
zowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Wielkopolskiego, współfi nansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego – wartość projektu 468 320.00 zł, dofi nan-
sowanie 444 904,00 zł.

Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół odbywa się przez fi r-
mę zewnętrzną wyłonioną w  przetargu. Gmina nie posia-
da własnych autobusów. Dzieci niepełnosprawne dowożo-
ne są do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w  Jastrowiu (organem prowadzącym ośrodek jest powiat) 
busem, którego właścicielem jest gmina. Między gminą 
a rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami podpisane są 
również umowy dotyczące dowozu do placówek oświato-
wych położonych poza gminą Jastrowie.
Wszystkie szkoły wyposażone są w  tablice interaktywne 
oraz pracownie informatyczne. Każda placówka ma również 
dostęp do sali sportowej i  boiska zewnętrznego, wyjątek 
stanowi Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w  Jastrowiu, której uczniowie korzystają z  hali widowi-
skowo-sportowej przy ul. Kilińszczaków 18a w  Jastrowiu. 
W szkołach brak jest stołówek. Dzieci mają wydzielone po-
mieszczenie do spożywania posiłków – jadalnie, a przygo-
towaniem i dostarczaniem posiłków zajmuje się Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, posiadający swoją 
kuchnię. W każdej szkole są szafki dla uczniów. W szkołach 
działają również świetlice otwarte codziennie w ustalonych 
godzinach oraz gabinety pielęgniarki. Wyjątek stanowi tylko 
Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Brzeźnicy, 
w której świetlica działa 11 godz. w tygodniu, a zamiast ga-
binetu pielęgniarki jest gabinet profi laktyki zdrowia.

W szkołach podstawowych uczniowie osiągnęli gorsze wy-
niki z egzaminu ósmoklasisty niż ich rówieśnicy w powiecie 
i województwie. Do średniej dla gminy wliczane są również 
wyniki uczniów ze szkoły podstawowej prowadzonej przez 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Jastrowiu, któ-
rzy osiągnęli gorsze wyniki niż uczniowie ze szkół prowa-
dzonych przez gminę. Egzamin ten w 2019 roku był organi-
zowany pierwszy raz. 

WYSZCZEGÓLNIENIE JĘZYK POLSKI MATEMATYKA 
JĘZYK 

ANGIELSKI 
JĘZYK 

NIEMIECKI 

JASTROWIE 51,47 27,80 39,81 30,58 

POWIAT 54,68 34,25 46,73 33,76 

WOJEWÓDZTWO 61,04 43,07 56,28 37,37 

 
Tabela 3. Średni wynik z egzaminu ósmoklasisty w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE
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Rok 2016 był ostatnim rokiem, w którym uczniowie szóstych 
klas pisali egzamin na ich zakończenie. Również oni uzyskali 
gorsze wyniki niż średnia dla powiatu i województwa. Wy-
jątek stanowi język angielski – uczniowie z gminy uzyskali 
średni wynik na poziomie 70,77%, gdzie średnia dla powiatu 
wyniosła 66,16%, a dla województwa 69,96%. W roku 2015 
wyniki szóstoklasistów były zbliżone do średniej powiatu zło-

towskiego. W 2014 roku średni wynik sprawdzianu w gminie 
wyniósł 22,68 pkt., w powiecie 23,25 pkt, a w województwie 
25,17 pkt. W 2013 roku uczniowie zarówno w gminie, jak 
i powiecie uzyskali średnio 20,68 pkt, w województwie 23,37 
pkt. W 2014 i 2013 roku nie obowiązywał podział egzaminu 
na przedmioty, maksymalna liczba punktów możliwa do uzy-
skania wynosiła 40. 

Gimnazjaliści w 2019 roku (ostatni rocznik) uzyskali również 
słabsze wyniki niż ich rówieśnicy z powiatu i województwa 
– tabela nr 5. Wyjątkiem jest zarówno język angielski (pierw-
szy wynik dotyczy poziomu podstawowego, drugi rozszerzo-
nego) oraz język niemiecki (poziom podstawowy) – ucznio-
wie z gminy Jastrowie uzyskali wyniki powyżej średniej dla 
powiatu. W poprzednich latach wyniki z egzaminu gimna-
zjalnego również były niższe niż średnia dla powiatu i wo-

jewództwa. W 2018 roku gimnazjaliści z Jastrowia uzyskali 
lepszy wynik z  języka polskiego – 65,97%, niż średnia dla 
powiatu – 62,71%. Lepsze wyniki uczniowie uzyskali także 
z języka angielskiego (zarówno na poziomie podstawowym 
jak i rozszerzonym). W 2017 roku gimnazjaliści uzyskali gor-
sze wyniki ze wszystkich egzaminów niż średnia dla powiatu 
i województwa. 

Na terenie miasta zlokalizowane są szkoły: Branżowa Szkoła 
I Stopnia, Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące, wcho-
dzące w  skład Centrum Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego w  Złotowie, dla którego organem prowadzącym 
jest powiat złotowski.

Z dniem 1 września organem prowadzącym dla wspomnia-
nych szkół pod nazwą Zespół Szkół w  Jastrowiu będzie 
Gmina i Miasto Jastrowie. 

WYSZCZEGÓLNIENIE JĘZYK POLSKI MATEMATYKA 
JĘZYK 

ANGIELSKI 
JĘZYK 

NIEMIECKI 

JASTROWIE 61,71 46,58 70,77 53,52 
POWIAT 64,80 47,04 66,16 54,81 

WOJEWÓDZTWO 68,77 52,33 69,96 58,09 

 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
HISTORIA, 

WOS 
JĘZYK 

POLSKI 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE 
MATEMATYKA 

JĘZYK 
ANGIELSKI 

JĘZYK 
NIEMIECKI 

JASTROWIE 49,86 55,58 39,44 30,04 
61,80 
53,37 

47,61 
43,70 

POWIAT 53,24 57,17 44,34 36,63 
60,28 
49,02 

46,56 
44,19 

WOJEWÓDZTWO 58,03 61,23 49,00 41,33 
66,36 
51,06 

48,98 
36,70 

 

Tabela 4. Średni wynik z egzaminy szóstoklasisty w 2016 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE

Tabela 5. Średni wynik z egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OKE

OPIEKA SPOŁECZNA

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ja-
strowiu w ramach realizacji zadań własnych i zleconych 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przyznaje 
i wypłaca przewidziane w ustawie świadczenia pienięż-
ne i niepieniężne. Pomoc w postaci dodatków mieszka-
niowych i  dodatków energetycznych realizuje bezpo-
średnio gmina. Zauważalny jest spadek liczb wypłacanych 
dodatków mieszkaniowych zaczynając od 2015 roku, w któ-
rym wypłaconych zostało 4 301 dodatków na łączną kwotę 
923 172,00 zł.
W kolejnych latach wypłaty wyglądają następująco:
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• 2016 rok – 3 965 dodatków na łączną kwotę
846 791,00zł;
• 2017 rok – 3 504 dodatków na łączną kwotę
 745 613,00zł;
• 2018 rok – 3 113 dodatków na łączna kwotę
 674 262,00zł;
• 2019 rok – 2 864 dodatków na łączną kwotę
 677 453,31zł.

To zjawisko można określić jako pozytywne, ponieważ z roku 
na rok w  gminie spada liczba osób, których wynagrodze-
nie nie przekracza od 125% do 175% najniższej emerytury, 
a wielkość lokalu jest mniejsza, niż normatywna.

Na przestrzeni ostatnich 7 lat zauważalny był spadek 
liczby mieszkań komunalnych. Zgodnie z danymi Oceny 
zasobów pomocy społecznej za lata 2015-2018, w  2013 
roku tych mieszkań na terenie gminy było 432, w 2014 – 
430, w 2015 roku – 413. W 2018 roku na terenie gminy była 
najmniejsza liczba mieszkań komunalnych – tylko 388. Ze-
spół strategiczny podczas prac nad dokumentem zgłosił 
potrzebę tworzenia większej liczby mieszkań, gdyż wzrost 
zainteresowanych jest coraz większy. Potwierdzają to dane 
dotyczące liczby złożonych nowych wniosków na mieszka-
nie komunalne z  zasobów gminy: w  2013 roku wniosków 
było 15, w 2014 – 22, w 2015 – 26, w 2018 – już 33. Należy 
podkreślić, że w 2019 roku gmina oddała do użytku nowy 
blok komunalny, w którym powstało 18 nowych mieszkań.

Dominującą przyczyną korzystania z pomocy społecznej 
przez mieszkańców jest bezrobocie związane z niskim 
poziomem wykształcenia oraz ubóstwo. Na terenie gminy 
zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuń-
cze dla osób w wieku poprodukcyjnym. W 2015 roku z tej 
formy pomocy skorzystało 13 osób natomiast w 2018 roku 
objęte wsparciem były już 24 osoby. Ogólnie na przestrzeni 
ostatnich lat zauważyć należy spadek udziału osób korzy-
stających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 
ogółem. W 2014 roku było to 15,1% a w 2018 roku 10,6%. 
Jednak w gminie Jastrowie udział tych osób jest wyższy niż 
w powiecie – 6,2% i województwie 4,6% (2018 rok).

Na terenie gminy Jastrowie funkcjonuje również Gmin-
na Komisja Profi laktyki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 
Do jej zadań między innymi należą:

• prowadzenie działalności informacyjnej, służącej roz-
wiązywaniu problemów alkoholowych;

• wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprze-
daży alkoholu z uchwałami Rady Miejskiej w Jastrowiu, 
zgodnie z art. 18 ust. 3a Ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

• udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego oraz grup roboczych w zakresie przeciwdziałania 
przemocy;

• prowadzenie w  punktach sprzedaży napojów alkoho-
lowych kontroli przestrzegania zasad i  warunków ko-
rzystania z  zezwoleń zgodnie z  przepisami Ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholi-
zmowi w 2018 roku zostało wydatkowanych 218 846,71 zł, co 
stanowi 74,56% planu wydatków bieżących w tym rozdziale. 
Większa część tych wydatków (141 118,51 zł) związana jest 
z zakupem artykułów szkolnych i plastycznych do świetlic 
opiekuńczo-wychowawczych, organizacją konkursów pro-

fi laktycznych i  pikniku rodzinnego „W  rodzinie – moc nie 
przemoc” w celu upowszechniania informacji dotyczących 
przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinach. Również 
były utrzymywane stanowiska trzech terapeutów i prawnika 
na terenie gminy oraz zostały zorganizowane szkolenia dla 
sprzedawców napojów alkoholowych, wychowawców oraz 
nauczycieli w przedmiocie przeciwdziałania przemocy. Gmi-
na wspomaga działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fi -
zycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych 
oraz narkomanii. Podjęto działania w zakresie:
• wsparcia środowisk abstynenckich:
» promocji działań,
» współpracy na rzecz i ze społecznością lokalną,
» współorganizacji spotkań trzeźwościowych,
» udziału w ogólnopolskich spotkania trzeźwościowych.

• współpracy z  instytucjami, Kościołem, organizacjami 
pozarządowymi oraz osobami fi zycznymi w działaniach 
promujących trzeźwość, zdrowy styl życia oraz działa-
niach kreujących i wspierających pozytywnych liderów 
i postawy warte naśladowania.

Dodatkowo z  uwagi na wzrost liczby rodzin niezarad-
nych życiowo są zatrudnieni dwaj asystenci rodziny. 
Udzielane są także nieodpłatne porady psychologa i radcy 
prawnego. Dodatkowo powołano Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, któ-
ry ma za zadanie pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym 
w  przezwyciężaniu ich problemów. W  gminie funkcjonuje 
również Dzienny Dom Pomocy Społecznej, który organizu-
je swoim podopiecznym czas poprzez, m. in zajęcia tera-
peutyczne i wspólne przygotowanie posiłków. Działa od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Podopieczni 
korzystający z  usług Instytucji to osoby samotne w  wieku 
emerytalnym, osoby starsze i osoby z określonym stopniem 
niepełnosprawności. Osoby uczestniczące w  warsztatach 
dotyczących diagnozy gminy podkreślały, że w gminie brak 
jest miejsc spotkań dla aktywnych osób starszych, które 
chciałyby spędzić ciekawie czas w gronie znajomych w po-
dobnym wieku.

Od 2018 roku działa Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w  Sypniewie, który jest przeznaczony dla 20 osób 
z  różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi. Celem 
działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest re-
habilitacja rozumiana jako zespół działań zmierzających do 
osiągnięcia przez uczestników jak największej samodziel-
ności życiowej, poprzez zajęcia wspierająco – aktywizujące 
dostosowane do indywidualnych możliwości psychofi zycz-
nych uczestników.
Jednocześnie w ramach Warsztatu Terapii Zajęciowej pro-
wadzone są zajęcia dla osób potrzebujących wsparcia w 6 
pracowniach (stolarskiej, gospodarstwa domowego, tech-
nicznej, rękodzieła, przyrodniczej i  edukacyjno–artystycz-
nej). Oprócz terapeutów Warsztaty zapewniają wsparcie re-
habilitanta i psychologa. Uczestnikami warsztatów są osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jastrowiu działa Zespół Mieszkań Chronionych i So-
cjalnych w Nadarzycach. Mieszkanie chronione jest formą 
pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywają-
ce, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego 
życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej cało-
dobową opiekę. W mieszkaniu może przebywać maksymal-
nie 20 mieszkańców. Opiekę nad nimi sprawuje 8 opiekunek 
osób starszych.
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Na terenie gminy Jastrowie funkcjonują 2 stowarzysze-
nia pod nazwą Ochotnicza Straż Pożarna. Oba są człon-
kami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz powołały 
Jednostki Operacyjno -Techniczne (JOT). Są to:
1. Ochotnicza Straż Pożarna w  Jastrowiu z  siedzibą 

przy ulicy Jagiellońskiej 6.
Kategoria II – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowa-
nia do 5 min. n/w działań:

• działania ratownicze w czasie pożarów
• działania ratownicze w  czasie katastrof, wypadków 

i awarii technicznych, szczególnie komunikacyjnych
• udzielanie zgodnie z  obowiązującymi procedurami 

pierwszej pomocy medycznej
• działania zabezpieczające w czasie innych działań ra-

towniczych.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w  Sypniewie z  siedzibą 

przy ulicy Mickiewicza 22.
Kategoria III – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowa-
nia do 5 min. n/w działań:

• działania ratownicze w czasie pożarów
• udzielanie zgodnie z  obowiązującymi procedurami 

pierwszej pomocy medycznej
• czynności zabezpieczające w czasie innych działań ra-

towniczych.
Wszystkie pojazdy będące na wyposażeniu OSP z  terenu 
gminy Jastrowie posiadają aktualne badania techniczne 
i ubezpieczenie oraz mogą uczestniczyć w działaniach ra-
towniczo-gaśniczych.
W okresie 01.01 – 31.12.2018 roku jednostki ochrony prze-
ciwpożarowej gminy Jastrowie wyjeżdżały 220 razy do 172 
zdarzeń (rok 2017 – 176 wyjazdów do 147 zdarzeń). Wśród 
tych zdarzeń należy wymienić:

• 64 wyjazdy do 45 pożarów (w  porównaniu do roku 
2017 – 61 do 50),

• 140 wyjazdów do 121 miejscowych zagrożeń (w po-
równaniu do roku 2017 – 100 do 93),

• 6 wyjazdów do 6 fałszywych alarmów (w porównaniu 
do roku 2017 – 2 do 4),

• 9 wyjazdów na ćwiczenia (w porównaniu do roku 2017 
– 13).

Na terenie gminy działa Straż Miejska w Jastrowiu, która 
została powołana przez Radę Miejską 1 września 2011 r. 
Na terenie miasta jest monitoring wizyjny w ilości 15 kamer. 
Straż miejska zapewnia bezpieczeństwo oraz właściwy stan 
czystości na terenie całej gminy. Ponadto, m. in nadzoruje  

i organizuje pracę dla osób skazanych przez Sąd Rejonowy 
w Złotowie. 

W  mieście zlokalizowany jest również Komisariat Policji 
w Jastrowiu, przy ul. Maja 13. Oprócz komendanta porząd-
ku pilnuje 3 dzielnicowych. Główne interwencje policjantów 
dotyczą zjawiska spożywania alkoholu w miejscach publicz-
nych oraz zaśmiecanie tych miejsc. Bezpieczeństwa na pla-
ży miejskiej w sezonie pilnuje dwóch ratowników Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego.

Najbliższy szpital znajduje się w  Złotowie – oddalony 
jest od Jastrowia o 17 km. Droga pomiędzy miastami sa-
mochodem zajmuje ok 20 min., na trasie kursują również 
autobusy obsługiwane przez prywatnych przewoźników.
Wszystkie przychodnie i placówki zdrowia znajdują się bez-
pośrednio w mieście i są to:

• Zespół Lekarzy Rodzinnych „Medjast” – ogółem 3 le-
karzy oraz z 4 pielęgniarki;

• Przychodnia Lekarska Macieja Woźniakowskiego- ogó-
łem 3 lekarzy oraz 3 pielęgniarki;

• Grupowa Praktyka Pielęgniarek Środowiskowo – Ro-
dzinnych „PROFMED”;

• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Ewa Zawada;
• Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Łatka;
• Laboratorium LABOR-MED Jolanta Łopuszyńska.

Dodatkowo w gminie działają 4 gabinety stomatologiczne, 
3 w  mieście Jastrowie oraz 1 w  miejscowości Sypniewo. 
Mieszkańcy gminy również mają dostęp do porad fizjotera-
peuty w Zakładzie Rehabilitacji w Jastrowiu.
Na terenie gminy znajdują się 3 apteki, zarówno jak i przy-
chodnie są one na terenie miasta Jastrowie.
Godziny pracy aptek (najwcześniej w dni robocze apteki są 
zamykane o godzinie 17:00, najpóźniej – o godzinie 20:00) 
pozwalają na jak największy do nich dostęp wszystkim 
mieszkańcom gminy.

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Podczas prac nad dokumentem, zespół stra-
tegiczny zgłaszał potrzebę rozszerzenia oferty 
służby zdrowia na terenie gminy: liczba spe-
cjalistów świadczących swoje usługi w ramach 
NFZ jest niewystarczająca. 
Problemem zgłaszanym podczas warsztatów 
z zespołem jest brak atrakcyjnej oferty dla le-
karzy spoza gminy, aby dojeżdżali do pracy do 
Jastrowia. Ponadto gmina nie oferuje miesz-
kańcom dodatkowych programów dotyczących 
profilaktyki zdrowia. 
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Gmina Jastrowie należy do Lokalnej Grupy Działania 
Krajna Złotowska. Pozostałymi jej członkami z sektora sa-
morządowego są: gmina Lipka, gmina Okonek, gmina Mia-
sto Złotów, gmina Złotów, gmina Krajenka, gmina Tarnówka, 
gmina Zakrzewo, Starostwo Powiatowe w Złotowie. Celem 
Stowarzyszenia jest głównie działalność na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju społeczno – gospodarczego obszarów 
wiejskich, ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz 
miejscowego krajobrazu. Gmina w  ramach miast partner-
skich współpracuje z  gminą Steinfeld z  Południowej Sak-
sonii w Niemczech oraz miastem Bonyhád z okręgu Tolna 
w południowo-zachodnich Węgrzech.

Gmina Jastrowie od 2020 roku jest członkiem jako je-
dyna gmina z Wielkopolski Stowarzyszenia Wał Pomor-
ski 1945. Pozostałymi członkami są gminy z województwa 
zachodniopomorskiego: Biały Bór, Borne Sulinowo, Czło-
pa, Mirosławiec, Szczecinek, Tuczno, miasto Wałcz i gmina 
Wałcz.

Na terenie gminy zarejestrowanych jest 20 Stowarzy-
szeń w KRS, w tym 2 w likwidacji:

• Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrowiu,
• Zrzeszenie Handlu Prywatnych Kupców Miasta i Gmi-

ny Jastrowie w Jastrowiu,

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
W Jastrowiu w Likwidacji,

• Międzyzakładowy Klub Sportowy „Polonia”,
• Stowarzyszenie Edukacyjne w Jastrowiu,
• Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sołectwa Nada-

rzyce,
• Związek Zawodowy „Komunalnik” w Zakładzie Energe-

tyki Cieplnej i Usług Komunalnych Spółka z o.o. wJa-
strowiu,

• Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracow-
ników Precon Polska Spółka z o. o. Zakład Produkcji 
Betonów „Jastrobet” Jastrowie w Likwidacji,

• Stowarzyszenie „Satori”,
• Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Malwa”,
• Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeźnicy Kolonii,
• Fundacja „Dzieci Dla Ziemi”,
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno – Gospodar-

cze,
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Marzenie” w Jastrowiu,
• Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”,
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Przyjazne-

Nadarzyce”,
• Stowarzyszenie Shin-Jastrowie.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
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Wykres 11. Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców w latach 2012-2018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Jastrowie Powiat złotowski Wielkopolskie

W  analizowanym okresie nastąpił chwilowy wzrost liczby 
fundacji, stowarzyszeń i  organizacji społecznych na 1000 
mieszkańców, najwięcej ich – 2,41 było w 2016 roku. Jed-
nak w porównaniu z powiatem złotowskim i województwem 
wielkopolskim zauważyć należy, że w gminie i mieście zare-
jestrowanych jest mniej organizacji – w 2018 roku na 1000 
mieszkańców w gminie i mieście Jastrowie działały tylko 2 
organizacje, w powiecie 3,07 a w województwie aż 3,88.
Jednak oprócz organizacji wpisanych do KRS na terenie 
gminy działają również inne organizacje zrzeszające miesz-
kańców, takie jak:

• Oddziały organizacji ogólnopolskich inwalidów, kom-

batantów, emerytów i rencistów:
» Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-

tycznych Koło Miejsko-Gminne w Jastrowiu,
» Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział 

w Jastrowiu,
» Związek Sybiraków Koło Miejskie w Jastrowiu,
» Polski Związek Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 

Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrowiu.
• Koła Gospodyń Wiejskich

» Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeźnicy „Brzeźniczanki” 
» Koło Gospodyń wiejskich Samborsko
» Koło Gospodyń Wiejskich w Nadarzycach
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Atrakcjami turystycznymi związanymi z  przeszłością 
gminy są:

• Kamienny Dom – Jastrowie,
• Kościół pw. NMP Królowej Polski – Jastrowie,
• Kościół pw. Św. Michała Archanioła – Jastrowie,
• Zabytkowy Cmentarz Żydowski,
• Most nad Gwdą – Jastrowie,
• Kościół filialny pw. św. Piotra i Pawła – Brzeźnica,
• Kościół filialny p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Budy,
• Park wiejski im. Michała Krzysztofa Hanowa – Samborsko,
• Kościół filialny pw. Przemienienia Pańskiego w  Sam-

borsku wraz z drewnianą dzwonnicą,
• Bunkry rakietowe głowic nuklearnych – Brzeźnica Kolonia.

Turyści chcący poznać wszystkie atrakcje oferowane przez 
gminę mogą poczytać o nich na stronie www samorządu 
w zakładce „Dla turysty”. Udostępnione jest również w for-
mie elektronicznej Jastrowskie Vademecum Turysty, które 
oprócz opisu walorów przyrodniczych, wymienia obiekty 
oferujące miejsca noclegowe i restauracje. Na terenie gmi-
ny są 148 całoroczne miejsca noclegowe.

Działalność kulturalna prowadzona i koordynowana jest na 
terenie gminy przez Ośrodek Kultury. Instytucja zajmuje się, 
m. in: organizacją imprez kulturalnych, wspiera folklor i ręko-

dzieło, udziela pomocy merytorycznej i programowej innym 
organizacjom, realizuje różne zajęcia artystyczne i  rucho-
we. Prowadzi również działalność wydawniczą i promocyjną 
gminy poprzez redagowanie od 2013 roku bezpłatnego dla 
mieszańców gminy Jastrowie kwartalnika kulturalno-infor-
macyjnego OK Jastrowie.
Ośrodek Kultury w Jastrowiu prowadzi także:

• biblioteki: w Jastrowiu oraz filię w Sypniewie,
• Dom Kultury w Jastrowiu,
• Wiejski Dom Kultury w Sypniewie,
• świetlice wiejskie: w Samborsku, w Brzeźnicy, w Brzeź-

nicy Kolonii, w Nadarzycach

Ośrodek Kultury w Jastrowiu zorganizował i współorganizo-
wał w 2018 roku 117 wydarzeń o charakterze artystycznym, 
kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym i społecznym, co 
obrazuje zestawienie poniżej.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE, KULTURA I SPORT

• Stowarzyszenia zwykłe:
 » Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Brzeźnica
 » Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa
 » Stowarzyszenie Motocyklowe „Freedom”
 » Stowarzyszenie Porozumienie dla Przyrody
 » Pozytywni z Pasją

• Grupy nieformalne:
 » Kijowe siostry i brat – grupa Nordic Walking
 » Klub Twórców AKANT
 » Kapela Bukowińska Jastrowiacy
 » Grupa Wolontariuszy OKJ Qlturalni
 » Grupa Motocyklowa – Motors Team

W ramach Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta 
Jastrowie z  organizacjami pozarządowymi gmina wspiera 
finansowo i pozafinansowo różne stowarzyszenia i organiza-
cje. W 2018 roku wsparcia finansowego udzielono głównie 
organizacjom prowadzących statutową działalność sporto-

wą. Przeprowadzono dwa nabory, do których przystąpiło 7 
stowarzyszeń: MKS Polonia Jastrowie, GLKS Zryw Sypnie-
wo, KP Korona Brzeźnica, Stowarzyszenie Satori Jastrowie, 
UKS Kometka Jastrowie, WSSG Jastrowie, SHIN Jastrowie 
– łącznie na działalność tych stowarzyszeń przekazano kwo-
tę 280 000 zł. 

Udzielano również wsparcia poza finansowego w  postaci 
pomocy merytorycznej i  technicznej, która udzielana była 
organizacjom przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu podczas 
organizacji przez stowarzyszenia wydarzeń o  charakterze 
kulturalno-rozrywkowym, a także poprzez współorganizację 
z OKJ oddolnych inicjatyw kulturalnych. Ponadto działalność 
organizacji wspierana była przez gminę poprzez użyczanie 
pomieszczeń, sal oraz terenu gminnego na działalność sta-
tutową stowarzyszeń oraz grup nieformalnych funkcjonują-
cych na terenie gminy.
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Warto zauważyć wzrost liczby wydarzeń kulturowych orga-
nizowanych na terenie gminy w 2019 roku, gdzie ich liczba 
wyniosła już 153. Zwiększyła się również liczba uczestników 
wydarzeń: w  2018 roku stanowiła ona 26 426 osób, lecz 
w 2019 już 33 384 osoby, czyli prawie o 10 000 osób więcej.

Do najważniejszych wydarzeń organizowanych w  gminie 
należą:

• Arena Festiwal 1. Dzień Wolności;
• Bieg Wolności – w  ramach Arena Festiwal 1. Dzień 

Wolności;
• Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowiń-

skie Spotkania” i Smaki Bukowiny. Festiwal organizo-
wany jest od 1989 roku, a w 2017 roku pierwszy raz 
zorganizowano dodatkowo konkurs kulinarny;

• Dożynki Gminne – co roku odbywają się w innym sołec-
twie. Podczas imprezy następuje prezentacja dorobku 
kulinarnego i artystycznego sołectw;

• Maraton Jastrowski – organizowany jest na trzech dy-
stansach: pełnego maratonu, półmaratonu i 10 km,

• Freestyle Battle Bitwa na Słowa – impreza hip-hopowa 
dla młodzieży

• Cross Precon Polska – impreza biegowa na dystansie 
5,3 km

• Rajd Motocyklowo-Rowerowy „Szlakiem Wału Pomor-
skiego”

• Mistrzostwa Polski w maratonie Nordic Walking, a w nim:
• Mistrzostwa Polski w Maratonie,
• Sztafetowe Mistrzostwa Polski,
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
• Rajd Jastrowski.

Na terenie miasta Jastrowia znajduje się Hala Widowi-
skowo-Sportowa i przyległe do niej obiekty (skatepark, 
boisko trawiaste przy ul. Kolejowej, boisko wielofunk-
cyjne, boiska do plażowej piłki siatkowej, boisko piłkar-
skie typu Orlik 2012). W Hali przeprowadzane są różnego 
typu turnieje i zawody sportowe, a w okresie wakacji prowa-
dzone są w niej zajęcia grup przebywających w Jastrowiu na 
obozach sportowych. Kluby sportowe działające na terenie 
gminy to:

• MZKS Polonia Jastrowie – sekcja piłki nożnej, sekcja 
piłki siatkowej męskiej, judo,

• Zryw Sypniewo – piłka nożna,
• Korona Brzeźnica – piłka nożna,
• Uczniowski Klub Sportowy KOMETKA – gra w badmin-

tona,
• dodatkowo Stowarzyszenie Satori prowadzi w Jastro-

wiu treningi karate
W klubach osób ćwiczących jest 315 (ogólnie w powiecie 
1499), a trenerów 16 (w powiecie 40).

Gmina Jastrowie co roku organizuje Galę Sportu, na której 
podsumowywane są osiągnięcia sportowców z terenu gmi-
ny. Zawodniczki i zawodnicy i  ich trenerzy z rąk władz sa-
morządowych otrzymują także wyróżnienia za osiągnięcia 
sportowe i godne reprezentowanie gminy Jastrowie.

W Jastrowiu istnieje wiele gałęzi przemysłu, wyróżnia-
jącymi jest: przemysł meblarski, budowlany, metalowy. 
Zlokalizowane są, m. in. następujące firmy:

• Centrum Logistyczne DINO
• Precon Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Jastrowie
• Fabryka Rowerów Arkus & Romet Group
• Pern S.A.
• Kopalnia Kruszyw. Żwirownia Jastimpex Sp. z o. o.
• Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych. Sp. 

z o.o.
• ADRIANA S.A.
• Transpil Spedition Zakład Mebli Tapicerowanych
• Paltech Sp. z.o.o. Budowa i obsługa stacji paliw 
• Kartel sp.j. Produkcja Okryw i Gruntów Próchnicznych, 

Zakład Przetwórstwa Drzewnego

Jednocześnie w  mieście znajduje się wiele sklepów, hur-
towni oraz punktów usługowych. Funkcjonują także hotele 
i pensjonaty, restauracje i stacje benzynowe.
Na stronie www gminy w  zakładce „Dla Biznesu” można 
zapoznać się z ofertą inwestycyjną. Udostępniona jest lista 
działek wraz z  ich możliwym przeznaczeniem i  ceną. Sa-
morząd oferuje również ulgi dla przedsiębiorców, które dają 
możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nie-
ruchomości przedsiębiorcom, którzy na terenie gminy Ja-
strowie zrealizują nowe inwestycje (początkowe) i utworzą 
w związku z tymi inwestycjami nowe miejsca pracy.

Na terenie gminy działają 892 podmioty wpisane do re-
jestru REGON, w powiecie jest ich 5388. Najwięcej z nich 
działa w sektorze budowlanym – 166, 59 w przemysłowym 
a 50 w rolniczym. 806 podmiotów działa w sektorze prywat-
nym, a 585 z nich to osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, 40 spółki handlowe.

W latach 2012-2018 była zmienna dynamika nowo zareje-
strowanych i  wyrejestrowanych podmiotów z  sektora pry-
watnego, co obrazuje wykres nr 12. W analizowanym okre-
sie zmieniała się również ogólna liczba zarejestrowanych 
podmiotów – najwięcej ich było w 2013 roku – 808, najmniej 
w 2012 – 777 i 2016 – 782. 

GOSPODARKA
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Na przestrzeni ostatnich lat nastąpił znaczący spadek 
liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne – z 949 
w  2012 roku do 445 w  2018 roku. Ogólnie w  powiecie 
zarejestrowanych było 2237 osób jako bezrobotne, z cze-
go 59,5% stanowiły kobiety. Bezrobocie w gminie dotyczy 
głównie kobiet, ich udział w analizowanych okresie wzrósł 
o  10 punktów procentowych (w  2012 kobiety stanowiły 
około 53% bezrobotnych, a w 2018 roku aż 63%). Osoby 

powyżej 50 roku życia stanowią około 25% wszystkich bez-
robotnych – ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w la-
tach 2012-2018 był na zbliżonym poziomie. Spadł natomiast 
udział osób w wieku poniżej 25 lat z 19% w 2012 roku do 
13% w 2018 roku. 

W  latach 2012-2018 nastąpił spadek udziału bezro-
botnych zarejestrowanych w  liczbie ludności w  wieku 
produkcyjnym zarówno w  gminie, powiecie, jak i  wo-
jewództwie. Jednak cały czas udział osób bezrobotnych 
jest wyższy w  gminie i  mieście Jastrowie, niż w  powiecie 
złotowskim i województwie wielkopolskim. W 2018 roku dla 
gminy wskaźnik ten wynosił 6,3%, dla powiatu 5,2% a dla 
województwa tylko 2,4%. Według najnowszych prognoz Mi-

nisterstwa Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej na koniec 
2020 roku bezrobocie w Polsce może wzrosnąć do poziomu 
10%, czyli o 5 punktów procentowych więcej, niż zakładano 
jeszcze na początku 2020 roku. Trend też na pewno będzie 
miał wpływ na liczbę osób bezrobotnych w gminie. 

Wykres 12. Podmioty w sektorze prywatnym na terenie gminy Jastrowie w latach 2012-2018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 13. Bezrobotni zarejestrowani w gminie i mieście w latach 2012-2018.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Dochody i  wydatki budżetu gminy rosną sukcesywnie 
od 2012 roku. Defi cyt budżetowy wystąpił pierwszy raz 
w 2016 roku, kiedy to wydatki były większe o ponad 400 
tys. zł niż dochody.

W 2018 roku również dochody uzyskane przez gminę i mia-
sto nie wystarczyły na pokrycie wszystkich wydatków – za-
brakło blisko 2 mln zł. Defi cyt został pokryty kredytem. Ko-
lejne wykresy obrazują strukturę zarówno dochodów jak 
i wydatków gminy w latach 2012-2018. 

Wykres 14. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w latach 2012-
2018 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 15. Dochody i wydatki budżetu gminy w latach 2012-2018 w mln zł.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W latach 2012-2018 zmieniała się struktura dochodów 
gminy. Od 2016 roku nastąpił wzrost udziału dotacji celo-
wych. Wpływ na to miało wprowadzenie świadczenia rodzin-
nego „500+”. Udział podatków CIT i PIT pozostaje w ana-
lizowanym okresie na podobnym poziomie, około 13%. 
W analizowanych latach wpływy z podatku CIT i PIT charak-
teryzowały się tendencją wzrostową – ich wartość wrosła 
z 3,57 mln zł w 2012 roku do 6,49 mln zł w 2018, ich ogólny 
udział w  dochodach również wzrósł. Nastąpił nieznaczny 
spadek udziału dochodów własnych – z 27% w 2012 roku 
do 22% w 2018, przy ogólnym ich wzroście z 8,70 mln zł 
w 2012 roku do 10,84 mln w 2018 roku.
Do najważniejszych źródeł dochodów własnych w  2018 
roku należy zaliczyć:

• udziały we wpływach z  podatku dochodowego od 
osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób 
prawnych,

• wpływy z podatków lokalnych,
• wpływy z opłat lokalnych,
• dochody z majątku gminy.

W ramach zadań związanych z  transportem, w 2018 roku 
gmina otrzymała dotacje:

• z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego na dofinansowanie zadania „Budowa (przebu-
dowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 
m w obrębie Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia” w kwocie 
118 500,00 zł,

• z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 
na dofinansowanie do zadania „Budowa ul. Kolejowej 
w Jastrowiu” w kwocie 68 402,16 zł,

• dotację celową budżetu państwa na dofinansowanie 
zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego 
w Jastrowiu” w kwocie 460 260,94 zł.

Dochody gminy stanowią także dochody własne, na które składają się wpływy z podatków 
lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości, który jest istotny z punktu widzenia 
zarówno mieszkańca, jak i przedsiębiorcy.

Stawki za ww. podatek prezentuje tabela na kolejnej stronie. Od kilku lat gmina przyjmuje maksy-
malne dopuszczalne stawki w tych samych obszarach, tak samo jak w niektórych kwestiach przyj-
muje obniżenie stawek.

Wykres 16. Struktura budżetu gminy wg poszczególnych grup dochodów w latach 2012-2018 (kwoty w mln zł) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Stawka Gminy 

na 2020 r. 
Stawka max 

na 2020 r. 
Udział w stawce 

OD GRUNTÓW:    

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,90 0,95 0,95 

pod wodami 4,80 4,80 1,00 

pozostałych 0,29 0,50 0,58 

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,15 3,15 1,00 

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:    

mieszkalnych 0,76 0,81 0,94 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 22,61 23,90 0,95 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

11,18 11,18 1,00 

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 4,87 4,87 1,00 

POZOSTAŁYCH, W TYM:  

przeznaczonych do okresowego wypoczynku 
rodzinnego 

8,05 8,05 1,00 

pozostałych 4,76 8,05 0,59 

garaży 7,93 8,05 0,99 

budynków gospodarczych, w których zaprzestano 
prowadzenia działalności rolniczej 

1,20 8,05 0,15 

 
Tabela 4. Stawki podatku od nieruchomości przyjęte w gminie i mieście w 2020 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Miejskiej

W roku 2018 r. zarejestrowano 87 podmiotów prawnych 
zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomo-
ści. Na dzień 31.12.2018 r. zaległości w  podatku od nie-
ruchomości osób prawnych wynoszą 1,26 mln zł (kwota ta 
uwzględnia należności zabezpieczone hipoteką). Wpływy 
z podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosły ponad 
4,72 mln zł od osób prawnych, a od os. fizycznych 1,80 mln 
zł. Wpływy z  podatku rolnego to niespełna 100 tys. zł od 

osób prawnych i prawie 340 tys. zł od osób fizycznych. Z po-
datku leśnego ponad 782,00 tys. zł wpłaciły osoby prawne, 
osoby fizyczne natomiast niespełna 5 tys. zł. Wpływy zaksię-
gowane z podatku od środków transportowych to niespełna 
30 tys. zł od osób prawnych i ponad 420,00 tys. zł od os. 
fizycznych.

W strukturze wydatków zaczynając od 2016 roku nastą-
piły zmiany. Analogicznie, jak w  dochodach wpływ na to 
miało świadczenie „500+”, które w 2016 roku księgowane 
było w dziale Pomoc społeczna, a od 2017 roku w dziale Ro-
dzina. W 2018 roku znacząco zwiększyły się wydatki zwią-
zane z działem Transport i łączność – w 2018 roku przepro-
wadzono wiele inwestycji związanych z budową dróg i ulic 
oraz chodników. 

Przez cały analizowany okres największą grupę wydatków 
stanowią te związane z Oświatą i wychowaniem – ich udział 
zmniejszył się (ze względu na wspomniane świadczenie 
500+), ale wartość wzrosła z 12,29 mln zł do 14,84 mln zł. 
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Wykres 17.Struktura budżetu gminy Jastrowie wg poszczególnych grup wydatków w latach 
2012-2018 (kwoty w mln zł). Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W celu poznania opinii mieszkańców na temat obecnej 
sytuacji w gminie i mieście na przełomie lutego i marca 
2020 roku przeprowadzono badanie ankietowe. Formu-
larz dostępny był w formie elektronicznej, a jego wzór sta-
nowi Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu. Pytania za-
warte w ankiecie dotyczyły dziedzin funkcjonowania gminy, 
zagadnień związanych z inwestycjami, czy stojących przed 
gminą problemów i potrzeb.

Wypełnione zostały 132 ankiety. Prawie wszyscy respon-
denci – aż 96,20% są mieszkańcami gminy (w tym 84,80 % 
miasta Jastrowie, 11,40% sołectw), a 3,80 % mieszka poza 
gminą. Kwestionariusz wypełniły głównie kobiety – 54,50%. 
Osoby wypełniające ankietę to w większości pracujący na 
umowę o  pracę – 72,70%. Najwięcej osób – 58,30% wy-
pełniających ankietę ma wykształcenie wyższe, a  prawie 
32,00% średnie. Ankietę wypełniali głównie ludzie młodzi 
i w średnim wieku (do 45 lat).

Respondenci oceniali w skali od 1-5 funkcjonowanie gminy 
w siedmiu głównych obszarach:

1. INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA

2. SPOŁECZNOŚĆ
3. EDUKACJA
4. OCHRONA ŚRODOWISKA
5. PROMOCJA, TURYSTYKA, KULTURA, SPORT
6. GOSPODARKA
7. ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Wykres 19. pokazuje średni wynik w danym obszarze. Naj-
lepiej mieszkańcy ocenili PROMOCJĘ, TURYSTYKĘ, KUL-
TURĘ i  SPORT – średnia 3,04. Najgorszy wynik uzyskały 
kwestie związane ze ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM – 
średnia ocen 2,36 oraz OCHRONĄ ŚRODOWISKA – śred-
nia ocen 2,44. W każdym z analizowanych aspektów wystę-
powały odpowiedzi „Nie mam zdania”. Ich udział w danym 
zagadnieniu wynosił od 1% do aż prawie 42%.

PROBLEMY I OCZEKIWANIA MIESZKAŃCÓW (WNIOSKI Z BADANIA) 
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W  obszarze infrastruktury i  komunikacji respondenci 
źle ocenili:

• ścieżki rowerowe –60% negatywnych odpowiedzi,
• połączenia komunikacyjne między miastem a  wsiami 

– ponad 60% biorących udział w ankiecie ocenia ten 
aspekt negatywnie,

• jakość infrastruktury technicznej – drogi – prawie 60% 
ankietowanych ma negatywną opinię w tym temacie.

Pozytywne zdanie badani mają o:
• dostępie do sieci Internet – ponad 80% pozytywnych 

odpowiedzi (w tym 27,60% ocenia bardzo dobrze ten 
aspekt),

• oświetlenie ulic i miejsc publicznych – ponad 70% bio-
rących udział w ankiecie ocenia ten aspekt dostatecz-
nie i lepiej,

• podobnie jest w przypadku sieci wodociągowej – pra-
wie 76% pozytywnych odpowiedzi.

• 
W obszarze społeczności wielu respondentów nie miało 
określonego zdania na temat współpracy Urzędu Gminy 
i Miasta ze Stowarzyszeniami i organizacjami pozarzą-
dowymi (jedna czwarta ankietowanych odpowiedziała, 
że nie ma zdania w  tym temacie). Podobnie, bo ponad 
20% osób nie umiało określić, jak ocenia dostęp do miejsc 
opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.
Negatywnie natomiast oceniono:

• politykę młodzieżową – ponad 55% ankietowanych ne-
gatywnie ocenia ten aspekt;

• możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego 
w gminie i mieście przez młodzież – 61,30% negatyw-
nych odpowiedzi.

Dodatkowo mieszkańcy zwrócili uwagę na problemy zwią-
zane z  przemocą, narkomanią i  alkoholizmem na terenie 
gminy. 52,3% wszystkich ankietowanych uznało, że jest to 
główny problem w gminie. Podobne wyniki otrzymali pra-
cownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
na koniec 2017 roku podczas prac nad Gminnym Progra-
mem Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Wtedy 61% 
ankietowanych uznało, że spożycie alkoholu wśród osób 
dorosłych w ostatnich latach uległo zwiększeniu, co więcej 

91% badanych było przekonanych, że przede wszystkim 
zwiększyło się spożycie alkoholu wśród młodzieży.
Pozytywnie wypowiadano się o:

• aktywności Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 
na terenie gminy – ponad 60% pozytywnych odpowie-
dzi, jednak w tym 27,30% ocenia ten aspekt tylko do-
statecznie,

• możliwości czynnego uczestniczenia w  działaniach 
społecznych (m.in. w  organizacjach społecznych) – 
65,20% pozytywnych odpowiedzi.

• 
W obszarze edukacji również wielu respondentów – po-
nad 20% odpowiedzi – nie miało określonego zdania na 
temat:

• jakości doposażenia pracowni szkolnych,
• dostępu do zajęć dodatkowych dla dzieci w  wieku 

przedszkolnym,
• dostępu do zajęć dodatkowych w szkołach podstawo-

wych.
Najwięcej pozytywnych odpowiedzi odnotowano natomiast 
przy pytaniu dotyczącym dostępu do edukacji przedszkol-
nej – ponad 70%. Najsłabiej oceniono dostęp do edukacji 
ponadpodstawowej – 55,30% negatywnych odpowiedzi. Ja-
kość nauczania w szkołach w największym stopniu była oce-
niona jako niedostateczna (28,8% wszystkich odpowiedzi).

Obszar ochrony środowiska uzyskał słaby średni wynik, 
dodatkowo w kilku pytaniach był również duży odsetek 
odpowiedzi „Nie mam zdania”. Zagadnienia te dotyczyły:

• stanu retencji i działań mających na celu zatrzymanie 
wody na terenie gminy – ponad 40% respondentów nie 
umiało ocenić tego zakresu,

• działań realizowanych w zakresie ochrony środowiska: 
likwidacja azbestu i wyrobów zawierających azbest – 
około 30% ankietowanych nie wypowiedziało się w tej 
kwestii.

W obu powyższych zagadnieniach pozostałe odpowiedzi – 
ponad 30% – dotyczyły oceny: źle lub bardzo źle.
Negatywnie oceniono również:
• działania realizowane w  zakresie ochrony środowiska: 

wymiana pieców,

Wykres 19. Średni wynik badania ankietowego w danym obszarze.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet
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Wykres 20. Najważniejsze inwestycje wymagające realizacji na terenie gminy.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet

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

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych

Rozbudowa infrastruktury turystycznej

Stworzenie miejsc opieki nad osobami
starszymi i niesamodzielnymi

Odnawialne Źródła Energii

Rozbudowa przestrzeni publicznych

Budowa infrastruktury gospodarczej

Rozbudowa przedszkola publicznego

Budowa zbiorników retencyjnych

Basen

Inne

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

• powszechność Odnawialnych Źródeł Energii.
Najlepiej, ponad 50% pozytywnych wskazań uzyskał wywóz 
śmieci i edukacja ekologiczna wśród dzieci i dorosłych.

Promocja, turystyka, kultura i sport uzyskały najlepszy 
średni wynik wśród ocenianych obszarów. Najlepiej oce-
niono:
• organizację wydarzeń, imprez na terenie gminy – pra-

wie 80% pozytywnych wskazań,
• poziom infrastruktury sportowej – prawie 80% ankieto-

wanych pozytywnie ocenia ten aspekt,
• ofertę kulturalną – w tym temacie ponad 70% badanych 

ocenia to zagadnienie dostatecznie i  lepiej (aż 18,20% 
bardzo dobrze).

• Najsłabiej oceniono rozpoznawalność gminy poza jej 
granicami – prawie 41% negatywnych wskazań. Ponad 
40% ankietowanych nie ma zdania na temat współpracy 
z innymi samorządami.

W  obszarze gospodarki było najwięcej wskazań „Nie 
mam zdania”. Prawie 40% respondentów nie umiało oce-
nić rozwoju rolnictwa, a prawie 30% ankietowanych wska-

zało, że nie ma zdania na temat dostępności terenów in-
westycyjnych. Najsłabiej oceniono możliwość zatrudnienia 
i rozwoju zawodowego na terenie gminy– 45,50% negatyw-
nych wskazań.

W obszarze zdrowia i bezpieczeństwa było najmniej nie-
zdecydowanych respondentów. Poszczególne zagadnie-
nia zostały ocenione następująco:
• dostępność usług medycznych – ponad 66% negatyw-

nych odpowiedzi,
• połowa ankietowanych ocenia źle lub bardzo źle bezpie-

czeństwo publiczne,
• bezpieczeństwo na drogach gminnych – prawie 45% re-

spondentów ma negatywne zdanie na ten temat, 39,40% 
ocenia je dostatecznie, a 14,40% dobrze i bardzo dobre.

Ankietowani mogli również wybrać pięć według nich naj-
pilniejszych inwestycji na terenie gminy, co prezentuje 
wykres poniżej. Najwięcej wskazań uzyskały inwestycje 
dotyczące budowy ścieżek pieszo-rowerowych i infrastruk-
tury przy drogach. Ankietowani uważają także, że należy po-
stawić na budowę i modernizację dróg gminnych. 

Ankietowani mieli możliwość wpisania odpowiedzi wła-
snych do ankiety. Jednym z  najważniejszych elementów 
poruszonych przez mieszkańców jest budowa obwodnicy 
miasta. Przez centrum miasta przebiega droga krajowa nr 
22 i 189, co utrudnia ruch samochodowy dla mieszkańców 
gminy, niszczy drogę, negatywnie wpływa na jakość powie-
trza i poziom hałasu. Podobne problemy zgłaszali członkowie 

zespołu strategicznego podczas warsztatów analitycznych.
W przeprowadzonej ankiecie respondenci mieli okazję rów-
nież wskazać, co według nich powinno być wizytówką gminy 
Jastrowie. Zdecydowana większość odpowiedzi dotyczyła 
turystyki, krajobrazu i walorów przyrodniczych, w tym jezior. 
Wskazywano również na czyste miasto i jego otoczenie.
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Analiza SWOT jest powszechnie wykorzystywana w jed-
nostkach administracji publicznej jako narzędzie ana-
lizy strategicznej. Technika ta pozwala porównać mocne 
i słabe strony samorządu z szansami i zagrożeniami płyną-
cymi z jego otoczenia oraz określić ich wzajemne oddziały-
wanie. Atuty gminy oraz jej minusy zostały opracowane na 
podstawie danych statystycznych, przeanalizowanych do-
kumentów i sprawozdań gminnych, ankiet oraz warsztatów 
przeprowadzonych z Zespołem ds. Strategii.

Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów, które okre-
ślają poszczególne elementy analizy. Kolejne litery oznacza-
ją: Strengths – mocne strony, Weakness – słabe strony,
Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia

Przed gminą Jastrowie stoi wiele szans, które mogą mieć 
realny wpływ na ich rozwój. Ważnym aspektem jest otocze-
nie – bogaty krajobraz i wiele walorów przyrodniczych nie 
tylko w jej granicach, ale również poza, sprawia, że gmina 
ma szansę przyciągnąć wiele ludzi zainteresowanych spę-
dzeniem wolnego czasu w atrakcyjnej okolicy. W szczegól-
ności ważny jest ułatwiony dojazd do Jastrowia dzięki poło-
żeniu przy głównych szlakach komunikacyjnych – drogach 
krajowych nr 11 i nr 22 oraz bardzo dobremu połączeniu 
kolejowemu ze znanymi ośrodkami miejskimi (m.in. Pozna-
niem i Kołobrzegiem).

Wiele możliwości rozwoju niesie za sobą nowa perspektywa 
unijna na lata 2021-2027, zwłaszcza, że gmina posiada do-
świadczenie w  pozyskiwaniu środków unijnych. Samorzą-
dy, przedsiębiorcy oraz inne organizacje będą miały okazję 
skorzystać z nowych źródeł dofinansowania. Dofinansowa-
nie z zewnątrz jest istotne, aby niwelować zagrożenia wy-

nikające z obniżenia wpływów z podatków PIT i CIT do bu-
dżetu samorządu. Dodatkowo nowym, nieznanym jeszcze 
zagrożeniem są skutki pandemii wirusa COVID-19. Ciężko 
oszacować obecnie, jakie konsekwencje społeczne i gospo-
darcze dotkną poszczególne grupy ludzi i w jakim stopniu. 
Odczuwalne zmiany klimatyczne są również dużym zagro-
żeniem, zwłaszcza susze, które mogą spowodować pożary 
dużych kompleksów leśnych występujących w  otoczeniu 
gminy, jak i na jej terenie.

Niezwykle istotny jest wzrost ogólnej świadomości ekolo-
gicznej wśród społeczeństwa ze względu na coraz bardziej 
odczuwalne zmiany klimatyczne powodujące, m. in. gwał-
towne burze oraz długie okresy bezdeszczowe powodują-
ce susze. Zmiany te są przede wszystkim zagrożeniem dla 
rolników i ich upraw. Dodatkową szansą dla gminy jest tak-
że współpraca z międzygminnym Stowarzyszaniem: Lokal-
ną Grupą Działania Krajna Złotowska. Organizacja ma na 

ANALIZA SWOT

S W

O T

MOCNE STRONY SŁABE STRONY

1. Dostępność terenów pod zabudowę różnej funkcji, 
w szczególności mieszkaniowej i usługowej

2. Dostęp mieszkańców do sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej

3. Wiele form wsparcia dla osób niesamodzielnych: 
działalność OPS, mieszkanie chronione, warsztaty 
terapii zajęciowej

4. Możliwość uzyskania dofinansowania z  budżetu 
gminy do wymiany pieców

5. Aktywności stowarzyszeń i  organizacji pozarzą-
dowych, które zaangażowane są w szczególności 
w działanie związane ze sportem, zapewnieniem 
opieki dla osób starszych

6. Dostępne i dobrze oznakowane szlaki turystyczne
7. Duża lesistość, która wpływa na klimat gminy oraz 

jej atrakcyjność pod względem turystycznym i re-
kreacyjnym

8. Dobry dostęp do sieci Internet
9. Działalność Ośrodka Kultury, w  tym organizacja 

wielu wydarzeń i imprez
10. Występujące złoża żwiru, piasku, pospółki

1. Niekorzystne trendy społeczne – starzenie się 
społeczeństwa oraz ujemny przyrost naturalny, 
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym

2. Niewystarczająca liczba miejsc dla dzieci w  pu-
blicznych przedszkolach i brak miejsca opieki dla 
dzieci do lat 3

3. Niski poziom edukacji mierzony wynikami uczniów 
z egzaminów

4. Niewystarczająca liczba mieszkań komunalnych
5. Brak alternatywy spędzania wolnego czasu dla 

mieszkańców, w  szczególności brak wyznaczo-
nych miejsc spotkań dla osób starszych i młodzieży.

6. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura tury-
styczna: ścieżki rowerowe i ich oznakowanie

7. Trudności z ochroną środowiska na terenie gmi-
ny – niewystarczające świadomość mieszkańców 
w tym zakresie

8. Słaba promocja walorów gminy poza jej granicami
9. Niewystarczające połączenia komunikacyjne po-

między miastem a wsiami
10. Słaby stan infrastruktury, w szczególności dróg
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1. Władze gminy dostrzegają konieczność prowadze-
nia aktywnej i konsekwentnej polityki przestrzennej.
Konieczne jest dokończenie prac związanych z przygo-
towywaną od 2017 roku aktualizacją Studium uwarun-
kowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
zgodnie ze stwierdzonym w  Bilansie terenów przezna-
czonych pod zabudowę zapotrzebowaniem na nową za-
budowę mieszkaniową, usługową, rolniczą, produkcyjną, 
turystyczną. Aktualizacja studium pozwoli na objęcie 
kolejnych, kluczowych z  perspektywy rozwoju gminy 
terenów, miejscowymi planami zagospodarowania prze-
strzennego, a  także na zapobieżenie dalszemu, niepo-
żądanemu rozpraszaniu się zabudowy. Aktywna polityka 
przestrzenna ułatwi osiedlanie się nowych mieszkańców 
oraz rozwój przedsiębiorstw.

2. Świadoma polityka przestrzenna, w połączeniu z ak-
tywną polityką podatkową oraz wysiłkami władz gmi-
ny na rzecz promocji terenów inwestycyjnych, pozwo-
li na wykorzystanie gminnych walorów, w tym położenia 
przy istotnych szlakach komunikacyjnych (drogach kra-
jowych i wojewódzkiej) oraz w pobliżu większych ośrod-
ków miejskich.

3. Analiza struktury demografi cznej gminy Jastrowie 
wymusza aktywne działania gminy w  stosunku do 
poszczególnych ekonomicznych grup wieku:

a. stale rosnący udział osób w  wieku poprodukcyjnym 
w  ogólnej liczbie mieszkańców wymusza opracowa-

nie założeń polityki senioralnej, obejmującej, z  jednej 
strony, działania na rzecz jak najdłuższego utrzymania 
aktywności seniorów, zapewnienia im opieki i atrakcyj-
nych możliwości spędzenia wolnego czasu, z  drugiej 
natomiast wsparcia opiekunów faktycznych osób star-
szych, tak, by umożliwić im łączenie opieki nad senio-
rem, z aktywnością zawodową;

b. stała, znaczna liczba urodzeń w  każdym roku anali-
zowanego na potrzeby opracowania strategii okresu, 
wskazuje na konieczność dostosowania oferty przed-
szkoli i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb 
i  oczekiwań rodziców. Wysoka jakość tej usługi dla 
mieszkańców musi być wizytówką Jastrowia – gminy 
dobrej do zamieszkania.

4. Przeprowadzona w latach 2012-2018 analiza struktu-
ry dochodów gminy Jastrowie pokazuje, że nastąpił 
wzrost dochodów własnych gminy, jednak równo-
cześnie maleje ich udział w  ogólnej strukturze do-
chodów, co skutkuje spadającą samodzielnością fi -
nansową gminy. Spowodowane jest to również przez 
zwiększoną wartość subwencji i dotacji, która prowadzi 
do wzrostu ich udziału w strukturze dochodów. 

5. Edukacja młodego pokolenia to jedno z najważniej-
szych wyzwań dla władz samorządowych gminy Ja-
strowie. Konieczne jest wdrożenie działań prowadzących 
do wysokiej jakości oferty edukacyjnej, dostosowanej do 
potrzeb i  wspierającej każdego ucznia, wyrównującej 

STRATEGICZNE PROBLEMY GMINY JASTROWIE –
WNIOSKI Z DIAGNOZY 

SZANSE ZAGROŻENIA

1. Położenie przy głównych szlakach komunikacyj-
nych – drogi krajowe nr 11 i nr 22 oraz stacja ko-
lejowa

2. Przyrodniczo – krajobrazowe otoczenie gminy
3. Nowa perspektywa unijna 2021-2027. Doświad-

czenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację projektów

4. Rosnąca świadomość ekologiczna ludzi, związana 
ze wzrostem upowszechniania wiedzy o ochronie 
środowiska

5. Dostęp do fi nansowania projektów związanych 
z ochroną środowiska, np. Program Czyste Powie-
trze, dofi nansowania dla OZE

6. Możliwość współpracy z Lokalną Grupą Działania 
Krajna Złotowska i innymi Stowarzyszeniami

1. Zwiększona ilość zadań własnych samorządu przy 
braku dodatkowych źródeł ich fi nansowania

2. Odczuwalne zmiany klimatu, m. in susze, gwałtow-
ne burze, które mogą prowadzić do niekorzyst-
nych zjawisk, np. pożarów

3. Niepewność społeczna i  gospodarcza związana 
z pandemią wirusa COVID-19, która może skutko-
wać, m. in. wzrostem patologii społecznych i upo-
wszechnieniem się uzależnień

4. Niekorzystne regulacje prawne dotyczące zadań 
samorządu, częste zmiany w systemie prawnym

5. Niekorzystna współpraca z podmiotami zewnętrz-
nymi zarządzającymi infrastrukturą drogową i ko-
lejową

6. Narastanie problemów społecznych

celu współpracę ze swoimi członkami, która ma prowadzić 
do wzrostu jakości życia na obszarze ich działalności. Do-
datkowo lokalna grupa działania może pomóc w zachęce-
niu mieszkańców do zaangażowania się w codzienne życie 
samorządu i  pomóc w  systematycznych kontaktach mię-

dzyludzkich, które pomagają zapobiegać niekorzystnym 
zjawiskom związanym, np. z patologiami. Dodatkowo Stowa-
rzyszenie daje możliwość pozyskania dodatkowych środków 
z UE, które można przeznaczyć, np. na projekty związane 
z rozwojem turystyki i rekreacji. 
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szanse, promującej ich przedsiębiorczość, zwiększającej 
szanse na trudnym rynku pracy, prowadzonej w nowo-
czesnych warunkach infrastrukturalnych i  bezpiecznej 
atmosferze. Działania te muszą jednocześnie prowadzić 
do podniesienia wyników uzyskiwanych przez uczniów 
z  terenu gminy z  egzaminów zewnętrznych oraz dać 
uczniom szansę na kontynuowanie nauki.

6. Brak wysoko funkcjonalnego transportu zbiorowego 
oraz wykluczenie transportowe części miejscowości, 
stanowi czynnik ograniczający aktywność społeczną 
i zawodową mieszkańców gminy oraz uniemożliwia-
jący im zaspokojenie podstawowych potrzeb. Sytu-
acji nie poprawia słaba jakość infrastruktury drogowej, 
brak chodników oraz ścieżek rowerowych wzdłuż głów-
nych dróg gminy.

7. Wysoki poziom zwodociągowania i  skanalizowania 
gminy, rozwój sieci gazowej oraz promowanie i wspar-
cie wymian źródeł ciepła na ekologiczne, w połącze-
niu z bieżącym monitorowaniem stanu czystości po-
wietrza, stanowi jeden z najważniejszych czynników 
mających wpływ na jakość życia mieszkańców, który 
władze gminy zamierzają konsekwentnie rozwijać.
Władze i mieszkańcy dostrzegają znaczenie potencjału 
środowiskowego gminy, oraz potrzebę dalszych działań, 
w tym edukacyjnych, w tym zakresie.

8. Działalność kulturalna gminy, w  tym aktywność jej 
instytucji kultury, ma duże znaczenie dla oceny jako-
ści życia w gminie przez jej mieszkańców. Konieczne 
jest jej zróżnicowanie i dostosowanie do potrzeb rożnych 
grup mieszkańców.

9. Organizacje pozarządowe, zrzeszające w  różnych 
formach mieszkańców gminy i będące kuźnią ich ak-
tywności, są partnerem samorządu, co musi znaleźć 
wyraz w programie współpracy z organizacjami po-
zarządowymi.

10. Gmina posiada duży, nie do końca wykorzystany po-
tencjał turystyczny związany z  położeniem i  krajo-
brazem. Jego wykorzystanie utrudnia brak odpowiedniej 
infrastruktury turystycznej, w  tym m.in. dobrze oznako-
wanych ścieżek rowerowych oraz niewystarczająca pro-
mocja walorów turystycznych gminy.

34

Na podstawie dokonanej diagnozy poszczególnych sfer życia 
w gminie Jastrowie, a także badań ankietowych z mieszkańcami 
oraz analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dostrze-
ganych w gminie i mieście, możliwe było wyciągnięcie wniosków 
na temat głównych obszarów, w  których wyznaczone zostaną 
strategiczne kierunki rozwoju.
Tymi obszarami są:

1. WARUNKI ŻYCIA

2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I EDUKACJA

3. TURYSTYKA I REKREACJA



STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU
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MISJA

WIZJA

Misja to najogólniejszy cel, credo gminy. Misja jest też 
wizytówką samorządu, która zawiera w sobie odpowiedzi na 
następujące pytania:

Kim my jesteśmy?
Czym się zajmujemy?
Po co to robimy?
Co jest naszym priorytetem?
Jakie są nasze wartości?

Misja gminy i miasta Jastrowie brzmi: 

Strategia Rozwoju gminy i  miasta Jastrowie na lata 
2020-2027 jest dokumentem, w którym zdiagnozowano 
aktualną sytuację gminy i  miasta. Zwrócono uwagę za-
równo na mocne strony, jak i obszary problemowe. W pro-
cesie powstawania dokumentu istotne jest również stworze-
nie WIZJI, czyli określenie sytuacji, w jakiej gmina chciałaby 
się znaleźć w 2027 roku.
Uwzględniając zmieniającą się sytuację w otoczeniu, wzrost 
możliwości rozwojowych i oczekiwania mieszkańców, wizję 
rozwoju lokalnego sformułowano następująco:

Misja podkreśla, że głównym benefi cjentem niniejszej Stra-
tegii są jej mieszkańcy, którzy, obok krajobrazu, są dużym 
atutem gminy i  miasta. Misja nawiązuje również do zasad 

zrównoważonego rozwoju, który łączy w  sobie ważne dla 
samorządu Jastrowia kwestie społeczności, gospodarki 
i ochrony środowiska. 

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

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. 
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Pierwszy cel strategiczny dedykowany jest mieszkańcom, 
którzy są głównymi interesariuszami Strategii. Cel strate-
giczny obejmuje 5 celów operacyjnych i szereg działań, któ-
rych realizacja ma przyczynić się do wzrostu jakości życia. 
Ponadto ważnymi aspektami jest współpraca z organizacja-
mi społecznymi i grupami nieformalnymi, która ma aktywi-

zować społeczność. Samorząd musi również podjąć szereg 
działań, które zachęcą ludność do pozostania lub zamiesz-
kania na ternie gminy lub miasta. Wszystkie te działania mu-
szą być realizowane z poszanowaniem środowiska natural-
nego i promocją postaw ekologicznych.

CELE STRATEGICZNE, OPERACYJNE I DZIAŁANIA

Głównym wyzwaniem gminy i  miasta Jastrowie przez 
najbliższe 8 lat będzie wprowadzenie w życie skutecznej 
Strategii, nastawionej na realizację trzech głównych ce-
lów strategicznych. Ich osiągnięcie będzie możliwe dzięki 
wykonaniu przypisanym im celów operacyjnych. W ramach 
każdego celu operacyjnego zostały wybrane działania, któ-
rych realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia zamierzo-
nych 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 obowiązywa-
nia Strategii.

Wszystkie te założenia mają przyczynić się do spełnie-
nia tez zawartych w misji i wizji.

1.1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I  KOMFORTU ZAMIESZKANIA 
NA TERENIE GMINY

1.2. POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA / OCHRONA ŚRODOWI-
SKA NA TERENIE GMINY

1.3. TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO POZOSTAWA-
NIA W  GMINIE NA STAŁE LUDZI MŁODYCH ORAZ STWARZANIE 
WARUNKÓW DO DODATNIEJ MIGRACJI LUDNOŚCI

1.4. AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY JASTROWIE

1.5. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ PROMOCJĘ 
I WSPIERANIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH

CEL STRATEGICZNY 1: GMINA JASTROWIE DOBRYM MIEJSCEM DO ZAMIESZKANIA.
WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z POSZANOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

• Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach i  chodnikach na terenie 
gminy poprzez budowę nowych lub modernizację istniejących dróg 
i chodników, ich właściwe utrzymanie i zarządzanie nimi:

• budowa ulic: 
 » Poniatowskiego, ul. Al. Wolności, Konopnickiej, Cmentarnej, 

Roosvelta – dojazd do terenów przemysłowych, ulice na osiedlach, 
Sosnowym, Jedności Robotniczej i ul. Kolejowej

• modernizacja oświetlenie ulicznego wraz z  wymianą na energo-
oszczędne

• rozbudowa remizy strażackiej w Sypniewie o zaplecze socjalne

• Ilość zmodernizowanych km dróg
• Ilość km wybudowanych dróg
• Ilość zmodernizowanych chodników (m)
• Ilość wybudowanych chodników (m)

Mieszkańcy gminy i miasta, przedsiębiorcy, turyści

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

CEL OPERACYJNY 1.1. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY
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• Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez 
rozbudowę sieci gazowej w miejscowości: Samborsko, Brzeźnica, 
Sypniewo, Nadarzyce

• Uruchomienie programów proekologicznych przyczyniających 
się do ochrony powietrza i  innych zasobów naturalnych oraz 
kształtujących postawy przyjazne środowisku. Dalsze wsparcie 
mieszkańców wymieniających źródło ciepła na ekologiczne.

• Uporządkowanie i podniesienie poziomu gospodarki odpadami na 
terenie gminy.

• Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców 
poprzez organizację, np. imprez plenerowych promujących 
ekologiczne postawy; organizację konkursów dla dzieci w szkołach 
dot. ekologii.

• Kontynuacja programu związanego z  dofinansowaniem wymiany 
pieców C.O.

• Kontynuacja  programu  dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

• Termomodernizacja pozostałych budynków oświatowych.
• Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności 

publicznej.
• Rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury, w tym: zagospodarowanie 

terenu po amfiteatrze przy ul. 1 Maja, aranżacja szkolnych 
i przedszkolnych boisk.

• Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości: Sypniewo, Nadarzyce.

• Dalsze zagospodarowanie i  rewitalizacja terenów zielonych 
w mieście.

• Liczba nowych przyłączeń gazowych
• Liczba przyjętych programów proekologicznych
• Liczba wymieniowych pieców
• Liczba zorganizowanych wydarzeń promujących ekologiczne 

postawy
• Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej
• Liczba mieszkańców gminy zaangażowanych / objętych programem
• Ilość odpadów komunalnych / ilość odpadów segregowanych

• Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy. Opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym 
uwzględnieniem zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

• Stworzenie miejsc do wypoczynku po pracy:
 » zagospodarowanie, uporządkowanie terenów zielonych (parki, 

plaże) z infrastrukturą wypoczynkową (np. place zabaw);
 » wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej do szerokiej działalności 

rekreacyjno – kulturalnej dla osób z różnych grup wiekowych, np.: 
Modernizacja stadionu Polonii w  Jastrowiu; przebudowa placu 
Jana Pawła II w Jastrowiu - powiększenie przestrzeni kulturalnej 
miasta; dalsza rozbudowa Centrum Rekreacji w Nadarzycach

Mieszkańcy gminy i miasta

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

CEL OPERACYJNY 1.2. POPRAWA CZYSTOŚCI POWIETRZA / OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY

CEL OPERACYJNY 1.3. TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO POZOSTAWANIA W GMINIE NA 
STAŁE LUDZI MŁODYCH ORAZ STWARZANIE WARUNKÓW DO DODATNIEJ MIGRACJI LUDNOŚCI
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• Liczba opracowanych planów zagospodarowania przestrzennego
• Liczba dzieci objętych dostępem do żłobka
• Liczba dzieci objętych dostępem do przedszkola
• Liczba utworzonych klubów seniora
• Liczba zorganizowanych przez Ośrodek Kultury imprez
• Liczba wybudowanych mieszkań komunalnych
• Liczba nowo utworzonych miejsc wypoczynku
• Liczba uczestników imprez organizowanych na terenie gminy

Mieszkańcy gminy i miasta, przedsiębiorcy, turyści

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

• Aktualizacja studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.

• Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-
go dla strategicznych terenów gminy. 

• Powierzchnia gminy objęta planem

Mieszkańcy gminy i miasta, przedsiębiorcy, turyści

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

CEL OPERACYJNY 1.4. AKTYWNA POLITYKA PRZESTRZENNA GMINY JASTROWIE

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

 » wykorzystanie jezior / lasów: szlaki kajakowe szlaki piesze i rowerowe 
– promocja tej formy aktywności fizycznej.”

• Bezpłatny dostęp do przedszkoli dla dzieci od 3 roku życia, łącznie 
z dowozem dzieci z terenów wiejskich; miejsca w przedszkolach dla 
wszystkich dzieci w wieku od 3 lat; wysoka jakość edukacji przedszkolnej. 
Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb mieszkańców. Rozbudowa 
lub adaptacja budynku na przedszkole publiczne w Jastrowiu.

• Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez zapewnienie opieki 
dla dzieci najmłodszych – żłobek. Godziny otwarcia dostosowane do 
potrzeb mieszkańców.

• Wysoka jakość usług opiekuńczych i  oferta kulturalno-integracyjna 
dla seniorów. Uruchomienie Klubów Seniora na terenie gminy.

• Organizacja przez Ośrodek Kultury imprez masowych zróżnicowanych, 
dostosowanych do potrzeb mieszkańców, umożliwiających dostępu do 
kultury wysokiej, np. cykliczne kino plenerowe. Budowa lub adaptacja 
budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

• Wdrażanie i  finansowanie programów profilaktyki zdrowia dla 
mieszkańców.

• Promowanie oraz zapewnienie dostępności dla osób ze specjalnymi 
potrzebami dzięki wprowadzeniu zasad uniwersalnego projektowania, 
racjonalnym usprawnieniom i/lub alternatywnym rozwiązaniom 
w życiu publicznym

• Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych i  sportowych 
w planowaniu min. na 1 rok.
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• Wartość środków przekazanych z budżetu dla NGO
• Liczba zaangażowanych organizacji pożytku publicznego w realizację 

zadań gminy
• Liczba wspartych inicjatyw
• Liczba przyjętych planów odnowy miejscowości
• Wartość przekazanych środków z funduszu alkoholowego na inicjaty-

wy promujące spędzanie czasu w zdrowy społecznie sposób.

Mieszkańcy gminy i miasta, NGO, Pracownicy UGiM

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Drugi cel strategiczny związany jest z rozwojem gospodar-
czym opartym na doskonałym położeniu gminy przy głów-
nych szlakach komunikacyjnych oraz na kapitale ludzkim 
i  zasobach naturalnych. Konieczne jest wsparcie przed-
siębiorców działających już na rynku lokalnym, jak również 
pozyskanie nowych inwestorów. Dla działających i powsta-
jących zakładów pracy ważne jest znalezienie wykwalifi-

kowanych pracowników, którzy będą posiadać praktyczne 
umiejętności. Zapewnienie wysokiej jakości edukacji jest 
kolejnym istotnym aspektem, który ma wpłynąć na ogólny 
rozwój gminy.

CEL STRATEGICZNY 2: GMINA JASTROWIE MIEJSCEM ROZWOJU EDUKACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

• Zapewnienie terenów pod inwestycje: studium i miejscowe plany za-
gospodarowania przestrzennego. Tworzenie infrastruktury podstawo-
wej: gazyfikacja, rozwój Internetu szerokopasmowego.

• Budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych, np. ulica Ro-
osvelta.

• Walka z wykluczeniem transportowym. Opracowanie Programu Roz-
woju Transportu Publicznego.

• Działania na rzecz wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej, 
organizacja praktyk i staży dla uczniów Zespołu Szkół w Jastrowiu

• Lobbing władz gminy na rzecz budowy obwodnicy miasta Jastrowia, 
rozbudowy i przebudowy dróg innych kategorii (drogi wojewódzkie, 
powiatowe). Współpraca z zarządcami dróg.

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

CEL OPERACYJNY 2.1. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I STWARZANIE WARUNKÓW 
DO POWSTAWANIA NOWYCH FIRM

2.1. WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW I STWARZANIE WARUNKÓW 
 DO POWSTAWANIA NOWYCH FIRM

2.2. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OŚWIATY NA TERENIE  
 GMINY

• Efektywne wykorzystanie środków z  funduszu antyalkoholowego na 
realizację oddolnych, innowacyjnych inicjatyw promujących spędza-
nie czasu w zdrowy społecznie sposób.

• Zaangażowanie organizacji pozarządowych – powierzanie szersze-
go spektrum zadań własnych gminy organizacjom pozarządowym 
(zwłaszcza w takich obszarach jak: ochrona socjalna osób niepełno-
sprawnych, aktywizacja osób starszych i/lub ze stwierdzoną niepełno-
sprawnością, kultura, historia lokalna, społeczności lokalne).

• Aktywne włączenie mieszkańców w proces odnowy wsi. Planowanie 
strategiczne na poziomie rozwoju miejscowości. 

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

CEL OPERACYJNY 1.5. AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POPRZEZ PROMOCJĘ I WSPIERANIE
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I GRUP NIEFORMALNYCH
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• Zapewnienie wysokiej jakość oświaty na terenie gminy:
 » szkoła wspierająca i stymulująca rozwój uczniów uzdolnionych (ma-

tematycznie i przyrodniczo, artystycznie, sportowo);
 » szkoła świadcząca pomoc uczniom mającym problemy z nauką;
 » efektywny system stypendialny;
 » szkoła kształtująca postawę przedsiębiorczą (spółdzielnie uczniow-

skie, wolontariat uczniowski, samorząd uczniowski)
 » nowoczesna infrastruktura: pracownie, Internet, technologie multi-

medialne, infrastruktura podstawowa na wysokim poziomie.
• Promocja kształcenia zawodowego wśród młodzieży w szkołach pod-

stawowych.
• Budowa infrastruktury sportowej i  dydaktycznej przy Zespole Szkół 

w Jastrowiu, ul. Poznańska.

• Ilość uzbrojonych terenów
• Długość wybudowanych dróg
• Ilość nowych przyłączeń gazowych
• Ilość opracowanych Programów Rozwoju Transportu Drogowego
• Liczba zorganizowanych imprez promujących lokalnych producentów

• Liczba uczniów, którym przyznano stypendium
• Pozycja placówek w krajowych rankingach / wyniki uzyskiwane w eg-

zaminach zewnętrznych / uczniowie kontynuujący naukę na uczel-
niach wyższych / zakładający własne przedsiębiorstwa

Inwestorzy, Przedsiębiorcy, Mieszkańcy, Rolnicy

Mieszkańcy gminy, w szczególności dzieci i młodzież,
pracownicy oświaty

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

CEL OPERACYJNY 2.2. ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI OŚWIATY NA TERENIE GMINY

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

• Wparcie organizacji sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych 
poprzez przebudowę targowiska oraz organizację imprez promują-
cych lokalnych producentów rolnych

CEL STRATEGICZNY 3: GMINA JASTROWIE ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU 
I REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 

3.1. BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU GMINY NA ZEWNĄTRZ 
 ORAZ BUDOWA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ / LOKALNEJ MIESZ-  
 KAŃCÓW GMINY

3.2. PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY

Cele operacyjne przyjęte do realizacji w ostatnim celu stra-
tegicznym są związane z  turystyką i  promocją gminy. Ich 
założenia skierowane są nie tylko do mieszkańców, ale rów-
nież turystów i organizacji formalnych i nieformalnych.

Ważne, aby projekty służące rozwojowi turystyki służyły także 
promocji gminy, a współpraca, m. in. z gminami partnerski-
mi przynosiła wymierne efekty w postaci wymiany dobrych 
praktyk, które przysłużą się rozwojowi gminy Jastrowie. 
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• Opracowanie i  wdrożenie strategii promocji Gminy i  produktu 
regionalnego.

• Budowanie, utrwalanie świadomości ponadlokalnej wśród 
mieszkańców poprzez:
 » Aktywne uczestnictwo i realizacje wspólnych projektów w oparciu 

o Stowarzyszenie Wał Pomorski;
 » Udział w wydarzeniach oraz uroczystościach na szczeblu powiatu 

i  regionu, związanych z  upamiętnieniem lokalnych bohaterów, 
wydarzeń i budowaniem regionalnej tożsamości.

• Współpraca z partnerami zewnętrznymi:
 » kontynuacja partnerstwa z gminami Steinfeld i Bonyhad,
 » aktywna współpraca w ramach Stowarzyszenia Wał Pomorski,
 » udział w budowaniu nowej Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach 

Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska.
• Budowa infrastruktury turystycznej w gminie:

 » Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Młynówki
 » Budowa ścieżki rowerowej Jastrowie – Nadarzyce wraz 

z  infrastrukturą turystyczną na bazie istniejącego nasypu 
kolejowego

 » Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Roosevelta oraz przy ul. Wojska 
Polskiego

 » Budowa ścieżki rowerowej przy zagospodarowanym nabrzeżu 
rzeki Młynówka

 » Doposażenie i budowa dodatkowej infrastruktury rekreacyjnej na 
plaży miejskiej w Jastrowiu.

• Liczba opracowanych strategii promocji gminy
• Liczba wydarzeń, w których udział brali przedstawiciele gminy

Mieszkańcy, turyści

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

DZIAŁANIA REALIZOWANE
W RAMACH CELU

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

CEL OPERACYJNY 3.1. BUDOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU GMINY NA ZEWNĄTRZ ORAZ BUDOWA 
TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ / LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW GMINY

CEL OPERACYJNY 3.2. PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH GMINY

• Długość wybudowanych ścieżek rowerowych
• Liczba zmodernizowanych obiektów
• Ilość zagospodarowanych terenów rekreacyjnych

Mieszkańcy gminy i miasta

Budżet gminy i miasta, środki zewnętrzne

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI

GŁÓWNI BENEFICJENCI DZIAŁAŃ

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

Gmina w pierwszej kolejności będzie realizować bieżące 
zadania wynikające z sytuacji związanej z pandemią ko-
ronawirusa COVID-19.

Nieznane są w momencie powstania Strategii wszystkie na-
stępstwa i skutki kryzysu, jednak istotne jest monitorowanie 
sytuacji i jak najlepsze dostosowanie podejmowanych decy-
zji i  zachowań do zapewnienia mieszkańcom dobrych wa-
runków do życia. 

Najważniejsze kwestie będą dotyczyć wsparcia dla grup 
społecznych, których najbardziej dotknie niekorzystna ko-
niunktura.

Władze gminy i  miasta będą na bieżąco zapoznawać się 
i stosować przyjmowane przez rząd oraz związki zrzeszające 
JST rozwiązania dla samorządów.



SPÓJNOŚĆ KIERUNKÓW ROZWOJU GMINY 
Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
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NAZWA DOKUMENTU CELE POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ
ROZWOJU GiM JASTROWIE

KRAJOWA STRATEGIA 
ROZWOJU 
REGIONALNEGO 2030

STRATEGIA NA RZECZ 
ODPOWIEDZIALNEGO 
ROZWOJU DO 2020 
(Z PERSPEKTYWĄ	DO	
2030	ROKU)

STRATEGIA ROZWOJU 
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO DO 
2030 ROKU

CEL 1:
Zwiększenie spójności rozwoju 
kraju w  wymiarze społecznym, 
gospodarczym, środowiskowym 
i przestrzennym

CEL 2:
Wzmacnianie regionalnych przewag 
konkurencyjnych

Cel 3:
Podniesienie jakości zarządzania 
i wdrażania polityk publicznych

Cel szczegółowy I  – Trwały wzrost 
gospodarczy oparty coraz silniej 
o  wiedzę, dane i  doskonałość 
organizacyjną;

Cel szczegółowy II – Rozwój 
społecznie wrażliwy i  terytorialnie 
zrównoważony;

Cel szczegółowy III – Skuteczne 
państwo i  instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu 
społecznemu i gospodarczemu.

Cel strategiczny 1: Wzrost 
gospodarczy Wielkopolski bazujący 
na wiedzy swoich mieszkańców

Cel strategiczny 2: Rozwój społeczny 
Wielkopolski oparty na zasobach 
materialnych i  niematerialnych 
regionu

Cel strategiczny 3: Rozwój 
infrastruktury z  poszanowaniem 
środowiska przyrodniczego 
Wielkopolski

Cel strategiczny 4: Wzrost 
skuteczności wielkopolskich 
instytucji i  sprawności zarządzania 
regionem

Strategia GiM Jastrowie zawiera 
działania zmierzające, m. in 
do poprawy sytuacji zarówno 
mieszkańców gminy i  miasta, jak 
i przedsiębiorców.
Dodatkowo kładzie nacisk 
również na kwestie związane 
z ochroną środowiska i współpracą 
z  społecznościami lokalnymi. 
Wszystkie te cele wpisują się 
w założenia KSRR 2030.

W Strategii GiM Jastrowie położono 
specjalny nacisk na zrównoważony 
rozwój. Przyjęte do realizacji 
cele służą nie tylko rozwojowi 
społecznemu i  gospodarczemu, 
ale również ochronie środowiska 
naturalnego i  promowaniu postaw 
ekologicznych.
Przyjęcie takich założeń jest zgodne 
z odpowiedzialnym rozwojem. 

Strategia woj. wielkopolskiego 
zakłada, m. in. wzrost i  poprawę 
wykorzystania kapitału ludzkiego 
na rynku pracy, przeciwdziałanie 
marginalizacji i  wykluczeniom, 
rozwój kapitału społecznego 
i  kulturowego regionu, poprawę 
stanu oraz ochrona środowiska 
przyrodniczego Wielkopolski. 
Ww. cele są spójne z  działaniami 
przewidzianymi do realizacji 
w niniejszym dokumencie. 

Tabela 5. Zgodność celów Strategii z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wymienionych w tabeli dokumentów strategicznych
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Spójność Strategii Rozwoju Gminy i  Miasta Jastrowia 
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 Wielko-
polsce. Przede wszystkim związane jest to z  położeniem 
gminy przy wschodniej granicy regionu, a dostęp do usług 
świadczonych przez Zarząd Województwa jest trudniejszy. 
Jednym z czynnikiem słabszego rozwoju takich terenów, jak 
między innymi gmina Jastrowie jest brak możliwości efek-
tywnego korzystania z  bodźców rozwojowych, generowa-
nych przez duże ośrodki miejskie (przede wszystkim miasto 
Poznań). Dlatego tak ważnym elementem jest współpraca 
na szczeblu ponadregionalnym w celu dążenia do zmniej-
szenia dysproporcji rozwojowych.

Szczególną uwagę przy realizacji strategii gminnej należy 
zwrócić na:

• wzrost gospodarczy poprzez wsparcie w powstawaniu 
i rozwoju MŚP (cel operacyjny 2.1 strategii gminnej);

• rozwój społeczny poprzez przeciwdziałanie niekorzyst-
nej strukturze demografi cznej oraz ujemnemu saldu 
migracji (cel operacyjny 1.1 strategii gminnej), popra-
wę jakości i dostępu do opieki senioralnej (cel opera-
cyjny 1.3 strategii gminnej), wsparcie potencjału tury-
stycznego (cel operacyjny 3.1 strategii gminnej);

• rozwój infrastruktury z  poszanowaniem środowiska 
przyrodniczego poprzez zwiększenie dostępności te-
rytorialnej i  komunikacyjnej oraz wzmocnienie i  inte-
grację powiązań transportowych, zwłaszcza ze stolicą 
województwa;

• wzrost skuteczności instytucji i  sprawności zarządza-
nia poprzez lepsze wykorzystanie możliwości jakie ofe-
ruje współpraca ponadlokalna.

W powiecie złotowskim nadal obowiązuje Strategia rozwo-
ju społeczno- gospodarczego powiatu złotowskiego na lata 
2015-2020. Samorząd powiatowy nie podał jeszcze założeń 
do dokumentu. Gmina Jastrowie będzie na bieżąco monito-
rować prace związane ze sporządzeniem nowej strategii po-
wiatowej i będzie uczestniczyć w konsultacjach społecznych 
dotyczących kierunków rozwoju powiatu na kolejne lata. Po-
dobne działania zostaną podjęte przy opracowywaniu przez 
Lokalną Grupę Działania Krajna Złotowska Strategii Rozwoju 
Lokalnego – gmina będzie aktywnie uczestniczyć w pracach 
nad tym dokumentem.

Dodatkowo należy wspomnieć o  Programie Dostępność 
Plus, który został przyjęty w 2019 roku. Nakłada on na sa-
morządy szereg obowiązków, które mają poprawić dostęp-
ność budynków, usług publicznych dla osób ze szczególny-
mi potrzebami. Mając na uwadze zapisy Programu gmina 
w  ramach celu operacyjnego 1.3. będzie realizowała jego 
założenia.

Strategia jest również powiązana ze strategicznymi doku-
mentami sektorowymi, planami i  programami na szczeblu 
gminnym, m. in z: Programem rewitalizacji dla Gminy i Mia-
sta Jastrowie na lata 2017-2023, o  którym wspomniano 
w diagnozie. Program zakłada realizację celów, które wpisu-
ją się również w założenia niniejszego dokumentu:
Zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz po-
prawa stanu technicznego dróg i budynków

1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poprzez nada-
nie nowych funkcji terenom o wysokich walorach tury-
stycznych

2. Zwiększenie oferty kulturalnej, sportowej i edukacyjnej.

Powyższe cele wpisują się w  główne kierunki rozwoju 
zawarte w niniejszym dokumencie. Przewidziane do re-
alizacji w Strategii działania będą miały na celu poprawę 
stanu dróg, wsparcie przedsiębiorców oraz poszerzenie 
oferty edukacyjnej.

Strategia Rozwoju gminy i miasta zachowuje spójność celów szczegółowych 
oraz priorytetów z  dokumentami strategicznymi wyższego rzędu o  randze 
wojewódzkiej, krajowej. 



WDRAŻANIE, MONITOROWANIE
I EWALUACJA STRATEGII
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Jednym z  podstawowych elementów wdrażania Stra-
tegii Rozwoju Gminy i  Miasta Jastrowie na lata 2020-
2027 jest obowiązek pracowników Urzędu oraz jedno-
stek organizacyjnych do zapoznania się z dokumentem 
oraz wyznaczenie obszarów, za które każda jednostka, 
wydział lub pracownik będą odpowiedzialni. Dodatkowo 
w razie potrzeby rekomenduje się przyjęcie szczegółowych 
planów i programów określających dokładny zakres działań 
koniecznych do realizacji działań danego celu strategicz-
nego: Strategii Rozwoju Turystyki, Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.

Dodatkowo powołany zostanie Zespół ds. Wdrażania Strate-
gii Rozwoju, który będzie pracował na podstawie poniższych 
zasad:

1. Posiedzenia Zespołu zwoływane będą przez Burmi-
strza nie rzadziej niż raz w roku,

2. Członkowie Zespołu wykonują prace samodzielnie 
w ramach dotychczasowych obowiązków służbowych,

3. W  posiedzeniach nie muszą zawsze uczestniczyć 

wszyscy członkowie. Dobór osób na posiedzenie bę-
dzie zależeć od jego tematyki. Osoby konieczne na 
spotkaniach będzie wyznaczał Burmistrz,

4. Zadaniem Zespołu będzie również ewaluacja Strategii.

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

Dokument wyznaczył główne kierunki w  jakich należy po-
dążać by osiągnąć zamierzone cele. Jednak nie wszystkie 
zdarzenia da się przewidzieć, dlatego tak istotny jest moni-
toring Strategii. W szczególności w obecnej sytuacji, kryzy-
su związanego z pandemią, stały nadzór i kontrola stają się 
jednym z głównych elementów prawidłowej realizacji zało-
żonych celów.

Przy wdrażaniu założeń dokumentu, gmina będzie dążyć do 
wprowadzenia rozwiązań związanych z inteligentnym zarzą-
dzaniem, wykorzystując nowoczesne technologie informa-
cyjno-komunikacyjne, rozpowszechniając ideę Smart City. 
Narzędzia te zapewnią sprawną pracę Urzędu Gminy i Mia-
sta, jednostek podległych, ale również wpłyną na ochronę 
środowiska i możliwości pomiaru jakości życia w gminie.

W celu pozyskania dodatkowego finansowania na zaplano-
wane działania samorząd będzie pozyskiwał środki z  fun-

duszy zewnętrznych – programów krajowych oraz unijnych 
w  perspektywie finansowej 2021-2027. Wdrażając Strate-
gię, gmina będzie dbała o  dobrą współpracę z  lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi, otoczeniem społeczno-go-
spodarczym, ale również z  innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz administracją rządową. W  celu wdro-
żenia praktyki angażowania organizacji pozarządowych we 
wspólne działania na rzecz rozwoju gminy projekty będę re-
alizowane w partnerstwie z NGO. Dzięki temu przy realizacji 
przedsięwzięć uda się dotrzeć do coraz większej liczby od-

2020

MONITORING

2022

MONITORING

2024 2028

MONITORING EWALUACJA

2026

MONITORING

2021

MONITORING

2023

MONITORING

2025

MONITORING

2027

MONITORING

Rysunek 2. Wdrażane, monitoring i ewaluacja Strategii

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji i wymagające wieloletnich 
inwestycji będą uwzględniane w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 
w trakcie jej uchwalania i aktualizacji.
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biorców ze względu na aktywność stowarzyszeń i  fundacji 
w poszczególnych sołectwach i w samym mieście Jastrowie.
System monitorowania pełni funkcje kontrolne oraz weryfi-
kujące skuteczność wdrażanych przedsięwzięć. Efekty Stra-
tegii będą monitorowane i opisywane w corocznym Rapor-
cie o stanie gminy, który jest obowiązkowym dokumentem 
zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 
Zgodnie z powyższą ustawą „Raport obejmuje podsumowa-
nie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizacją polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy 
i  budżetu obywatelskiego”. Jednocześnie monitorowanie 
strategii umożliwi także rzetelne informowanie podmiotów 
zewnętrznych o uzyskanych wynikach, zrealizowanych dzia-
łaniach, osiągniętych celach i planowanych strategicznych 
inwestycjach czy projektach.

Tabela stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu 
i została przygotowana w formacie pliku .xlsx. Plik zawiera 
zakładki dotyczące poszczególnych celów strategicznych. 
Te z kolei dzielą się na cele operacyjne, do których przypo-
rządkowano konkretne działania. W tabeli znajduje się miej-
sce na wprowadzenie jednostki odpowiedzialnej za reali-

zację celów, a także kolumny z planowaną datą wykonania 
zadania oraz datą faktyczną. Na podstawie tego uzupełnio-
na zostanie ostatnia część tabeli ewaluacyjnej, zawierająca 
informacje czy dane działanie zostało zrealizowane czy nie. 
W ten sposób można będzie ocenić w jakiej części osiągnię-
to założony cel operacyjny, a dalej strategiczny. 

Narzędziem wspomagającym monitorowanie wdrażania Strategii 
będzie TABELA EWALUACYJNA.



URZĄD GMINY I MIASTA JASTROWIE

ul.	Gdańska	79
64-915	JASTROWIE

e-mail:	sekretariat@jastrowie.pL

WE WSPÓŁPRACY Z:

ul.	Grochowska	35,	60-277	Poznań				jst@wanir.edu.pl	www.wanir.edu.pl
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Szanowni Państwo,

w związku z przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2020-2027, zwracamy 
się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa.
Dziękujemy Państwu za udział w zbieraniu danych, Państwa opinia i uwagi pomogą zaplanować działa-
nia, niezbędne do rozwoju naszej Gminy i Miasta!

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 poszczególne dziedziny funkcjonowania Gminy, poprzez wstawie-
nie w odpowiednie miejsce znaku „X”, gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – dostatecznie, 4 – dobrze, 
5 – bardzo dobrze.

1. INFRASTRUKTURA I KOMUNIKACJA 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce  

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA  

Połączenia komunikacyjne wewnątrz Gminy i Miasta       

Połączenia komunikacyjne między Miastem a wsiami        

Połączenia komunikacyjne wychodzące poza Gminę i Miasto       

Liczba przystanków autobusowych       

Ścieżki rowerowe       

Jakość infrastruktury technicznej- drogi       

Jakość infrastruktury technicznej- sieć kanalizacyjna        

Jakość infrastruktury technicznej- sieć wodociągowa        

Jakość infrastruktury technicznej- sieć melioracyjna       

Dostęp do sieci gazowej        

Oświetlenie ulic i miejsc publicznych       

Dostęp do sieci Internet       

 

   
2. SPOŁECZNOŚĆ 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Dostęp do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3       
Dostęp do miejsc opieki nad osobami z niepełnosprawnościami       
Wsparcie osób starszych (np. zajęcia dodatkowe, imprezy 
tematyczne itd.) 

      

Wsparcie osób niesamodzielnych (opieka w miejscu zamieszkania, 
wsparcie rehabilitanta itd.) 

      

Możliwość czynnego uczestnictwa w działaniach społecznych (m.in. 
w organizacjach społecznych) 

      

Możliwość decydowania o wydatkach Gminy (fundusz sołecki i 
budżet obywatelski) 

      

Możliwość decydowania o przyszłości rozwoju Gminy (np. 
możliwość uczestnictwa w konsultacjach społecznych) 

      

Dostęp do informacji na temat działań podejmowanych przez Urząd 
Gminy i Miasta 

      

Możliwość atrakcyjnego spędzania czasu wolnego w Gminie i 
Mieście przez młodzież  

      

Polityka młodzieżowa (możliwość decydowania o przyszłości Gminy 
i Miasta, integracja młodzieży)  

      

Współpraca Urzędu Gminy i Miasta ze Stowarzyszeniami i 
organizacjami pozarządowymi  

      

Aktywność Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na terenie 
Gminy i Miasta 

      

 
 

  

ZAŁĄCZNIK	NR	1	–WZÓR	ANKIETY	
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3. EDUKACJA 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Dostęp do edukacji przedszkolnej       
Dostęp do zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym       
Dostęp do zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych       
Dostęp do edukacji ponadpodstawowej        
Jakość doposażenia pracowni szkolnych       
Jakość nauczania w szkołach        
Dostęp do edukacji pozaszkolnej (np. pracownie techniczne, 
plastyczne, laboratoria, punkty edukacyjne, edukacja senioralna) 

      

 
 

  4. OCHRONA ŚRODOWISKA 
Wybierz jedna odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Zagospodarowanie terenów zielonych (parki, lasy, plaże)       
Czystość powietrza (odczuwalna)       
Wywóz śmieci (np. częstotliwość)       
Segregacja odpadów       
Edukacja ekologiczna wśród dzieci i dorosłych       
Działania realizowane w zakresie ochrony środowiska: wymiana 
pieców 

      

Działania realizowane w zakresie ochrony środowiska: likwidacja 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 

      

Powszechność Odnawialnych Źródeł Energii       
Stan melioracji i urządzeń wodnych (np. rowów, kanałów)       
Stan retencji i działań mających na celu zatrzymanie wody na 
terenie Gminy 

      

 

   
5. Promocja, turystyka, kultura, sport 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Stopień rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej       
Organizacja wydarzeń, imprez na terenie Gminy i Miasta       
Oferta kulturalna        
Usługi turystyczne na terenie Gminy i Miasta       
Promowanie i upowszechnianie historii Gminy i Miasta       
Rozpoznawalność Gminy poza jej granicami       
Poziom infrastruktury sportowej        
Współpraca z innymi samorządami        

 

   
6. Gospodarka 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Rozwój rolnictwa       
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców       
Możliwość założenia działalności gospodarczej       
Możliwość zatrudnienia i rozwoju zawodowego na terenie Gminy i 
Miasta 

      

Możliwość znalezienia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami 
zawodowymi 

      

Atrakcyjność gospodarcza Gminy i Miasta       
Dostępność terenów inwestycyjnych       
Możliwość sprzedaży lub zakupu produktów bezpośrednio od 
lokalnych wytwórców 
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7. Zdrowie i bezpieczeństwo 
Wybierz jedną odpowiedź w każdej linijce 

OCENA 

1 2 3 4 5 
NIE 

MAM 
ZDANIA 

Dostępność usług medycznych       
Bezpieczeństwo publiczne       
Bezpieczeństwo na drogach gminnych       

8. Proszę o  wybranie 5 inwestycji, które zdaniem Pani/Pana są priorytetowe do wykonania na 
terenie Gminy i Miasta Jastrowie w najbliższych latach:

☐ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

☐ Rozbudowa sieci gazowej

☐ Rozwój sieci internetowej

☐ Modernizacja i budowa dróg gminnych

☐ Utrzymanie terenów zielonych

☐ Budowa infrastruktury przy drogach (parkingi, chodniki, oświetlenie)

☐ Budowa ścieżek pieszo-rowerowych

☐ Rozbudowa infrastruktury turystycznej (wiaty, parkingi, miejsca na ognisko, szlaki turystyczne,
kąpieliska, wieże widokowe, przystanie kajakowe)

☐ Stworzenie miejsc opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi

☐ Odnawialne Źródła Energii przy budynkach należących do Gminy, jak również farmy fotowoltaiczne, 
geotermia, energia wiatrowa i wodna

☐ Rozbudowa przestrzeni publicznych (ławek, parków, skwerów, enklaw miododajnych, placów zabaw 

i rekreacji, amfiteatru)

☐ Budowa infrastruktury gospodarczej (uzbrojenie terenów inwestycyjnych)

☐ Budowa zbiorników retencyjnych

☐ Rozbudowa przedszkola publicznego

☐ Basen

☐ Inne…

9. Jakie Pani/Pana zdaniem są główne problemy mieszkańców Gminy i Miasta?
Proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi. *

☐ brak alternatywy spędzania wolnego czasu

☐ niedostateczna oferta spędzania czasu dla osób starszych

☐ mało rozwinięta przedsiębiorczość

☐ bezrobocie

☐ złe warunki bytowe

☐ zła jakość środowiska

☐ brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych

☐ niedostateczna wiedza dotycząca efektywnej ochrony środowiska

☐ brak rynku lokalnego na którym można sprzedawać/kupować produkty wytworzone na terenie Gminy

☐ mała rozpoznawalność miejscowości w Gminie (brak charakterystycznych cech, produktów związanych 
z poszczególnymi miejscowościami, które mogłyby potencjalnie przyciągnąć odwiedzających)

☐ brak możliwości rozwoju osobistego

☐ problemy społeczne (np. przemoc, alkoholizm, narkomania, inne uzależnienia)

☐ inne... (jakie?)

10. Co Pani/Pana zdaniem powinno być wizytówką Gminy i Miasta Jastrowie?
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11. Płeć*

12. Wiek*

13. Proszę o wskazanie poziomu wykształcenia

☐ podstawowe 

☐ gimnazjalne 

☐ zasadnicze zawodowe 

☐ średnie 

☐ wyższe

14. Jaka jest Pani/Pana sytuacja zawodowa?

☐ uczę się

☐ jestem bezrobotny(a)

☐ prowadzę własną działalność gospodarczą

☐ pracuję –umowa o pracę

☐ pracuję dorywczo w niepełnym wymiarze godzin/praca na umowę zlecenie/o dzieło

☐ nie pracuję – urlop rodzicielski/wychowawczy

☐ jestem rolnikiem

☐ jestem emerytem/rencistą

15. Miejsce zamieszkania

☐ miasto

☐ wieś

☐ poza Gminą i Miastem Jastrowie

>18

36-45

26-35

56-65

65<

19-25

46-55

K
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Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach 
i chodnikach na terenie gminy poprzez bu-
dowę nowych lub modernizację istniejących 
dróg i chodników, ich właściwe utrzymanie 
i zarządzanie nimi:
• budowa ulic: Poniatowskiego, ul. Al. 

Wolności, Konopnickiej, Cmentarnej, 
Roosvelta – dojazd do terenów przemy-
słowych, ulice na osiedlach, Sosnowym, 
Jedności Robotniczej i ul. Kolejowej

• modernizacja oświetlenie ulicznego 
wraz z wymianą na energooszczędne

• rozbudowa remizy strażackiej w Sypnie-
wie o zaplecze socjalne

ZAŁĄCZNIK	NR	2	–	TABELA	EWALUACYJNA	

CEL OPERACYJNY ZADANIE / DZIAŁANIE REALIZACJA 
TAK/NIE

FAKTYCZNY TERMIN 
WYKONANIA

PLANOWANY TERMIN 
WYKONANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

CEL STRATEGICZNY 1: GMINA JASTROWIE DOBRYM MIEJSCEM DO ZAMIESZKANIA. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW Z POSZANOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

1.1. POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA 

I KOMFORTU 
ZAMIESZKANIA NA 

TERENIE GMINY

Ograniczenie emisji szkodliwych substan-
cji do atmosfery poprzez rozbudowę sieci 
gazowej w  miejscowościach: Samborsko, 
Brzeźnica, Sypniewo, Nadarzyce.

Uruchomienie programów proekologicz-
nych przyczyniających się do ochrony po-
wietrza i  innych zasobów naturalnych oraz 
kształtujących postawy przyjazne środowi-
sku. Dalsze wsparcie mieszkańców wymie-
niających źródło ciepła na ekologiczne.

Uporządkowanie i podniesienie poziomu go-
spodarki odpadami na terenie gminy.

Podniesienie poziomu świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców poprzez organizację, 
np. imprez plenerowych promujących eko-
logiczne postawy; organizację konkursów 
dla dzieci w szkołach dot. ekologii

Kontynuacja programu związanego z  dofi -
nansowaniem wymiany pieców c.o.

Kontynuacja programu dofi nansowania bu-
dowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Termomodernizacja pozostałych budynków 
oświatowych

Montaż instalacji fotowoltaicznej na budyn-
kach użyteczności publicznej

Rozwój zielonej i  niebieskiej infrastruktury, 
w  tym: zagospodarowanie terenu po amfi -
teatrze przy ul. 1 Maja, aranżacja szkolnych 
i przedszkolnych boisk

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości: Sypniewo, Nadarzyce

Dalsze zagospodarowanie i rewitalizacja te-
renów zielonych w mieście

1.2. POPRAWA 
CZYSTOŚCI 
POWIETRZA 
/ OCHRONA 

ŚRODOWISKA NA 
TERENIE GMINY 
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1.3. TWORZENIE 
SPRZYJAJĄCYCH 
WARUNKÓW DO 
POZOSTAWANIA 

W GMINIE NA STAŁE 
LUDZI MŁODYCH 

ORAZ STWARZANIE 
WARUNKÓW 

DO DODATNIEJ 
MIGRACJI LUDNOŚCI

Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy. Opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Budowa mieszkań komunalnych.

„Stworzenie miejsc do wypoczynku po pracy:
zagospodarowanie, uporządkowanie tere-
nów zielonych (parki, plaże) z  infrastrukturą 
wypoczynkową (np. place zabaw);
• wykorzystanie infrastruktury rekreacyj-

nej do szerokiej działalności rekreacyj-
no-kulturalnej dla osób z  różnych grup 
wiekowych, np.: Modernizacja stadionu 
Polonii w Jastrowiu;

• przebudowa placu Jana Pawła II w  Ja-
strowiu – powiększenie przestrzeni kul-
turalnej miasta; dalsza rozbudowa Cen-
trum Rekreacji w Nadarzycach

• wykorzystanie jezior / lasów: szlaki kaja-
kowe szlaki piesze i rowerowe – promo-
cja tej formy aktywności fi zycznej.”

Bezpłatny dostęp do przedszkoli dla dzieci 
od 3 roku życia, łącznie z  dowozem dzieci 
z  terenów wiejskich; miejsca w  przedszko-
lach dla wszystkich dzieci w  wieku od 3 
lat; wysoka jakość edukacji przedszkolnej. 
Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb 
mieszkańców. Rozbudowa lub adaptacja 
budynku na przedszkole publiczne w Jastro-
wiu.

Wsparcie aktywności zawodowej rodziców 
poprzez zapewnienie opieki dla dzieci naj-
młodszych – żłobek. Godziny otwarcia do-
stosowane do potrzeb mieszkańców.

Wysoka jakość usług opiekuńczych i oferta 
kulturalno-integracyjna dla seniorów. Uru-
chomienie Klubów Seniora na terenie gminy.

Organizacja przez Ośrodek Kultury imprez 
masowych zróżnicowanych, dostosowanych 
do potrzeb mieszkańców, umożliwiających 
dostępu do kultury wysokiej, np. cykliczne 
kino plenerowe. Budowa lub adaptacja bu-
dynku z przeznaczeniem na działalność kul-
turalną.

Wdrażanie i fi nansowanie programów profi -
laktyki zdrowia dla mieszkańców

Promowanie oraz zapewnienie dostępności 
dla osób ze specjalnymi potrzebami dzięki 
wprowadzeniu zasad uniwersalnego projek-
towania, racjonalnym usprawnieniom i/lub 
alternatywnym rozwiązaniom w  życiu pu-
blicznym

Opracowanie kalendarza imprez kultural-
nych i sportowych w planowaniu min. na rok.

CEL OPERACYJNY ZADANIE / DZIAŁANIE REALIZACJA 
TAK/NIE

FAKTYCZNY TERMIN 
WYKONANIA

PLANOWANY TERMIN 
WYKONANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

CEL STRATEGICZNY 1: GMINA JASTROWIE DOBRYM MIEJSCEM DO ZAMIESZKANIA. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW Z POSZANOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
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Aktualizacja studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego.

Opracowanie miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego dla strategicz-
nych terenów gminy.

Efektywne wykorzystanie środków z  fundu-
szu antyalkoholowego na realizację oddol-
nych, innowacyjnych inicjatyw promujących 
spędzanie czasu w zdrowy społecznie sposób.

Zaangażowanie organizacji pozarządowych 
– powierzanie szerszego spektrum zadań 
własnych gminy organizacjom pozarządo-
wym (zwłaszcza w  takich obszarach jak: 
ochrona socjalna osób niepełnosprawnych, 
aktywizacja osób starszych i/lub ze stwier-
dzoną niepełnosprawnością, kultura, historia 
lokalna, społeczności lokalne).

Aktywne włączenie mieszkańców w  proces 
odnowy wsi. Planowanie strategiczne na po-
ziomie rozwoju miejscowości.

CEL OPERACYJNY ZADANIE / DZIAŁANIE REALIZACJA 
TAK/NIE

FAKTYCZNY TERMIN 
WYKONANIA

PLANOWANY TERMIN 
WYKONANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

CEL STRATEGICZNY 1: GMINA JASTROWIE DOBRYM MIEJSCEM DO ZAMIESZKANIA. WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW Z POSZANOWANIEM ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

1.5. AKTYWIZACJA 
MIESZKAŃCÓW 

POPRZEZ PROMOCJĘ 
I WSPIERANIE 

DZIAŁAJĄCYCH NA 
TERENIE GMINY 
ORGANIZACJI 
SPOŁECZNYCH 

I GRUP 
NIEFORMALNYCH

1.4.AKTYWNA 
POLITYKA 

PRZESTRZENNA 
GMINY JASTROWIE
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Ograniczenie emisji szkodliwych substancji 
do atmosfery poprzez rozbudowę sieci gazo-
wej w miejscowości: Samborsko, Brzeźnica, 
Sypniewo

Walka z  wykluczeniem transportowym. 
Opracowanie Programu Rozwoju Transportu 
Publicznego.

Działania na rzecz wsparcia prowadzenia 
działalności gospodarczej, np. ulgi podat-
kowe (obniżenie stawki za podatek od nie-
ruchomości); organizacja praktyk i staży dla 
uczniów Zespołu Szkół im. Hipolita Cegiel-
skiego w zakładach pracy u lokalnych przed-
siębiorców.

Lobbing władz gminy na rzecz budowy 
obwodnicy miasta Jastrowia, rozbudowy 
i  przebudowy dróg innych kategorii (drogi 
wojewódzkie, powiatowe). Współpraca z za-
rządcami dróg.

Wparcie organizacji sprzedaży bezpośred-
niej produktów rolniczych poprzez przebu-
dowę targowiska oraz organizację imprez 
promujących lokalnych producentów rol-
nych.

„Zapewnienie wysokiej jakość oświaty na te-
renie gminy:
• szkoła wspierająca i stymulująca rozwój 

uczniów uzdolnionych (matematycznie 
i przyrodniczo, artystycznie, sportowo);

• szkoła świadcząca pomoc uczniom ma-
jącym problemy z nauką;

• efektywny system stypendialny;
• szkoła kształtująca postawę przedsię-

biorczą (spółdzielnie uczniowskie, wo-
lontariat uczniowski, samorząd uczniow-
ski)

• nowoczesna infrastruktura: pracownie, 
Internet, technologie multimedialne, in-
frastruktura podstawowa na wysokim 
poziomie.”

Budowa infrastruktury sportowej i  dydak-
tycznej przy Zespole Szkół w Jastrowiu, ul. 
Poznańska.

Promocja kształcenia zawodowego wśród 
młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozwój zielonej i  niebieskiej infrastruktury, 
w  tym: zagospodarowanie terenu po amfi -
teatrze przy ul. 1 Maja, aranżacja szkolnych 
i przedszkolnych boisk

Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy. Opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego 
ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy 
jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2.1 WSPARCIE 
PRZEDSIĘBIORCÓW 

I STWARZANIE 
WARUNKÓW DO 
POWSTAWANIA 
NOWYCH FIRM

2.2. ZAPEWNIENIE 
WYSOKIEJ JAKOŚCI 

OŚWIATY NA TERENIE 
GMINY

CEL OPERACYJNY ZADANIE / DZIAŁANIE REALIZACJA 
TAK/NIE

FAKTYCZNY TERMIN 
WYKONANIA

PLANOWANY TERMIN 
WYKONANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

CEL STRATEGICZNY 2: GMINA JASTROWIE MIEJSCEM ROZWOJU EDUKACJI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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Opracowanie i wdrożenie strategii promocji 
Gminy i produktu regionalnego.

„Budowanie, utrwalanie świadomości po-
nadlokalnej wśród mieszkańców poprzez:
aktywne uczestnictwo i  realizacje wspól-
nych projektów w oparciu o Stowarzyszeniu 
Wał Pomorski;
• udział w wydarzeniach oraz uroczysto-

ściach na szczeblu powiatu i  regionu, 
związanych z upamiętnieniem lokalnych 
bohaterów, wydarzeń i budowaniem re-
gionalnej tożsamości”

„Współpraca z partnerami zewnętrznymi:
• kontynuacja partnerstwa z  gminami 

Steinfeld i Bonyhad,
• aktywna współpraca w  ramach Stowa-

rzyszenia Wał Pomorski,
• udział w budowaniu nowej Strategii Roz-

woju Lokalnego w ramach Lokalnej Gru-
py Działania Krajna Złotowska.”

„Budowa infrastruktury turystycznej 
w gminie:

• Zagospodarowanie nabrzeża rzeki Mły-
nówki

• Budowa ścieżki rowerowej Jastrowie 
– Nadarzyce wraz z  infrastrukturą tury-
styczną na bazie istniejącego nasypu 
kolejowego

• Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Ro-
osevelta oraz przy ul. Wojska Polskiego

• Budowa ścieżki rowerowej przy zago-
spodarowanym nabrzeżu rzeki Młynów-
ka

• Doposażenie i  budowa dodatkowej in-
frastruktury rekreacyjnej na plaży miej-
skiej w Jastrowiu.”

CEL OPERACYJNY ZADANIE / DZIAŁANIE REALIZACJA 
TAK/NIE

FAKTYCZNY TERMIN 
WYKONANIA

PLANOWANY TERMIN 
WYKONANIA

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

CEL STRATEGICZNY 3: GMINA JASTROWIE ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU I REKREACJI
DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW 

3.1.BUDOWANIE 
POZYTYWNEGO 

WIZERUNKU GMINY 
NA ZEWNĄTRZ 
ORAZ BUDOWA 
TOŻSAMOŚCI 
REGIONALNEJ 

/ LOKALNEJ 
MIESZKAŃCÓW 

GMINY

3.2. PROMOCJA 
WALORÓW 

TURYSTYCZNYCH 
GMINY


