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Szanowni Państwo, 
 
Wiosną 2011 roku samorząd Gminy i Miasta Jastrowie podjął decyzję o przystąpieniu 
do opracowania najważniejszego dokumentu planistycznego Gminy, czyli strategii jej rozwoju. 
Do współpracy w realizacji tego projektu zaprosiliśmy ekspertów z Fundacji „Partnerzy dla 
Samorządu”, z Poznania.  
 
Prace nad strategią zostały poprzedzone opracowaniem „Raportu o stanie Gminy i Miasta”, 
którego celem było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację społeczną i gospodarczą Gminy 
Jastrowie. Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej, 
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy i Miasta.  
Raport to swoiste spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację Jastrowia w 
poszczególnych dziedzinach jego funkcjonowania, co pozwoliło wskazać wyzwania, jakie stoją 
przed Gminą na początku XXI wieku.  
 
Podstawowym założeniem raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia Gminy 
i Miasta, w oparciu o dane statystyczne oraz inne informacje pozyskane i przetworzone na 
potrzeby tego dokumentu. Podkreślić należy fakt, iż raport nie jest tylko monografią opisującą w 
szczegółach każdą z dziedzin aktywności Gminy i Miasta, ale zbiorem informacji, dzięki któremu 
będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju naszej małej Ojczyzny. 
 
Skupienie wysiłków na najistotniejszych dla rozwoju naszej Gminy i Miasta przedsięwzięciach, 
stanowi obowiązek zarówno obecnych, jak i przyszłych włodarzy, a od organizacji i instytucji, 
przedsiębiorstw, a w szczególności mieszkańców wymaga aktywnego współdziałania w ich 
realizacji.  
 
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy, w wyniku konsultacji społecznych (spotkania, 
dyskusje, badanie ankietowe mieszkańców), została wytyczona strategia Gminy i Miasta 
Jastrowie, wskazująca pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby osiągnięcia tych 
celów. 
Prace, związane z formułowaniem wizji, misji, celów i projektów realizacyjnych były 
prowadzone przez szeroki zespół osób, zarówno pracowników Urzędu Gminy i Miasta, radnych, 
jak i reprezentantów różnych organizacji i instytucji, które na co dzień z nami współpracują. 
Po spotkaniach warsztatowych oraz dyskusjach w zespołach problemowych, prowadzonych pod 
koniec 2011 i na początku 2012 roku, powstały konkretne rekomendacje, dotyczące rozwoju 
Gminy i Miasta do 2020 roku, które bazują na uwarunkowaniach zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
 Wyznaczone plany realizacyjne będą zapewne modyfikowane przez zmieniające się warunki 
zewnętrzne, ale zawsze powinny się trzymać głównego kierunku rozwoju Jastrowia, 
polegającego na stworzeniu korzystnych warunków zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz 
prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o atrakcyjne położenie i walory środowiska 
naturalnego. 
 
Za powstanie tego dokumentu składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy 
i Miasta Jastrowie, którzy uczestniczyli w pracach nad strategią. 
 

Burmistrz Gminy i Miasta 
Piotr Wojtiuk 
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Osoby, które brały udział w pracach nad opracowaniem Strategii 
Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 

 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU STRATEGICZNEGO 

 
Burmistrz Gminy i Miasta - Piotr Wojtiuk 

 
W warsztatach strategicznych, które odbyły się w dniu 15 listopada oraz 8 grudnia 2011 roku 
udział wzięli (na podstawie list obecności): 

1. Biale Justyna - pracownik socjalny, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
2. Białas Grzegorz – Prezes, ZECIUK Sp. z o.o. Jastrowie 
3. Budzowski Mirosław – Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
4. Bzowski Krzysztof – Radny, Przewodniczący Komisji Oświaty 
5. Cielas Władysław – Radny 
6. Ciołek Aleksandra – Radny, Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej,  
7. Dymek Krzysztof – Prezes, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” 
8. Harbuzińska-Turek Joanna – Radna, Z-ca Przewodniczącego Komisji Oświaty 
9. Haweto Janina - p.o. Dyrektor, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
10. Januszkiewicz Alina – Dyrektor, Zespół Szkół Samorządowych Sypniewo 
11. Jędruch Janina – Kierownik, Dzienny Dom Pomocy Społecznej Jastrowie 
12. Kacprzak Andrzej - Komendant Straży Pożarnych, Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych 
13. Kazberuk Agnieszka - Przewodnicząca Komisji Porządku 
14. Klimczak Jerzy - z-ca Burmistrza, UGiM Jastrowie 
15. Kozłowski Piotr – Inspektor, UGiM Jastrowie 
16. Krzysztoń Violetta – Dyrektor, Przedszkole Samorządowe Jastrowie 
17. Ludewicz Ryszard - Instr. Sportu, Ośrodek Kultury 
18. Ludwisiak Michał - Radny 
19. Nowicki Stanisław – Dyrektor, Publiczna Szkoła Podstawowa Jastrowie 
20. Ośka Anna - Komisja Oświaty 
21. Piekarska Anna – Dyrektor, Publiczne Gimnazjum Jastrowie 
22. Przybylski Jan – Przewodniczący Rady Miejskiej 
23. Puchalski Andrzej - Specjalista ds. wody i kanalizacji, ZECIUK Sp. Z o.o. Jastrowie 
24. Puzio Wiesław – Dyrektor, Ośrodek Kultury Jastrowie 
25. Sakowicz Wojciech - Vice Przewodniczący Rady Miejskiej 
26. Sarna Ryszard – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, UGiM Jastrowie 
27. Stapiński Jan - Radny 
28. Szewczyk Renata – Sekretarz, UGiM Jastrowie 
29. Witkowski Jacek – Radny 
30. Wojtiuk Piotr – Burmistrz, UGiM Jastrowie 
31. Żmuda Dorota – Inspektor, UGiM Jastrowie 

 
 
NADZÓR MERYTORYCZNY NAD CAŁO ŚCIĄ PRAC SPRAWOWALI:   

Radosław Szarleja, Waldemar Pruss i Marta Czarnecka - konsultanci Fundacji „Partnerzy dla 
Samorządu” z Poznania. 
Koordynatorem prac ze strony Gminy i Miasta Jastrowie był Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej UGiM Jastrowie p. Ryszard Sarna. 
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1. PROCES I METODA OPRACOWANIA STRATEGII 
 
 
1.1. Proces tworzenia strategii Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Strategia jest dokumentem, który w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich 
powinna zmierzać gmina, aby zapewnić sobie stały, zrównoważony rozwój, a 

mieszkańcom konsekwentne polepszanie warunków życia. 
 
Pytanie, na jakie powinna odpowiedzieć każda Strategia Rozwoju to nie tylko - jaka przyszłość 
gminy jest najlepsza, ale również, w jaki sposób ją osiągnąć.  
We współczesnym świecie gminy osiągają sukces dzięki umiejętnemu łączeniu elementów 
konkurencji i współpracy, wspierania jednostek najbardziej efektywnych i pomocy osobom 
nieprzystosowanym. Wymagane jest poszukiwanie i wspólne wspieranie osób i podmiotów, 
które stanowią „lokomotywy” napędzające lokalny rozwój przy jednoczesnym ujawnianiu i 
wspieraniu osób i pomiotów najgorzej funkcjonujących w realiach dzisiejszej gospodarki 
wolnorynkowej. Oznacza to, że samorząd gminy nie jest jedynym i wyłącznym podmiotem 
strategii rozwoju, chociaż ponosi odpowiedzialność za jej sformułowanie i uchwalenie. Jedyną 
drogą do jej realizacji jest wspólne dążenie zarówno mieszkańców gminy jak i jej administracji 
oraz działających na jej obszarze podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń.  
 
Po kilku miesiącach prac dobiegł końca proces opracowywania strategii rozwoju Gminy i Miasta 
Jastrowie, który rozpoczął się w wiosną 2011 roku podpisaniem umowy między Gminą a 
Fundacją Partnerzy dla Samorządu z Poznania.  
 
Proces sporządzania strategii był wspólną pracą przedstawicieli samorządu (radnych, 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta, gminnych jednostek organizacyjnych) oraz konsultantów 
Fundacji. Charakterystyczną cechą tego procesu była aktywna pomoc ze strony Gminy w 
zbieraniu danych, uczestnictwo w interpretacji tych danych i sporządzeniu diagnozy stanu 
Gminy oraz szeroka partycypacja przedstawicieli różnych instytucji z terenu Gminy w 
określaniu możliwości rozwojowych i budowaniu programów strategicznego rozwoju. 
 
Prace zostały podzielone na kilka etapów, których przebieg opisano poniżej. Ich realizacja była 
zgodna z podstawowymi zasadami planowania strategicznego. Model zarządzania strategicznego 
w literaturze przedstawiany jest przeważnie w postaci cyklu: analiza (diagnoza) → planowanie 
→ wdrażanie → ocena, która w kolejnej fazie przyjmuje postać korekty i aktualizacji planów. 
 
Zgodnie z powyższym modelem, formułowanie strategii w Gminie zostało poprzedzone 
sporządzeniem kompleksowego „Raportu o Stanie Gminy i Miasta Jastrowie”. Celem jego 
przygotowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną 
Gminy i Miasta. 
 
Na początku zostało przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami Gminy, w trakcie którego 
szczegółowo omówiono proces sporządzania diagnozy stanu Gminy oraz przedstawiono zakres 
niezbędnych informacji do opracowania Raportu. Zbieraniu danych poświęcono kilka 
następnych tygodni. Praca ta była realizowana przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta oraz 
innych jednostek i instytucji. 
Zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich aspektach funkcjonowania Gminy według 
stanu na dzień opracowywania Raportu, jak również za kilka lat wstecz. Dzięki temu powstała 
możliwość dokonywania analizy historycznej, czyli wszechstronnego porównywania poziomu 
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rozwoju Gminy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Raport pokazał także pewne trendy rozwojowe 
i stał się podstawą do obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju 
Gminy. Jest on opisem stanu, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji 
strategii, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. 
 
Sporządzony Raport stał się punktem wyjścia do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy 
i Miasta.  
 
Bardzo cennym, wykorzystanym w pracach nad strategią, źródłem informacji były 
badania ankietowe, przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy. Łącznie zebrano 100 
ankiet. 
 
Każda ankieta zawierała 3 pytania, dotyczące: 

1) Oceny warunków życia w Gminie - ocenie poddano 16 różnych dziedzin życia Gminy, 
dotyczących m.in. edukacji, infrastruktury, usług komunalnych. Ankietowani ocenili 
je według 5-stopniowej skali. 

2) Oceny ważności prowadzenia różnych działań w Gminie. Ankieta zawierała 16 
zdefiniowanych dziedzin działań, ponadto można było podać własne propozycje. 
Ankietowani ocenili je według 5-stopniowej skali. 

3) Wskazania 5 najważniejszych działań na terenie gminy, na które powinny w pierwszej 
kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu Gminy. 

 
W Rozdziale 2 zostały przedstawione wyniki badań, natomiast wzór ankiety został 
zamieszczony w Załączniku 2. 
 
Warsztaty strategiczne odbyły się 15 listopada oraz 8 grudnia 2011 roku z udziałem grona 
przedstawicieli społeczności gminnej – władz Gminy, pracowników Urzędu Gminy i Miasta, 
radnych oraz szefów jednostek i instytucji, działających na terenie Gminy. Objęły następujące 
zagadnienia:  

• Omówienie istoty strategii rozwoju gminy; 
• Przypomnienie założeń „Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy i Miasta 

Jastrowie” z roku 2000;  
• Przedstawienie wybranych elementów diagnozy stanu Gminy Jastrowie; 
• Przedstawienie wyników ankiet przeprowadzonych wśród lokalnej społeczności; 
• Identyfikacja nowych potrzeb i „spraw do załatwienia”, dokonanie analizy SWOT; 
• Uzgodnienie zaktualizowanej struktury Strategii oraz wstępne uzgodnienie nowej listy 

projektów strategicznych. 
 
W kolejnym etapie prac konsultanci, w kontakcie z odpowiednimi osobami ze strony Gminy, 
uzasadnili wybór i opisali cele, programy i projekty strategiczne oraz do każdego projektu 
dopracowali zestaw sporządzonych wcześniej mierników jego wykonania po to, aby w każdej 
chwili istniała możliwość sprawdzenia, czy przyjęte zadania są realizowane terminowo i w 
sposób określony w dokumencie strategii. 
 
Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania (w niniejszym opracowaniu 
przyjęto lata 2012 — 2020) Rady Miejskiej, Burmistrza i wspierających go urzędników oraz 
wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających ze 
zmieniającego się otoczenia i działań innych podmiotów. Zgodnie z zapisami Strategii działanie 
takie jest ukierunkowane przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na 
wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne słabości. 
 



Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
 
 

 

7 

Strategia spełnia trzy funkcje: 
• Funkcja pierwsza - to bezpośrednia podstawa do działań organów samorządu w tych 

dziedzinach i w tych zakresach, które wynikają z kompetencji samorządu. 
• Funkcja druga – to pośrednie oddziaływanie (informacyjne, inspiracyjne, mobilizujące, 

organizacyjne, edukacyjne, a także pomocowe) względem podmiotów autonomicznych 
tak, aby podmioty te poprzez swą działalność, realizowaną w imię własnych dążeń, 
służyły celom rozwoju gminy. 

• Funkcja trzecia - mająca szczególne znaczenie w obecnej dobie, to narzędzie w 
staraniach o uzyskanie zewnętrznych środków pomocowych, zwłaszcza ze źródeł 
Unii Europejskiej. 

 
 
1.2. Struktura Strategii 
 
Opracowana Strategia jest dokumentem o wyrazistej, logicznej strukturze.  
 
Najważniejszym, wyjściowym elementem jest wizja gminy, która określa pożądany 
przez mieszkańców wizerunek gminy w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, czyli jest 
swoistym „zdjęciem” gminy. 
 
Kolejnym elementem jest misja rozwoju gminy, która określa, jaki powinien być kierunek 
rozwoju gminy w perspektywie następnych kilkunastu lat i jakie są priorytety samorządu 
w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców, czyli osiągnięcia stanu, określonego 
w wizji. Misja jest sentencją, która najlepiej ujmuje główne kierunki działania samorządu, 
jednocześnie wskazuje priorytety działalności w najbliższych latach, ale przede wszystkim jest 
najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego.  
 
Strategia jest zorganizowana na kilku poziomach; strukturą swoją przypomina piramidę, 
której wierzchołek stanowi misja. Następnie wyróżniono niższe poziomy planowania: 
 

1. Cele strategiczne 
2. Programy strategiczne 
3. Projekty realizacyjne 
4. Zadania do wykonania. 

 
Każdy cel, program i projekt zostają w dokumencie strategii uzasadnione i scharakteryzowane. 
 
Następnym, po misji poziomem, planowania są cele strategiczne. Wynikają one bezpośrednio 
z misji – konkretnie definiują kierunki rozwoju gminy tam określone, jednocześnie pozwalają na 
zachowanie jasnego podziału strategii, grupując poszczególne programy i projekty. Ich realizacja 
w przyjętej perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu 
rozwoju gminy, określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, 
których wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują 
projekty, związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działania samorządu. 
Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu 
strategii. Projekty te zostały w niniejszym dokumencie szczegółowo rozpisane. Każdy projekt 
opatrzono opisem, w którym przedstawiono uzasadnienie jego wyboru oraz inne, ważne dla jego 
realizacji, informacje. Dodatkowo dla projektów opracowano zestaw niezbędnych danych, 
obejmujących przede wszystkim zadania, czyli czynności do wykonania w ramach każdego 
projektu. Zostały tutaj również określone inne informacje – opis celu, dla jakiego projekt jest 
realizowany, koszt realizacji poszczególnych zadań, informacje o jednostkach odpowiedzialnych 
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za ich wykonanie oraz jednostce koordynującej projekt, a także daty realizacji poszczególnych 
zadań. 
 
 
Należy podkreślić, że strategia jest tzw. planem maksymalnym, to znaczy obejmuje ona 
wszystkie przedsięwzięcia, jakie mieszkańcy chcieliby, aby były zrealizowane do 2020 roku – 
aby tak się stało, muszą być w pełni spełnione wszystkie warunki, związane z pozyskaniem 
środków zewnętrznych oraz z wykorzystaniem zdolności technicznych i organizacyjnych. 
 
W rzeczywistości cele, zapisane w strategii nigdy nie są osiągnięte dokładnie w takim zakresie, 
w jakim są za pierwszym razem zaplanowane, bowiem w ciągu wielu lat realizacji przedsięwzięć 
strategicznych zmienia się zarówno samorząd, jak i jego otoczenie – pojawiają się nowe 
koncepcje, wyzwania, oczekiwania i możliwości, których konsekwencją jest zmiana lub nawet 
zaniechanie części pierwotnych planów, w ich miejsce wprowadzane są inne. 
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2. UWARUNKOWANIA ROZWOJU GMINY  
 
 
2.1. Wyniki analizy SWOT 
 
Klasycznym narzędziem, stosowanym od wielu lat w analizie strategicznej, jest zestawienie 
silnych stron (atutów) i słabych stron (braków, problemów) analizowanego podmiotu 
(w tym przypadku gminy) oraz określenie jego szans i zagrożeń rozwojowych. Nazwa SWOT 
pochodzi z języka angielskiego i oznacza: S – Strenghts (silne strony), W – Weeknesses 
(słabości), O - Opportunities (możliwości), T – Threats (zagrożenia). Przyjęta metoda pozwala 
na zebranie i uszeregowanie informacji o potencjale rozwojowym gminy oraz o dostrzeganych 
barierach. Zwraca jednocześnie uwagę na pojawiające się zewnętrzne szanse i zagrożenia. 
Wbrew powszechnym opiniom analiza sił, słabości oraz szans i zagrożeń, nie jest jedynie 
narzędziem diagnostycznym, lecz na podstawie tej analizy rozwinęły się metody pozwalające na 
wyznaczenie w usystematyzowany sposób opcji strategicznego działania organizacji (firmy, 
gminy). 
 
Silne i słabe strony 
 
Analizie poddano cztery najważniejsze obszary działalności Gminy i Miasta Jastrowie: 
• INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
• ROZWÓJ GOSPODARCZY 
• OŚWIATA, KULTURA, TURYSTYKA I SPORT  
• ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZEŃSTWO 
 
Przeprowadzona podczas warsztatów analiza sytuacji w poszczególnych dziedzinach 
przedstawia się w sposób następujący: 

 
INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Silne strony Braki, problemy 

Czyste środowisko, tereny atrakcyjne turystycznie Częściowy brak sieci kanalizacyjnej w Gminie lub 
oczyszczalni przydomowych 

Wysoki stopień zwodociągowania Gminy 
Zły stan większości dróg powiatowych i gminnych 

(najczęściej wskazywany problem przez 
mieszkańców) 

Dostępność komunikacyjna – dwie drogi krajowe Brak obwodnicy Jastrowia 

Wysoki stopień gazyfikacji Gminy Bezpieczeństwo na drogach 

Linia kolejowa Zbyt mało chodników, oświetlenia 

Dobre warunki do budowy elektrowni wodnych Zbyt mało ścieżek rowerowych 

Selektywna zbiórka odpadów Zanieczyszczenie powietrza z tzw. niskiej emisji i 
emisji komunikacyjnej 

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków, jej duże 
rezerwy Hałas komunikacyjny 

 Problemy z szybkim Internetem, z zasięgiem 
telefonii komórkowej 
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W sferze „infrastruktura, ochrona środowiska”, dostrzeżono atuty Gminy takie jak przede 
wszystkim – czyste i nieskażone środowisko naturalne, wysoki stopień zwodociągowania i 
gazyfikacji, nowoczesna oczyszczalnia ścieków. W latach 2006 - 2010 liczba przyłączy 
wodociągowych zwiększyła się o 43%, a długość sieci wodociągowej wzrosła o 18 km. Ta 
znaczna różnica, wskazuje na aktywne działania samorządu w kierunku zwodociągowania 
całego obszaru Gminy. 
 
Poważnymi problemami są: częściowy brak sieci kanalizacyjnej w Gminie lub oczyszczalni 
przydomowych - na przestrzeni 5 lat długość sieci kanalizacyjnej wzrosła zaledwie o 2,4 km, 
zwiększając liczbę przyłączy o 60. W całej Gminie dostęp do kanalizacji ma 53,2% ludności, z 
czego 68,8% w mieście i 9,9% na wsiach. System kanalizacji w Gminie wymaga intensywnego 
rozwoju. Gmina i Miasto Jastrowie wyposażona jest w 3 oczyszczalnie ścieków: w Jastrowiu,  
w miejscowości Brzeźnica i w Sypniewie.  
Ponadto - zły stan większości dróg powiatowych i gminnych (najczęściej wskazywany problem 
przez mieszkańców), brak obwodnicy Jastrowia, niski poziom bezpieczeństwa na drogach, mała 
ilość ścieżek rowerowych, zanieczyszczenie powietrza z tzw. niskiej emisji i emisji 
komunikacyjnej, hałas komunikacyjny, problemy z szybkim Internetem, z zasięgiem telefonii 
komórkowej.  
 
Działania, zmierzające do pełnego wyposażenia Gminy w infrastrukturę techniczną, będą jkjlkjl i 
z pewnością najbardziej kosztochłonnymi elementami strategicznego planu rozwoju Gminy. 
 

ROZWÓJ GOSPODARCZY 
 

Silne strony Braki, problemy 

Korzystne położenie 
Spadająca liczba ludności Gminy i starzenie się 

społeczeństwa – przyrost ludności w kategorii: wiek 
poprodukcyjny, ujemne saldo migracji 

Dostępne tereny inwestycyjne Mała liczba firm na 1.000 mieszkańców 

Duża atrakcyjność turystyczna Brak większych zakładów przemysłowych 

Tereny pod farmy wiatrowe 
Wysokie bezrobocie, przedłużający się okres 

poszukiwania pracy, rosnąca liczba osób młodych bez 
pracy oraz osób w wieku przedemerytalnym 

 Niepełne przygotowanie terenów inwestycyjnych 

 Niska jakość gleb 

 Niedostateczna dostępność usług na terenie Gminy  

 
Wykształcenie lokalnej społeczności (niska dostępność 

średniej kadry technicznej, zbyt mała chęć 
przekwalifikowania) 

 Brak nowych inwestycji 

 Potrzeba promocji gospodarczej gminy, 
proinwestycyjnej polityki podatkowej 

 Ograniczenia związane z położeniem Gminy na 
obszarach NATURA 2000  
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Niewątpliwie dużym atutem Gminy jest jej korzystne położenie - przy ważnym szlaku 
komunikacyjnym u zbiegu dróg krajowych nr 11 i nr 22: Poznań – Kołobrzeg i Gorzów Wlkp. – 
Gdańsk. Przez miasto przebiegają zelektryfikowane połączenia kolejowe: Poznań – Kołobrzeg.  
Gmina ma do zagospodarowania tereny pod budownictwo jedno- i wielorodzinne, jak również 
pod usługi i przemysł. Wysoko należy oceniać atrakcyjność turystyczną Gminy. 
  
Główne problemy to z kolei m.in.: starzejące się społeczeństwo, rosnące bezrobocie, niska 
jakość gleb a co za tym idzie niewielki odsetek osób prowadzących działalność rolniczą, 
ograniczenia NATURA 2000 oraz wykształcenie lokalnej siły roboczej. 
 
 

OŚWIATA, KULTURA, TURYSTYKA I SPORT  
 

Silne strony Braki, problemy 

Dobry dostęp do szkolnictwa podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

(wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dobre 
wyposażenie szkół) 

Utrudniony dostęp do „wyższych” dóbr kultury 

Kluby sportowe i duża aktywność sportowa Zły stan techniczny niektórych obiektów 
użyteczności publicznej 

Hala sportowa Braki placów zabaw, potrzeba doposażenia 

Aktywność Domu Kultury i Wiejskiego Domu 
Kultury 

Rosnące dopłaty z budżetu Gminy do utrzymania 
szkół w stosunku do subwencji oświatowej 

Infrastruktura sportowa przy szkołach Potrzeby – modernizacja kąpieliska, oznakowanie 
szlaków turystycznych 

Duża aktywność organizacji społecznych na 
terenach wiejskich  

Atrakcyjne tereny turystyczne, czyste wody  

 
Jednym z priorytetów samorządu jest wysoka jakość kształcenia. Jest ona możliwa dzięki 
szerokiej ofercie edukacyjnej i dobrym warunkom nauczania w większości placówek.  
Aktywność sportowo-rekreacyjna jest w Gminie zapewniona dzięki rozbudowanej 
infrastrukturze sportowej w szkołach oraz klubom sportowym. Dzieci mają do dyspozycji place 
zabaw. Prężnie działa Ośrodek Kultury. Ośrodek Kultury animuje życie kulturalne i sportowe na 
terenie Gminy Jastrowie. Organizowane przez niego wydarzenia swoim zasięgiem wykraczają 
często ponad Gminę - kilka imprez cyklicznych sięga powiatu, kilka regionu, „Bieg o Uśmiech 
Dziecka” odnosi się do całej Polski, a „Bukowińskie Spotkania” mają wymiar międzynarodowy. 
Bazą działalności Ośrodka są koła zainteresowań artystycznych, w których systematycznie 
uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli Gminy. Koła zainteresowań prowadzone przez 
instruktorów pozwalają na rozwijanie zdolności artystycznych, promują talenty i uczą 
konstruktywnego spędzania wolnego czasu.  
 
Głównym problemem oświaty są bardzo duże wydatki na tę sferę działalności samorządu, 
znacznie przekraczające poziom otrzymywanej subwencji, przy jednoczesnym znaczącym 
spadku liczby uczniów.  
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Ponadto zidentyfikowano braki takie jak: utrudniony dostęp do „wyższych” dóbr kultury, 
szczególnie na terenach wiejskich Gminy, zły stan techniczny niektórych obiektów użyteczności 
publicznej, braki placów zabaw, oraz pilne potrzeby do których należą – modernizacja 
kąpieliska, oznakowanie szlaków turystycznych.  
 

ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, BEZPIECZE ŃSTWO 
 

Silne strony Braki, problemy 

Integracja społeczności lokalnej, rosnąca liczba 
aktywnych organizacji pozarządowych Ubożenie lokalnej społeczności 

Aktywne jednostki OSP Niski poziom wykształcenia części ludności 

Aktywny MOPS Ukryte bezrobocie 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej, warsztaty 
terapii zajęciowej 

Duża liczba osób, korzystających z pomocy 
społecznej 

 Utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, 
szczególnie specjalistycznej 

 Duża liczba wypadków – drogi krajowe 

 Brak mieszkań socjalnych 

 Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania) 

 
W zakresie zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa, na pierwszym miejscu jeśli chodzi o 
silne strony wymieniana jest silna integracja społeczności lokalnej, rosnąca liczba aktywnych 
organizacji pozarządowych. Na terenie gminy sektor NGO reprezentuje ok. 26 organizacji. 
Przegląd organizacji pozarządowych działających na obszarze Gminy jest dość imponujący. 
Poza lokalnymi oddziałami ogólnopolskich organizacji, nie brak w nim także niezależnych, 
lokalnych związków i stowarzyszeń odpowiadających na specyficzne potrzeby mieszkańców. 
Pośród wachlarza różnych specjalności, nie brakuje NGO operujących w sferze pomocy 
społecznej, pomagających osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.  
Ponadto prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne oraz MOPS, jak również DPS. 
 
Najważniejsze braki/problemy to - ubożenie lokalnej społeczności, niski poziom wykształcenia 
mieszkańców, ukryte bezrobocie, rosnąca liczba osób, korzystających z pomocy społecznej, 
utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej, szczególnie specjalistycznej, brak mieszkań socjalnych, 
patologie społeczne (alkoholizm, narkomania). 
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Szanse i zagrożenia 
 
Na obecną i przyszłą sytuację Gminy wpływ mają nie tylko czynniki wewnętrzne, które często 
są atutami bądź problemami, ale także czynniki wpływające na Gminę z zewnątrz. Poniżej 
przedstawiono zidentyfikowane szanse i zagrożenia dla Gminy i Miasta Jastrowie.  
 

SZANSE I ZAGROŻENIA 
 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Osiedlanie się nowych przedsiębiorczych osób na 
terenie Gminy 

Emigracja młodych, wykształconych osób z terenu 
Gminy 

Dobra sieć komunikacyjna i jej modernizacja Małe możliwości zatrudnienia  - peryferyzacja 
ośrodków oddalonych od dużych miast 

Rozwój rolnictwa ekologicznego 
Niekorzystne ogólne ekonomiczne warunki 
działalności rolnej – niska dochodowość w 

rolnictwie 
Możliwość wykorzystania potencjału 

środowiskowego i gospodarczego pod rozwój 
agroturystyki i  turystyki aktywnej 

Niestabilna sytuacja finansowa państwa 

Wykorzystanie środków finansowych dostępnych w 
ramach funduszy strukturalnych UE Brak funduszy UE dla małych ośrodków 

Programy rewitalizacji – możliwość wykorzystania 
środków zewnętrznych  

 
Niewątpliwie szansą dla Gminy jest osiedlanie się na jej obszarze osób przedsiębiorczych, 
gotowych działać na rzecz rozwoju swoich firm, a jednocześnie rozwoju gospodarczego 
Jastrowia. Najczęściej są to ludzie w wieku produkcyjnym, z dziećmi, dobrze sytuowani, 
przedsiębiorczy, którzy – poprzez płacenie podatków, uruchamianie na miejscu działalności 
gospodarczej oraz kreowanie popytu i aktywne uczestnictwo w życiu Gminy – będą się 
przyczyniali do jej rozwoju. 
Kolejną szansą dla Gminy jest dostępność terenów pod inwestycje, co, przy ich uzbrojeniu i 
odpowiedniej promocji, powinno spowodować pojawienie się nowych inwestorów, dających 
miejsca pracy i zwiększone dochody budżetowe. 
 
Niestety, na każdą gminę wpływ mają także czynniki, które mogą utrudniać bądź nawet 
uniemożliwiać jej rozwój. 
Największym zagrożeniem jest starzenie się społeczeństwa oraz emigracja młodych, 
wykształconych osób z terenu Gminy. 
 
 
Zaprezentowane wyżej wyniki analizy sytuacji Gminy, przeprowadzonej z udziałem 
jej mieszkańców, stały się podstawą procesu planistycznego, bowiem wewnętrzne atuty 
i pojawiające się w otoczeniu szanse są tymi elementami, na których należy bazować 
planując dalszy rozwój Gminy. Z kolei usunięcie bądź zniwelowanie wewnętrznych braków 
i problemów oraz zewnętrznych zagrożeń to zadania, których realizacja powinna 
przyczynić się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy i przybywających 
gości. 
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2.2. Ocena warunków życia  w Gminie – wyniki badań ankietowych 
 
Organizacja badań 
 
Dla reprezentatywności próby ankieta była dostępna do wypełnienia dla mieszkańców 
wszystkich miejscowości z terenu Gminy, a została rozpowszechniona przede wszystkim 
poprzez szkoły oraz Urząd. Zebrano 31 ankiet z Gimnazjum w Jastrowiu, 11 ankiet z Brzeźnicy, 
26 ankiet z Sypniewa i 32 ankiety z Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
Odpowiedzi udzieliło 21 mężczyzn i 73 kobiety (6 osób nie podało danych). Prawie 35% 
badanych posiada wykształcenie wyższe, a 32% wykształcenie średnie. 38% stanowią osoby w 
wieku 30-39 lat. 
 
Ocenie poddano 16 dziedzin życia, w tym lokalny rynek pracy, opiekę zdrowotną, stan 
środowiska. Ankietowani ocenili według 5-stopniowej skali jakości stan kolejnych dziedzin:  

1. Lokalny rynek pracy (możliwość znalezienia pracy na terenie Gminy)  
2. Szkoły podstawowe       
3. Gimnazja       
4. Opieka społeczna       
5. Opieka zdrowotna       
6. Warunki mieszkaniowe       
7. Bezpieczeństwo mieszkańców       
8. Dostępność do kultury i rozrywki       
9. Dostępność do sportu i rekreacji       
10. Wodociągi i jakość wody       
11. Kanalizacja       
12. Stan dróg i komunikacji lokalnej       
13. Stan środowiska naturalnego       
14. Gastronomia       
15. Placówki handlowe       
16. Placówki usługowe       

 
Oprócz tego badani wypełniali metryczkę, w której określali swój wiek (18-29, 30-39, 40-49, 50-
59 i powyżej 60 lat), płeć, wykształcenie, status zawodowy oraz sołectwo i miejscowość, w 
których mieszkają. 
 
Wyniki części ankiety dotyczącej warunków życia w Gminie Jastrowie przedstawia wykres 1. 
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WYKRES 1. OCENA WARUNKÓW ŻYCIA W GMINIE JASTROWIE PRZEZ JEJ MIESZKAŃCÓW. 

 
ŹRÓDŁO: BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONE NA TERENIE GMINY JASTROWIE 

 
Z przedstawionego zestawienia wynika, że respondenci najgorzej ocenili lokalny rynek 
pracy. Prawie 44% badanych wystawiło ocenę „bardzo złą”, a 40% określiło sytuację jako „złą”. 
Nie padła żadna ocena „bardzo dobra” ani „dobra”. Drugą dziedziną, którą mieszkańcy 
postrzegają źle jest stan dróg i komunikacji lokalnej. Tutaj oceny rozkładały się następująco: 
35% odpowiedzi dla oceny „bardzo złej” oraz 34% dla oceny „złej”. Nienajlepiej wypadły 
także dostępność kultury i rozrywki  (17% dla oceny „bardzo złej” i 34% dla oceny „złej”), 
opieka zdrowotna (17% dla odpowiedzi „bardzo zła” i 24% „zła”), gastronomia (17% „bardzo 
zła”, 23% „zła”) oraz warunki mieszkaniowe (8% ocen „bardzo złych” i 26% ocen „złych”).  
 
Zdecydowanie najwyższe oceny uzyskał natomiast w Gminie stan edukacji. Prawie 50% 
respondentów wystawiło szkołom podstawowym ocenę „dobrą”, a 8% „bardzo dobrą”. 
Gimnazja 10% osób oceniło „bardzo dobrze”, a 50% „dobrze”. Badani stosunkowo wysoko 
ocenili kategorię „Wodociągi i jakość wody” 5% osób uznało ją za „bardzo dobrą”, a aż 54% 
jako „dobrą”. Nie padła żadna ocena „bardzo zła”. Nieźle prezentuje się sytuacja w kategoriach 
„Stan środowiska naturalnego” (7% oceny „bardzo dobre” i 38% „dobre”) oraz „Dostępność do 
sportu i rekreacji” (42% dla odpowiedzi „dobra”). 
 
Ankietowani jednak najczęściej klasyfikowali poszczególne warunki życia w Gminie jako 
„przeciętne”. Takie oceny stanowią 38% wszystkich ocen. 12% odpowiedzi to oceny „bardzo 
złe”, a 21% „złe”. Ocena „bardzo dobra” stanowi tylko 3%, a „dobra” 26%. 
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2.3. Propozycje działań w Gminie – wyniki badań ankietowych 
 
W ramach tej samej ankiety oceniana była także ważność 16 działań w Gminie, m. in. remonty i 
budowa dróg, zwiększanie estetyki Gminy, czy zwiększenie nakładów na turystykę. 
Respondenci oceniali według 5-stopniowej skali ważność poszczególnych działań: 
 
1) Remonty i budowa dróg 
2) Budowa infrastruktury około drogowej 
3) Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej 
4) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej 
5) Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów 
6) Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów  
7) Zwiększenie nakładów na turystykę 
8) Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej 
9) Budowa sal sportowych 
10) Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii 
11) Dalsze działania w zakresie zbiórki, selekcji i powtórnego wykorzystania odpadów 
12) Rozbudowa usług gastronomiczno - hotelarskich 
13) Zwiększanie estetyki gminy (np. zakładanie nowych terenów zielonych) 
14) Intensyfikacja współpracy z gminami partnerskimi 
15) Szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy 
16) Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych 
 
Na wykresie 2 przedstawiono wyniki części ankiety dotyczącej działań w Gminie Jastrowie. 
 

WYKRES 2. SKALA WAŻNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ GMINY JASTROWIE WG JEJ 
MIESZKAŃCÓW 

 
 

ŹRÓDŁO: BADANIE ANKIETOWE PRZEPROWADZONE NA TERENIE GMINY JASTROWIE 
 
Z przeprowadzonych badań wynika, że zdecydowanie najważniejszymi działaniami Gminy 
powinny być remonty i budowa dróg. Odpowiedź „bardzo ważna” wskazało 59%  badanych. Na 
kolejnych miejscach w skali ważności plasują się: aktywne wspieranie lokalnych 
przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów zewnętrznych, ex aexquo budowa infrastruktury 
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około-drogowej (chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie) i dalsze działania w zakresie zbiórki, 
selekcji i ponownego wykorzystania odpadów oraz zwiększanie estetyki Gminy (odpowiednio 
59%, 46%, 46% i 39% dla odpowiedzi „bardzo ważna”). Dość istotne okazały się także: szersze 
wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy, zwiększenie nakładów na 
turystykę, promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii, rozbudowa i 
modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, zwiększenie pomocy dla najuboższych, 
intensyfikacja współpracy z gminami partnerskimi. 
 
26% respondentów uznało za „zbędne” budowę sal sportowych, jednakże równocześnie 23% 
oceniło to działanie jako „ważne”. Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów jest 
„ średnio ważne” dla 39% osób. 
 
Największą część (32%) ocen stanowią oceny „bardzo ważne”. 26% to oceny „średnio ważne”. 
Tylko 7% to oceny "zbędne”. Z takiej klasyfikacji wynika, że wiele wymienionych działań 
respondenci uznali za priorytetowe, niewielka część badanych działań jest dla mieszkańców 
Gminy zbędna. 
 
 
2.4. Najważniejsze działania na terenach sołectw, na które powinny być w pierwszej 
kolejności wydatkowane środki z budżetu Gminy 
 
Mieszkańcy Gminy, poprzez badanie, poproszeni zostali również o przedstawienie 
najważniejszych działań w ich jednostce, na które powinny w pierwszej kolejności zostać 
wydatkowane środki z budżetu Gminy. Wyniki tych badań zaprezentowano poniżej. 
 
Pierwsze miejsca zajęły działania dotyczące remontów i budowy dróg (36 wskazań), 
rozbudowy kanalizacji (23), estetyki gminy i miasta – w tym powiększanie terenów 
zielonych, remonty budynków (22), tworzenia nowych miejsc stałej pracy (19) oraz opieki 
zdrowotnej – w tym zatrudnienia wykwalifikowanych lekarzy, dostępu do 
specjalistycznych badań i funkcjonowania laboratorium (17). 
 
Inne działania, które wskazano parokrotnie zaprezentowane zostały w poniższej tabeli. 
 

Działanie Liczba osób 
Dostęp do kultury i rozrywki 14 
Pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych 13 
Budowa obwodnicy 10 
Rozwój turystyki 9 
Opieka społeczna dla ludzi starszych i najuboższych 9 
Placówki oświatowe (szkoły podstawowe, przedszkola) 8 
Zapewnienie mieszkań 8 
Budowa placów zabaw dla dzieci 8 
Rozbudowa sieci wodociągowej i poprawa jakości wody 7 
Modernizacja i budowa chodników 7 
Modernizacja dróg wewnętrznych 6 
Wspieranie lokalnych przedsiębiorców 6 
Promocja i wsparcie odnawialnych źródeł energii 6 
Bezpieczeństwo mieszkańców (walka z narkotykami, wandalizmem, 
monitoring miasta) 6 
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Miejsca rozrywki i kluby dla młodzieży 5 
Promocja gminy 5 
Przygotowanie projektów w celu pozyskania środków UE 5 
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 5 
Wsparcie bezrobotnych 4 
Ścieżki rowerowe i spacerowe 3 
Zwiększenie liczby miejsc parkingowych w centrum 3 
Straż miejska 3 
Komunikacja lokalna 3 
Rozwój agroturystyki 3 
Dbałość o środowisko 3 
Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk 2 
Segregacja odpadów 2 
Wycinka drzew i krzewów przy drodze 2 
Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów 2 

 
Pojedyncze głosy mieszkańców zebrały działania w zakresie: udostępniania miejsc rekreacji, 
elewacji kamienic w centrum miasta, szkoleń, poprawy funkcjonalności dostępu do instytucji w 
siedzibie Urzędu Gminy i Miasta, remontu budynków komunalnych, utworzenia parku 
rowerowego i skateparku dla młodzieży, zapewnienia bezpieczeństwa na plażach, organizacji 
festynów dla mieszkańców, utrzymania zabytkowych budynków, remontu wjazdu do wsi 
Sypniewo, budowy boisk ORLIK i basenu, oświetlenia miasta i terenów wiejskich, odnowienia 
dworca PKP, poprawy usług gastronomicznych, budowy i remontu świetlicy w Kolonii 
Brzezińskiej, organizacji wakacji dla dzieci, budowy i modernizacji budynków użyteczności 
publicznej oraz rozwoju sportu. 
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3. WIZJA, MISJA I CELE STRATEGICZNE 
 
 
3.1. Deklaracja wizji i misji Gminy 
 
Wizja 
 
Wizja określa pożądany przez mieszkańców obraz, wizerunek gminy w perspektywie 
najbli ższych kilkunastu lat, czyli jest swoistym „zdjęciem” gminy. 
 
Podczas przeprowadzonych warsztatów strategicznych wizję traktowano jako:  

− marzenie o gminie w przyszłości,  
− optymistyczny obraz przyszłości.  

 
Z każdego źródła zbieranych informacji przy opracowywaniu projektu Strategii uzyskano 
podobne wytyczne odnośnie waloryzacji celów rozwojowych gminy. Jako najważniejsze 
podawano problemy związane z:  

• szeroko pojętą komunikacją i integracją,  
• wykorzystaniem walorów położenia i zasobów przyrodniczych gminy,  
• rozwojem i edukacją mieszkańców (poziomem wykształcenia)  
• rosnącym bezrobociem, 
• zaspokajaniem innych, wyżej niewymienionych, bieżących potrzeb mieszkańców oraz 

przedsiębiorców  
 
Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów, biorąc pod uwagę wszystkie 
zidentyfikowane uwarunkowania rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie, uczestnicy spotkań 
warsztatowych postanowili, aby pozostawić jako obowiązującą deklarację, sformułowaną już 
podczas prac nad strategią rozwoju z roku 2000: 
 

 

„Jastrowie - Gmina zasobna i bezpieczna, 

z wykształconym społeczeństwem  

i przyjaznym środowiskiem naturalnym 

o walorach sprzyjających rozwojowi różnych form turystyki. 

Obszar zrównoważonego rozwoju gospodarczego  

opartego na małej i średniej przedsiębiorczości” 
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Powyższa wizja wskazuje na to, że Gmina ma być przede wszystkim dogodnym miejscem do 
życia dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Jednocześnie Jastrowie jest Gminą otwartą – 
pragnie stwarzać atrakcyjne warunki dla odwiedzających ją turystów oraz sprzyjać rozwojowi 
działalności gospodarczej. 
 
Misja  
 
Misja natomiast określa, jakie są priorytety samorządu w działaniach na rzecz 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  
 
Jest ona sentencją, która najlepiej ujmuje główne, planowane kierunki działania samorządu, 
jest także najlepszym podsumowaniem całego opracowywanego planu strategicznego. 
 
Misja jest również zapisem woli mieszkańców i ich deklaracją wspólnego urzeczywistniania 
nakreślonych celów. Misja w swej istocie łączy wszystkie środowiska, siły i osoby na rzecz jej 
realizacji, jednak bez wskazywania sposobów i środków. Te są wypadkową aspiracji, 
doświadczeń i pomysłowości mieszkańców i ośrodków decyzyjnych wcielających ją w życie. 
 
Sformułowano następującą deklarację misji: 
 

 

Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – atrakcyjne 

miejsce do życia, wypoczynku i inwestowania – pragniemy 

zapewnić w szczególności poprzez: 

• inwestowanie w infrastrukturę techniczną Gminy, 

•      inwestowanie w wykształcenie naszych mieszkańców, 

• rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 

• pozyskiwanie nowych mieszkańców i inwestorów. 

 
 
 
W tak sformułowanej misji można wyróżnić kilka ważnych zagadnień - wskazuje ona na 
główne sposoby osiągnięcia pożądanego, docelowego stanu – atrakcyjności dla 
mieszkańców, turystów i inwestorów – wspieranie zrównoważonego rozwoju, ze 
szczególnym uwzględnieniem siły, jaką są przedsiębiorcy lokuj ący swoje biznesy na 
obszarze Gminy.  
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3.2. Cele strategiczne 
 
W rezultacie przeprowadzonych warsztatów strategicznych z szerokim udziałem pracowników 
Urzędu Gminy i Miasta, jednostek podległych, radnych, szefów innych instytucji, sformułowano 
trzy strategiczne cele rozwoju Gminy Jastrowie. Ich realizacja w kilkuletniej perspektywie 
powinna w dużym stopniu przyczynić się do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, 
określonego w jej wizji i misji. 
 
Cele te są następujące: 
 

1. INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

3. TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA 

 
Główne cele strategiczne w sposób bezpośredni nawiązują do wizji i misji. Realizacja 
programów strategicznych, prowadząca do osiągnięcia celów, szczególnie tych związanych 
z podniesieniem technicznych i społecznych warunków życia, będzie prowadziła Gminę 
do osiągnięcia pożądanego statusu określonego w wizji. Plan strategiczny w rozumieniu 
jego twórców - przedstawicieli społeczności lokalnej - nie jest bowiem tylko listą życzeń 
i dokumentem opisującym marzenia o przyszłości, ale od momentu zatwierdzenia stanie się 
podstawą pracy wszystkich pracowników samorządu Gminy, dokumentem zawierającym listę 
zadań do wykonania i określającym czas ich realizacji. 
 
Uzasadnienie wyboru powyższych celów jest następujące: 
 

Cel strategiczny nr 1 

INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Podstawowym oczekiwaniem mieszkańców w stosunku chyba do każdego samorządu są jego 
aktywne działania, zmierzające do poprawy obecnego standardu życia w Gminie. Zmiany 
polityczno-społeczne, zainicjowane w naszym kraju w 1989 roku, stworzyły możliwość 
swobodnego podróżowania, a co za tym idzie, zaobserwowania poziomu życia w rozwiniętych 
krajach. Konfrontacja ta nie wypadła korzystnie – braki w zwodociągowaniu i skanalizowaniu 
(zwłaszcza obszarów wiejskich), niewielka liczba telefonów, złej jakości drogi, niedostatek 
mieszkań, czy zdegradowane środowisko naturalne świadczyły o różnicach poziomu rozwoju 
cywilizacyjnego. 
 
Okres ostatnich ponad dwudziestu już lat, to czas niezaprzeczalnych, pozytywnych przemian. W 
wielu gminach problem wyposażenia gospodarstw domowych w podstawowe elementy 
infrastruktury technicznej, takie jak dostęp do sieci wodociągowej, przestał już właściwie istnieć. 
Mimo tych postępów, do zrobienia pozostało jeszcze wiele, zwłaszcza na terenach wiejskich. 
Pełna infrastruktura techniczna oznacza bowiem także podłączenie każdego gospodarstwa 
domowego do sieci kanalizacyjnej, gazowej, zaopatrzenie w źródło energii cieplnej, czy też 
gęstą i o dobrej jakości sieć dróg. Pod tym pojęciem kryje się także całkowite rozwiązanie 
kwestii odpadów stałych (odbiór, segregacja, utylizacja), jak również dostęp do szybkiej, 
szerokopasmowej sieci internetowej. Tylko pełne podłączenie mediów jest w stanie zapewnić 
mieszkańcom gminy życie i rozwój na odpowiednim poziomie. 
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Pełne wyposażenie Gminy w infrastrukturę techniczną to obecnie nie tylko jeden 
z podstawowych wymogów cywilizacyjnych, ale także kluczowy warunek rozwoju 
gospodarczego. Warunkiem inwestowania na terenie Gminy przez podmioty gospodarcze 
jest stworzenie dla nich odpowiednich warunków, przede wszystkim w sferze infrastruktury, ale 
także prawodawstwa i sprawnej obsługi administracyjnej. 
 
Należy także podkreślić, że inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają 
poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym 
otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu 
dla turystów i potencjalnych nowych mieszkańców. 
 
Mimo, że w ostatnich latach Gmina zainwestowała dużo środków w infrastrukturę, to nadal 
istnieją duże potrzeby w tym zakresie, w szczególności jeśli chodzi o infrastrukturę 
kanalizacyjną i drogową.   
 

Cel strategiczny nr 2 

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 
 
Zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury technicznej (wodociągi, 
kanalizacja, drogi, itp.) z pewnością jest nadal najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców 
pod adresem władz Gminy. Na obecnym poziomie rozwoju społeczeństwa posiadanie pełnej 
infrastruktury nie jest jednak wystarczające dla zapewnienia życia i rozwoju na oczekiwanym 
poziomie. Równie istotna jest dostępność do tzw. usług społecznych, takich jak usługi 
zdrowotne, opieka społeczna, oświata, czy też kultura, sport i rekreacja. Dla społeczności 
lokalnej bardzo ważny jest również dialog z miejscowymi władzami samorządowymi, które 
zostały powołane po to, by reprezentować jej interesy. 
 
Mimo wielu pozytywnych zmian w ostatnich kilku latach i przeznaczania znacznych kwot 
z budżetu Gminy na rozwój usług społecznych (szczególnie oświatowych), wyniki 
przeprowadzonych analiz oraz dyskusji w trakcie warsztatów strategicznych wskazują na to, 
że społeczność lokalna oczekuje dalszego poszerzenia zakresu i poprawy poziomu świadczenia 
tej grupy usług. Dotyczą one w pierwszej kolejności poprawy bazy oświaty przedszkolnej, 
poprawy warunków nauczania w szkołach, zwiększenia nakładów na infrastrukturę instytucji 
kultury, sportową, rekreacyjną i turystyczną, czy też wzmożonych działań w kierunku 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
Wyeliminowanie zidentyfikowanych braków i problemów przewidziano w projektach 
strategicznych, zaproponowanych w niniejszym dokumencie. 
 

Cel strategiczny nr 3 

TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA 
 
Z racji bardzo korzystnego położenia Gminy Jastrowie jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną 
oraz środowisko naturalne, powinno zostać ono odpowiednio wykorzystane na rzecz 
dynamicznego rozwoju Gminy.  
Odpowiedni nacisk powinien zostać położony na strefę promocji oraz rozwoju turystyki.  
Aby działania promocyjne były skuteczne, konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego 
systemu informacyjnego, zwanego systemem promocji. Zapewnia on dwukierunkowy przepływ 
informacji na linii producent – pośrednicy – konsumenci. Dzięki systemowi promocji powstaje 
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sprzężenie zwrotne, dzięki któremu wysyłający informacje może obserwować reakcje adresata 
na wysyłane bodźce.  
Samorząd, jako podmiot współtworzący gospodarcze realia makroekonomiczne, skazany jest 
również na walkę w wolnorynkowej konkurencji. Aby móc ją skutecznie podjąć, musi 
dostosować swoje struktury do standardów obowiązujących w nowoczesnych 
przedsiębiorstwach. Musi się więc przede wszystkim promować. Ważne jest, aby z jednej strony 
władze promowały gminę jako towar szczególnego rodzaju, zachwalając jego zalety, a z drugiej 
– reklamować siebie, swoje działania i swoją politykę skierowaną zarówno do mieszkańców, jak 
i gości – turystów.  
Promocja gminy to nie tylko troska o jej wizerunek „na zewnątrz”, ale również konieczność 
dbania o zrozumienie mieszkańców dla podejmowanych przez władze decyzji. To także 
konieczność ciągłej edukacji mieszkańców w zakresie rozwoju lokalnej demokracji i 
uświadamiania im znaczenia, jakie mają wybory dla ich przyszłego „życia i egzystowania” w 
lokalnej przestrzeni. 
 
W dzisiejszych czasach chyba wszystkie gminy są świadome konieczności podejmowania 
działań marketingowych. W istniejących obecnie warunkach społeczno-gospodarczych gmina 
stała się prężnym i elastycznym podmiotem, uwzględniającym wymogi rynku, wprowadzającym 
badania, działania promocyjne, public relations oraz inne instrumenty marketingu. 
 
Ważna jest kreacja odpowiedniego wizerunku gminy „na zewnętrz” i „wewnątrz”. Tym samym 
zaistnieją szanse na jej rozwój turystyczny oraz gospodarczy – promocja terenów 
inwestycyjnych, zachęcanie przedsiębiorców do osiedlania się na jej terenie itp.  
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3.3. Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie – cele, programy i projekty strategiczne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
  
 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 

2. POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 
3. TURYSTYKA, REKREACJA 

I PROMOCJA 
 

3.1. Rozwój usług i atrakcji 
turystycznych oraz 

rekreacyjnych 

3.1.1. Budowa i oznakowanie ścieżek i 
szlaków rowerowych 

3.1.2. Działania na rzecz wspierania 
rozwoju agroturystyki na terenie gminy 

3.3. Promocja Miasta i Gminy 

1.1. Infrastruktura komunalna  

1.1.1 Wodociągowanie wsi Budy oraz nowych osiedli w 
Jastrowiu 

1.2.3. Budowa i poprawa stanu parkingów w Jastrowiu 

1.2.2. Budowa i poprawa stanu chodników 

2.1. Oświata, kultura i sport  

 

2.1.1. Budowa i modernizacje obiektów 
sportowych w Jastrowiu i na terenach wiejskich 

2.1.2. Rozbudowa i remonty bazy kulturalnej 
w Jastrowiu i na obszarach wiejskich 

2.1.3. Poprawa bazy lokalowej przedszkola 

1. INFRASTRUKTURA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA  

1.1.2. Rozbudowa systemu kanalizacji rozwój 
systemu oczyszczalni przydomowych 

2.1.6. Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

3.3.1. Promocja inwestycyjna 

1.2.1. Budowa dróg gminnych, poprawa stanu dróg 
istniejących oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej 

1.2.4. Budowa i poprawa stanu oświetlenia 

1.3.1. Rozwój systemu selekcji odpadów stałych 

1.2. Drogownictwo 

2.1.5. Budowa i doposażenie placów zabaw 

1.3 Ochrona środowiska 

1.3.2. Rekultywacja wysypiska 

2.2.1. Profilaktyka zdrowotna dzieci i 
młodzieży oraz dorosłych 

1.1.3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

1.2.5. Budowa obwodnicy Jastrowia 

2.1.4. Poprawa bazy lokalowej szkolnictwa 

2.2. Zdrowie, pomoc społeczna  
i bezpieczeństwo 

2.2.2. Zapewnienie mieszkań socjalnych, 
interwencyjnych i chronionych 

2.2.3. Otwarcie Domu Opieki Społecznej 

2.2.4. Likwidacja barier 
architektonicznych dla niepełnosprawnych 

2.2.5. Wspieranie OSP 

2.2.6. Rozwój systemu monitoringu 

2.2.7. Wyposażenie Straży Miejskiej w 
niezbędny sprzęt 

3.2. Rewitalizacja miasta 
Jastrowie 

3.2.1. Przygotowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

3.3.2. Promocja turystyczna 

1.2.6. Budowa targowiska miejskiego w Jastrowiu 
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4. PROGRAMY I PROJEKTY STRATEGICZNE 
 
 
Jak zaznaczono we wstępnej części niniejszego dokumentu, przedstawiając strukturę strategii, 
cele strategiczne grupują poszczególne programy i projekty. Ich realizacja w przyjętej 
perspektywie czasowej powinna doprowadzić do osiągnięcia pożądanego stanu rozwoju Gminy, 
określonego w jej wizji. Z kolei programy strategiczne są „tematami” działań, których 
wykonanie powoduje osiągnięcie określonych celów. Programy strategiczne grupują projekty, 
związane tematycznie z poszczególnymi dziedzinami życia, czy działaniami samorządu. 
Projekty realizacyjne to już konkretne przedsięwzięcia, najłatwiej mierzalne przy wdrażaniu 
strategii. 
 
4.1. Założenia i kryteria przyj ęte w czasie prac nad identyfikacją projektów 

do strategii 
 
W czasie prac warsztatowych i późniejszych opracowań projektów bazowano na poniższych 
założeniach: 
 
1) Wybrane, proponowane projekty spełniają najpilniejsze potrzeby społeczności lokalnej, takie 

jak: 
• zapewnienie dogodnych warunków życia na terenie Gminy (rozbudowa sieci wodno-

kanalizacyjnej, poprawa stanu dróg); 
• zapewnienie wysokiego poziomu usług społecznych (oświata, kultura, sport, zdrowie); 
• wspieranie rozwoju gospodarczego (tereny inwestycyjne, wspieranie rozwoju turystyki). 

2) Wybrane projekty mogą być związane z obligatoryjnymi, bieżącymi zadaniami samorządu, 
ale nie ograniczają się tylko do takich zadań. 

 
W trakcie planowania projektów, uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jakie są realne szanse 
na ich wdrożenie - jakie działania mogą decydować o tym, że przedsięwzięcie powiedzie się, 
a czego już na etapie planowania należy się wystrzegać, by nie dopuścić do porażki. 
 
 
4.2. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie ze Strategią 

Województwa Wielkopolskiego 
 
Zgodnie z zasadami tworzenia dokumentów określających kierunki strategicznego rozwoju 
poszczególnych województw, powiatów i gmin poniżej uwzględniono i wskazano w dokumencie 
Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie projekty zbieżne ze strategicznymi planami rozwoju 
województwa.  
 
W ramach dokumentu Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, ogólna wizja 
województwa wielkopolskiego przedstawiona jest jako dążenie do uczynienia województwa 
regionem nowoczesnym i zintegrowanym. Samorząd województwa za cel generalny postawił 
sobie: 
 

POPRAWĘ JAKOŚCI PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA, SYSTEMU EDUKACJI, 
RYNKU PRACY, GOSPODARKI ORAZ SFERY SPOŁECZNEJ SKUTK UJĄCEJ 

WZROSTEM POZIOMU ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW. 
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Szeroka analiza uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, potrzeb 
społecznych oraz wytyczona misja województwa pozwoliła na wyznaczenie celów 
strategicznych: 
• Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku 
• Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa 
• Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia 
• Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 
 
Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami 
i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 2. 
 

TABELA 1. ZGODNOŚĆ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH Z CELAMI STRATEGICZNYMI 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Cel strategiczny 
Strategii 

Wojewódzkiej 
Cele szczegółowe Strategii Wojewódzkiej 

Zgodność 
projektu 

strategicznego 
Gminy 

DOSTOSOWANIE 
PRZESTRZENI 

DO WYZWAŃ XXI 
WIEKU 

• Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie 
zasobami przyrodniczymi 

• Wzrost spójności komunikacyjnej oraz powiązań z 
otoczeniem 

• Wzrost znaczenia i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego 

• Poprawa jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
• Przygotowanie i racjonalne wykorzystanie terenów 

inwestycyjnych 
• Wielofunkcyjny rozwój ośrodków subregionalnych 

i lokalnych 
• Restrukturyzacja obszarów o niewłaściwym potencjale 

rozwojowym 

• 1.1.1. 
• 1.1.2.  
• 1.1.3. 
• 1.2.1.  
• 1.2.5.  
• 1.3.1.  
• 1.3.2.  
• 3.3.1.  
• 3.3.2.  
• 3.1.2.  

WZROST 
KOMPETENCJI 

MIESZKAŃCÓW 
I PROMOCJA 

ZATRUDNIENIA 

• Ograniczanie barier w dostępie do edukacji 
• Poprawa jakości oraz wzrost różnorodności form 

kształcenia 
• Rozwój przedsiębiorczości  
• Poprawa organizacji rynku pracy 

• 1.1.3. 
• 2.1.3.  
• 2.1.4.  
• 2.1.5.  
• 2.1.6 
• 3.1.2 

WZROST 
SPÓJNOŚCI I 

BEZPIECZEŃSTWA 
SPOŁECZNEGO 

• Poprawa sytuacji demograficznej oraz stanu zdrowia 
mieszkańców 

• Poprawa warunków mieszkaniowych 
• Rozwój usług socjalnych 
• Wzrost bezpieczeństwa 
• Ograniczenie skali patologii oraz wykluczeń społ. 
• Wzrost udziału sportu i rekreacji w życiu mieszkańców 

regionu 

• 2.1.1 
• 2.1.2. 
• 2.2.1 
• 2.2.2 
• 2.2.3 
• 2.2.4. 

 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 
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4.3. Określenie zbieżności Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie ze Strategią 
Rozwoju Kraju 2007 – 2015 

 
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym, 
określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat oraz warunki, 
które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim 
dokumentem strategicznym rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, stanowiącym punkt 
odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Priorytetami strategicznymi, zapisanymi w SRK są: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 
3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 
4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 
5. Rozwój obszarów wiejskich 
6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
 

Realizacja powyższych priorytetów będzie następować poprzez działania regulacyjne, decyzyjne 
i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów życia 
społeczno-gospodarczego oraz system oceny postępu realizacji działań. 
 
Wszystkie przyjęte w tym dokumencie projekty są w pełni zgodne z działaniami 
i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego. Dokładne przyporządkowanie przedstawia Tabela 3.  
 

 
TABELA 2. ZGODNOŚĆ PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH Z PRIORYTETAMI STRATEGICZNYMI 

STRATEGII ROZWOJU KRAJU 2007-2015 

Priorytet strategiczny (Strategia 
Rozwoju Kraju 2007-2015) 

Zgodność projektu strategicznego Gminy 

1. Wzrost konkurencyjności i 
innowacyjności gospodarki 

1.1.3. 

2. Poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i społecznej 

1.1.3., 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. , 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 
1.2.5., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5. , 2.1.6.,  

2.2.3., 2.2.2, 2.2.4., 3.1.1. 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie 
jego jakości 

1.1.3., 2.1.6., 2.1.4., 3.3.1 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty 
społecznej i jej bezpieczeństwa 

2.1.1., 2.1.2., 2.1.4, 2.1.5., 2.1.6., 2.2.2., 2.2.3. 

5. Rozwój obszarów wiejskich 
1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.4., 1.3.1., 2.1.1., 2.1.2.,  

2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 3.1.1., 3.1.2. 

ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE 
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4.5. Prezentacja i uzasadnienie programów i projektów strategicznych 
 
Poniżej krótko scharakteryzowano poszczególne programy i projekty strategiczne 
oraz uzasadniono potrzebę ich realizacji. Szczegóły, dotyczące projektów strategicznych 
przedstawiono na tzw. kartach projektów w Załączniku nr 1. 
 
 
 

Cel strategiczny nr 1 

INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 

Program 1.1. Infrastruktura komunalna 
 
Stan infrastruktury technicznej na terenie danego obszaru determinuje jego pozycję 
konkurencyjną na rynku regionalnym i subregionalnym. Jest on wyznacznikiem poziomu życia 
mieszkańców i troski o ich los. Zapewnienie odpowiedniego poziomu urządzeń i wyposażenia 
gospodarstw domowych powinna być jednym z priorytetowych działań samorządu. 
Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie i upowszechnianie ich na terenie całej 
gminy w ogromnym stopniu ułatwia mieszkańcom codzienne życie oraz zachęca nowe osoby do 
migracji w celach osadniczych. Dostrzegając bieżące problemy związane z funkcjonowaniem 
urządzeń użyteczności publicznej władze samorządowe Gminy Jastrowie zamierzają podjąć 
działania zmierzające ku poprawie tej sytuacji. W szczególności dotyczy to konieczności 
rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, opracowania i wdrożenia programów 
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prowadzenia ciągłej edukacji ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży. 
Należy również zauważyć, że poziom wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej 
Gminy Jastrowie wpływa również na atrakcyjność tej lokalizacji dla nowych inwestorów. 
Tereny dobrze uzbrojone są magnesem dla przedsiębiorców mogących stworzyć kolejne miejsca 
pracy. W ten sposób również pośrednio inwestycje infrastrukturalne są w stanie podnieść jakość 
życia w danej społeczności. 
 
W ramach niniejszego programu sformułowano trzy projekty. 

 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

 
Projekt 1.1.1 Wodociągowanie wsi Budy oraz nowych osiedli w Jastrowiu 

 
Mimo wysokiego stopnia zwodociągowania Gminy, należy kontynuować działania w tej 
dziedzinie, gdyż na jej terenie nadal istnieją miejscowości, w których wymagana jest jej 
rozbudowa i modernizacja.  
Na koniec 2010 r. liczba przyłączy w Gminie Jastrowie wynosiła 1.118, natomiast długość sieci 
wodociągowej osiągnęła 60,6 km. W latach 2006-2010 liczba przyłączy zwiększyła się o 43%, a 
długość sieci wodociągowej wzrosła o 18 km. Ta znaczna różnica, wskazuje na aktywne 
działania samorządu w kierunku zwodociągowania całego obszaru Gminy. 
Do realizacji w ramach strategii przewidziano zwodociągowanie wsi Budy oraz nowych osiedli 
w Jastrowiu, jak również systematyczna modernizację sieci.  
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Projekt 1.1.2. Rozbudowa systemu kanalizacji, rozwój systemu oczyszczalni 
przydomowych 

 
Podstawowym elementem infrastruktury technicznej jest system wodno - kanalizacyjny. Nie 
ulega wątpliwości, że obecnie każde gospodarstwo domowe musi mieć dostęp do sieci 
wodociągowej i musi posiadać uregulowany status w zakresie odprowadzania odpadów 
płynnych. Podczas gdy potrzeby w sferze zaopatrzenia w wodę są już praktycznie rozwiązane, 
to uregulowanie gospodarki ściekowej w Gminie zajmie jeszcze wiele lat. 

 
Na przestrzeni 5 lat długość sieci kanalizacyjnej wzrosła zaledwie o 2,4 km, zwiększając liczbę 
przyłączy o 60. W całej Gminie dostęp do kanalizacji ma 53,2% ludności, z czego 68,8% w 
mieście i 9,9% na wsiach. System kanalizacji w Gminie wymaga intensywnego rozwoju.  
Przed władzami Gminy stoi wyzwanie, polegające na potrzebie sukcesywnego zwiększania 
zasięgu sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Bardzo wysoki koszt tego typu inwestycji i ograniczone środki powodują, że dalsza kanalizacja 
Gminy będzie przedsięwzięciem rozłożonym na wiele lat. W kolejnej perspektywie budżetowej 
pomocy Unii Europejskiej, czyli w latach 2014 – 2020, Gmina zamierza uzyskać 
dofinansowanie na tego rodzaju działania. 
Kolejność realizowanych inwestycji będzie wynikała z pilności potrzeb, posiadanej już 
dokumentacji oraz możliwości uzyskania dofinansowania poszczególnych zadań. 
 
W ramach projektu na lata 2012 – 2020, przewidziano rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej 
obejmującej osiedla w Jastrowiu, Brzeźnicę, Samborsko, Sypniewo, Nadarzyce, jak również 
budowę systemu oczyszczalni przydomowych ma obszarach o niższej gęstości zabudowy.  

 
 

Projekt 1.1.3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
 
W celu zwiększenia atrakcyjności i zainteresowania Gminą Jastrowie, konieczne jest 
systematyczne wyznaczanie i uzbrajanie terenów pod inwestycje. Istotnym elementem jest tu 
przemyślana oferta inwestycyjna prezentująca gotowe rozwiązania dla osób poszukujących 
terenów pod różnego rodzaju działalność. Gotowe grunty z uregulowaną sytuacją 
własnościową, przygotowane pod względem infrastrukturalnym są bowiem istotnym 
czynnikiem atrakcyjności danej jednostki samorządowej. Zasadniczym celem realizacji 
niniejszego projektu jest walka z bezrobociem w gminie. Wzrost liczby nowych inwestycji 
powinien także przełożyć się pozytywnie na dochody budżetu gminy, uzyskiwane zarówno z 
najbliższych podatków lokalnych, jak i udziałów samorządu w podatkach budżetu państwa: PIT 
oraz CIT. Jednymi z ciekawszych obszarów na terenie gminy, mogącymi zostać przeznaczone 
na powyższy cel, będą miejsca przy planowanej do realizacji obwodnicy miasta. 
 
Aktualnie Gmina posiada atrakcyjne tereny, przeznaczone pod inwestycje. Zadaniem Gminy 
jest w pierwszej kolejności ich uzbrojenie. 
 
Jest oczywiste, że w każdej branży warunkiem koniecznym skutecznej sprzedaży jest efektywna 
promocja. Zasada ta obowiązuje również w przypadku sprzedaży terenów pod inwestycje. 
Gmina i Miasto Jastrowie planuje promować swoje tereny poprzez własną stronę Internetową 
oraz wydawanie materiałów drukowanych, a także ogłoszenia w mediach. 
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Program 1.2. Drogownictwo 
 

W badaniach ankietowych przeprowadzanych przez różne instytucje, w większości samorządów, 
głównym problemem, na który wskazują mieszkańcy, jest stan infrastruktury drogowej. 
Podobnie było w przypadku Gminy i Miasta Jastrowie. Dobrze rozwinięty system drogowy nie 
tylko zwiększa standard życia mieszkańców, ale również podnosi poziom bezpieczeństwa i 
przyspiesza rozwój gospodarczy regionu. Analiza wykazała, że wiele odcinków dróg gminnych 
wymaga modernizacji, ponadto osobną kwestią jest konieczność inwestycji na drogach 
powiatowych. Niezbędne są także nakłady inwestycyjne na budowę chodników oraz systemu 
oświetlenia. 
 
Odpowiedzią na powyższe problemy jest aż pięć projektów strategicznych, zaproponowanych do 
realizacji w ramach niniejszego strategicznego programu rozwoju Gminy. 
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 
 
Projekt 1.2.1. Budowa dróg gminnych, poprawa stanu dróg istniejących oraz budowa sieci 
kanalizacji deszczowej 
 
Głównymi, najważniejszymi szlakami układu drogowego w Gminie są drogi krajowe nr 11  
Kołobrzeg – Bytom i nr 22 – Kostrzyn – Grzechotki oraz droga wojewódzka nr 189, łącząca 
Jastrowie ze Złotowem. Droga krajowa nr 11 jest bardzo popularnym traktem turystycznym, 
biegnącym z północy na południe przez 4 województwa i łączącym Śląsk z nadmorskimi 
kurortami wypoczynkowymi. Charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu. Z kolei droga 
krajowa nr 22 przecina Gminę z zachodu na wschód i łączy ze sobą granice polsko-niemiecką i 
polsko-rosyjską.  
Najlepiej skomunikowaną miejscowością Gminy jest jej siedziba – Jastrowie, w którym 
przecinają się wszystkie 3 trakty. Pozostałe miejscowości Gminy natomiast posiadają rozwiniętą 
sieć drogową, wykazującą jednak wiele braków. 
 
Drogi służą nie tylko mieszkańcom Gminy i działającym tutaj podmiotom gospodarczym, 
ale także ruchowi tranzytowemu oraz są jednym z podstawowych kryteriów przy wyborze 
lokalizacji inwestycji. Z tych powodów stanowią bardzo istotny element infrastruktury 
technicznej – ich wysoka jakość powoduje większą dostępność komunikacyjną Gminy oraz 
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu. 
 
Z tego też powodu przed władzami samorządowymi przez cały okres realizacji Strategii stoją 
zadania, polegające na budowie nawierzchni, bądź przebudowie dróg. W latach 2012 – 2020 
planuje się budowę, bądź przebudowę kilku odcinków dróg, wraz z budowa kanalizacji 
deszczowej. Ponieważ pozyskanie środków unijnych na inwestycje w drogi lokalne w 
najbliższych latach jest praktycznie niemożliwe, infrastruktura drogowa będzie dużym 
obciążeniem dla budżetu Gminy.  
Szczegółowe zestawienie inwestycji drogowych zostało przedstawione w karcie projektu w 
Załączniku 1. 
 
Projekt 1.2.2. Budowa i poprawa stanu chodników 
 
Budowa nowych chodników jest istotnym elementem poprawy warunków życia na terenach 
wiejskich, ponieważ zwiększenia zarówno komfort poruszania się, jak i bezpieczeństwa. 
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Na lata 2012 – 2020 zaplanowano budowę i modernizacje chodników w Jastrowiu: modernizacja 
chodnika przy ul. Grunwaldzkiej, Konopnickiej, Al. Wolności, Słowackiego, Jagiellońskiej 
modernizacja chodnika  przy ul. Gdańskiej i Poznańskiej wraz z wyznaczeniem ścieżek 
rowerowych. Prognozuje się również  budowę i modernizacje chodników na terenach wiejskich 
Gminy, przede wszystkim w miejscowościach: Brzeźnica, Sypniewo, Nadarzyce. 
 
 
Projekt 1.2.3. Budowa i poprawa stanu parkingów w Jastrowiu 
 
Budowa oraz remonty istniejących parkingów na terenie miasta, są niezwykle istotne z punktu 
zwiększania komfortu życia mieszkańców, przyjezdnych, jak również wpływają bezpośrednio na 
poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowy.  Zaplanowano modernizację i przebudowę 
parkingów przy ul. Gdańskiej, Poznańskiej, Al. Wolności, Wojska Polskiego i Grunwaldzka. 
 
 
Projekt 1.2.4. Budowa i poprawa stanu oświetlenia  
 
Oświetlenie uliczne jest zawsze dla mieszkańców ważnym elementem infrastruktury technicznej 
– pozytywnie wpływa na standard życia, umożliwiając bezpieczne poruszanie się na danym 
terenie. 
 
Przeprowadzona analiza wykazała, że do 2020 roku potrzebna jest instalacja kilkudziesięciu 
punków oświetleniowych, przede wszystkim na osiedlu przy Al. Wolności, os. Jedności 
Robotniczej, ulicy Roosevelta i Jeziornej a także na terenach wiejskich – w miejscowościach 
Sypniewo Kolonia, Brzeżnica Kolonia, Samborsko i Sypniewo. 
 
 
Projekt 1.2.5. Budowa obwodnicy Jastrowia 
 
Przez miasto przebiega droga, gdzie zbierany jest ruch z dwóch bardzo uczęszczanych tras 
krajowych - droga nr 11 oraz nr 22, co powoduję sytuację, w której systematycznie latem miasto 
się korkuje, a mieszkańcy mają problemy z poruszaniem się. Bardzo duże jest również 
zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak również hałas komunikacyjny i 
zanieczyszczanie środowiska. 
W ramach działania przewiduje się w pierwszym etapie - znalezienie optymalnego przebiegu dla 
obwodnicy Jastrowia, a następnie jej budowę, w porozumieniu z Generalną dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad.  
Budowa obwodnicy dla Jastrowia nie tylko upłynni ruch w mieście, ale w zdecydowanym 
stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdów. 
 
Projekt 1.2.6. Budowa targowiska miejskiego w Jastrowiu 
 
Budowa targowiska miejskiego poprawi konkurencyjność producentów rolnych. Stworzy 
miejsce do sprzedaży płodów rolnych w tym ekologicznych. Umożliwi mieszkańcom gminy 
zakupu towarów bezpośrednio od producenta. 
 

Program 1.3. Ochrona środowiska 
 
Bardzo ważnym aspektem działań związanych z podniesieniem poziomu infrastruktury 
technicznej w gminie jest przyczynianie się do poprawiania stanu środowiska. Zastosowanie 
rozwiązań ekologicznych pozwoli na ograniczenie zanieczyszczeń i promowanie gminy. 
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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

 
Projekt 1.3.1. Rozwój systemu selekcji odpadów stałych 
 
Dla mieszkańców rozwój systemu selekcji odpadów stałych oznacza życie w bardziej 
przyjaznym i zdrowym otoczeniu. Jak wykazały ankiety przeprowadzone wśród lokalnej 
społeczności – zagadnienie to jest bardzo istotne dla mieszkańców. 
Na terenach Gminy zbiórka selektywna prowadzona jest systemem pojemnikowym przez Zakład 
Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Na terenie Gminy brak jest instalacji do 
odzysku odpadów. 
W ramach projektu proponuje się działania z zakresu: 

− rozpowszechniania wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów; 
− podnoszenie świadomości mieszkańców w tym zakresie; 
− zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – docelowo dla każdej miejscowości 

w gminie.  
 
Projekt 1.3.2. Rekultywacja wysypiska 
 
Na terenie Gminy Jastrowie znajduje się nieczynne składowisko odpadów przy ul. Polnej. 
Zlokalizowane jest ono w południowo – zachodniej części miasta w wyrobiskach po starej 
żwirowni. Bardzo ważnym zadaniem jest rekultywacja wysypiska.  
Końcowym etapem eksploatacji każdego składowiska odpadów lub jego części -  wydzielonej 
kwatery jest przeprowadzenie procesu rekultywacji. Polega ona na nadaniu lub przywróceniu 
gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych. 
 
Celem nadrzędnym prowadzenia procesów rekultywacji powinna być minimalizacja 
potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. W procesie zamknięcia składowiska 
odpadów lub jego części wykonuje się prace rekultywacyjne w sposób zabezpieczający 
składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i 
podziemne oraz powietrze, integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym 
środowiskiem oraz umożliwiający obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko. 
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Cel strategiczny nr 2 

POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 
 
Jak wcześniej wspomniano, zaspokojenie podstawowych potrzeb z zakresu infrastruktury 
technicznej jest najważniejszym oczekiwaniem mieszkańców pod adresem władz Gminy. 
Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego powyższe potrzeby są jednak w coraz 
większym stopniu zaspokajane i coraz częściej jest to traktowane jako coś oczywistego. W tej 
sytuacji nie mniej istotne stają się potrzeby wyższego rzędu, polegające na szerokiej dostępności 
tzw. usług społecznych, takich jak oświata, kultura, sport, rekreacja, czy też usługi zdrowotne i 
opieka społeczna. 
 

Program 2.1. Oświata, kultura i sport 
 
Podobnie, jak ma to miejsce praktycznie w przypadku każdego samorządu, potrzeby remontowe 
i inwestycyjne w dziedzinie oświaty, kultury i sportu są bardzo duże – obejmują przede 
wszystkim budowę boisk, modernizacje obiektów kultury oraz remonty obiektów szkolnych i 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne. 
 
Tak jak prawdopodobnie w każdej gminie, tak i w Gminie Jastrowie zidentyfikowano wiele 
niezbędnych działań, mających na celu rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej i sportowej. 
 
Najważniejsze przedsięwzięcia zostały przedstawione w ramach poniższych projektów.. 
 

 
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 

 
Projekt 2.1.1. Budowa i modernizacje obiektów sportowych w Jastrowiu i na terenach 
wiejskich 
 
Posiadanie boisk do uprawiania różnych dyscyplin sportu ma bardzo duże znaczenie, zwłaszcza 
na terenach wiejskich – jest to miejsce nie tylko odbywania szkolnych zajęć z wychowania 
fizycznego, ale także sposób aktywnego spędzania wolnego czasu nie tylko przez uczniów, ale 
także dorosłych. Z tego powodu władze Gminy przykładają dużą wagę do wzbogacenia i 
poprawy stanu obecnej infrastruktury sportowej.  
W najbliższych latach przewidziano remonty istniejących stadionów - w Jastrowiu oraz 
stadionów na terenach wiejskich – w Sypniewie i Brzeźnicy.  Oprócz tego planuje się 
Wybudowanie Orlika przy Szkole Podstawowej w Sypniewie, budowę boisk do plażowej piłki 
siatkowej na terenie Gminy, budowę skate-parku w Jastrowiu i remonty hali sportowej w 
Jastrowiu. 
 
 
Projekt 2.1.2. Rozbudowa i remonty bazy kulturalnej w Jastrowiu i na obszarach wiejskich 
 
Podobnie jak sport i rekreacja, również kultura odgrywa ważną rolę w życiu lokalnej 
społeczności. Aby dostarczać na wysokim poziomie usługi w tej sferze, niezbędne jest 
posiadanie odpowiednio przygotowanych i wyposażonych obiektów. W związku z tym na 
najbliższe lata zaplanowano następujące zadania: adaptacja biblioteki (strych, winda, elewacja), 
zadaszenie amfiteatru i zakup sceny przenośnej, doposażenie obiektów instytucji  kultury i 
powstanie pracowni, remont świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii i w Samborsku. 
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Projekt 2.1.3. Poprawa bazy lokalowej przedszkola  
 
W ramach realizacji projektu przewidziano szereg działań poprawiających stan budynków 
przedszkola, a co za tym idzie komfort przebywania w nich dzieci i opiekunów. Zaplanowano 
działania, takie jak: wymiana pokrycia dachowego, docieplenie budynków, wymiana c.o. i 
instalacji elektrycznej, wymiana mebli w salach zajęć, doposażenie sal w pomoce dydaktyczne, 
dobudowa salki widowiskowej-gimnastycznej, zmodernizowanie kuchni, przebudowanie 
kotłowni na salę zajęć: językową, taneczną. 
 
 
Projekt 2.1.4. Poprawa bazy lokalowej szkolnictwa  
 
Celem projektu, rozpisanego na cały okres obowiązywania nowej Strategii, jest poprawa 
warunków nauczania w placówkach oświatowych w Gminie poprzez wykonanie szeregu prac 
remontowych i modernizacyjnych oraz budowę nowych elementów infrastruktury szkolnej.  
 
Odpowiednio wyposażona baza szkół jest jednym z podstawowych elementów składających się 
na jakość pracy, a tym samym na jakość kształcenia. Szczególne znaczenie ma podwyższanie 
jakości pracy szkół poprzez poprawę ich infrastruktury i wyposażenia. Służyć temu powinno 
dążenie do zapewniania optymalnej infrastruktury do prowadzenia zajęć z wychowania 
fizycznego, modernizacja oraz termomodernizacja obiektów oświatowych, wyposażanie szkół i 
placówek oświatowych w nowoczesne środki dydaktyczne, sprzęt komputerowy i 
oprogramowanie. W ramach projektu przewiduje się działania we wszystkich szkołach na terenie 
Gminy, a szczegółowy zakres zadań przedstawiono w karcie projektu nr 2.1.4.   
 
 
Projekt 2.1.5. Budowa i doposażenie placów zabaw  
 
Zabawa to istotny element w procesie rozwoju dziecka. Podczas zabawy dzieci poznają siebie i 
zdobywają wiedzę na temat otaczającego je świata. Obowiązkiem osób dorosłych jest 
zapewnienie im jak najlepszych warunków do zabawy, nabywania umiejętności społecznych i 
zdolności komunikacji, rozwijania osobowości i sprawności psychomotorycznej, pobudzania 
wyobraźni i poczucia przestrzeni. Aby móc wykształcić u dzieci i młodzieży potrzebę i nawyk 
aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu powinno tworzyć się miejsca, w których w 
sposób bezpieczny i kontrolowany przez dorosłych będą mogły bawić się, wypoczywać, 
współpracować i rywalizować oraz rozwijać swoją sprawność fizyczną i umysłową. 
Nowoczesne place zabaw i tereny sportowo-rekreacyjne powinny być przede wszystkim 
bezpieczne, funkcjonalne i trwałe. 
W ramach realizacji projektu przewiduje się budowę i doposażenie placów zabaw w 
miejscowościach: Jastrowie, Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia, Sypniewo, Samborsko, Nadarzyce, 
Budy. 
 
Projekt 2.1.6. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
 
Celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej dla dzieci i 
młodzieży przy wykorzystaniu m.in. środków unijnych, a przez to zapewnienie alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego przez młodzież oraz rozbudzenie zainteresowań. 
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Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jest niezwykle ważne z perspektywy troski 
o ich rozwój, edukację, ochronę przed zagrożeniami – w tym patologiami typu narkotyki, 
alkohol itp.  
Istotna jest również pomoc dla lokalnej społeczności w realizacji inicjatyw oddolnych i 
uczestniczeniu w społecznym życiu na swoim terenie. Niekiedy problemem jest brak miejsca do 
spotkań, organizacji uroczystości i kółek zainteresowań. Funkcję takiego miejsca najczęściej 
pełnią świetlice wiejskie. Gmina pragnie wspierać uruchomianie i rozwój inicjatyw społecznych, 
zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych poprzez: pomoc w zakładaniu organizacji 
pozarządowych, pomoc w pozyskiwaniu środków przez organizacje, pomoc finansową dla 
organizacji (granty), wspólną realizację przedsięwzięć.  
W ramach projektu przewiduje się również utworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego 
celem będzie m.in.:  

− upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, 
− aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych, 
− poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, 
− ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak służba zdrowia, ośrodki kultury, 

ośrodkami rehabilitacyjnymi i innymi, 
− angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, 
− podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów. 

 
 
 

Program 2.2. Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo 
 
W ramach tego programu przewidziano do realizacji 7 projektów, związanych z istotnymi 
sferami życia na terenie Gminy. Pierwszą z nich są warunki mieszkaniowe, które są 
najistotniejszym elementem życia.  
Drugą sferą są szeroko pojęte usługi dla ludności – w niniejszym programie dotyczą one przede 
wszystkim profilaktyki zdrowotnej, likwidacji barier architektonicznych. Kolejna sfera to 
bezpieczeństwo publiczne – rozwój systemu monitoringu oraz organizacja Straży Miejskiej.  
 
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 
 
Projekt 2.2.1. Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
 
Na terenie Gminy nie ma więc większych problemów z dostępem do podstawowych usług 
zdrowotnych. Aby skorzystać z usług specjalistów, trzeba jednak udać się do Jastrowia. 
Jednocześnie potrzebna jest większa skala profilaktyki zdrowotnej i stomatologicznej, zwłaszcza 
wśród dzieci i młodzieży oraz profilaktyka uzależnień i przemocy wśród najmłodszych.   
 
Celem tego projektu jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy i zmotywowanie społeczności 
(w szczególności młodzieży) do prowadzenia higienicznego stylu życia.  
Mimo że ochrona zdrowia jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest 
zadaniem własnym samorządu gminnego, jednak w zakresie zainteresowania Gminy pozostają 
działania zaliczane do obszaru zdrowia publicznego. Dotyczą one zarówno programów 
profilaktyczno-interwencyjnych wśród młodzieży takich jak: lakowanie zębów, czy korygowanie 
wad postawy, jak również programów przesiewowych w całej populacji, nastawionych 
na wczesne wykrycie przypadków nowej choroby. Planowane powinno być okresowe 
monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców poprzez badanie wzroku, słuchu, cukrzycy, 
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osteoporozy, prostaty, badania mammograficzne i inne. Inną grupą działań są programy edukacji 
prozdrowotnej upowszechniającej zdrowy styl życia: aktywność fizyczną, prawidłowe 
odżywianie i nieuleganie nałogom. Zaplanowane w projekcie działania powinny przybierać 
charakter zmasowanej akcji realizowanej równocześnie przez szkoły, organizacje zajmujące się 
opieką społeczną, służbę zdrowia, miejscowe media i inne podmioty.  
 
Dużym wsparciem w realizacji niniejszego projektu są i będą programy, organizowane bądź 
wspierane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
Projekt 2.2.2. Zapewnienie mieszkań socjalnych, interwencyjnych i chronionych 
 
Istotnym problemem społecznym jest brak odpowiedniej liczby mieszkań chronionych, 
socjalnych i komunalnych w stosunku do potrzeb. Konieczne jest więc zapewnienie czytelnych 
zasad przyznawania tych mieszkań oraz skierowanie dodatków mieszkaniowych wyłącznie do 
potrzebujących, co usprawni proces zarządzania mieniem w tym zakresie. 
Istotna jest również pomoc lokalnego samorządu osobom w sytuacjach zagrożenia, poprzez 
organizację m.in. mieszkania interwencyjnego dla osób w sytuacjach kryzysowych. W 
mieszkaniu mogłyby przebywać osoby które: doświadczyły skutków sytuacji traumatycznych 
(np. powódź, pożar) potrzebują tymczasowego schronienia i wsparcia specjalistycznego; 
doświadczają przemocy, nie mogą aktualnie przebywać w dotychczasowym środowisku ze 
względu na zagrożenie zdrowia i życia; ofiary przestępstw, które pozostając w dotychczasowym 
środowisku narażone są na kolejną wiktymizację, a nawet utratę zdrowia lub życia, (ofiary 
handlu ludźmi, ofiary przestępstw). 
 
Mieszkanie chronione jest natomiast świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt 
w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, 
wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym 
życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. 
 
 
Projekt 2.2.3. Otwarcie Domu Opieki Społecznej 
 
W ramach projektu zaplanowano utworzenie na terenie Gminy Jastrowie Domu Opieki 
Społecznej o zasięgu subregionalnym na pobyt całodobowy. Dom Pomocy Społecznej (DPS) 
świadczy całodobowe usługi bytowe (zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie 
czystości), opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z 
indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. W Domach Pomocy Społecznej respektuje 
się zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania mieszkańców, poszanowania ich wolności, 
godności, niezależności i intymności. Mieszkańcy mają możliwość udziału w zajęciach 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy 
dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle 
psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. 
Całodobowy pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Wysokość odpłatności 
uzależniona jest od dochodu osoby/rodziny i określona w ustawie o pomocy społecznej. 
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Projekt 2.2.4. Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych  
 
Bariery architektoniczne to wszelkie  utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej 
okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania 
uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.  
Likwidacja barier architektonicznych polega na dokonywaniu inwestycji lub czynności mających 
na celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym. 
 
W ramach projektu przewiduje się działania mające na celu likwidację barier architektonicznych 
m.in. w obiekcie MGOPS oraz małych barier na terenie całej gminy. 
  
 
Projekt 2.2.5. Wspieranie OSP  
 
Ochotnicze Straże Pożarne pełnia bardzo ważne funkcje, przede wszystkim w zapewnieniu 
bezpieczeństwa na terenie gminy oraz organizowania życia kulturalnego i sportowego w 
lokalnych społecznościach. Do głównych celów i zadań OSP należą: 

• prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w 
tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi 
podmiotami, 

• udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń 
ekologicznych związanych z ochroną środowiska, wypadków oraz innych klęsk i 
zdarzeń, 

• informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz 
sposobach ochrony przed nimi, 

• upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz 
prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 

• wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
• działania na rzecz ochrony środowiska, 
• wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie, 
• wykonywanie innych zadań określonych w statucie OSP, 
• występy na zawodach sportowo-pożarniczych. 

 
Aby te zadania mogły być w pełnym zakresie wykonywane, niezbędne jest przede wszystkim 
odpowiednie wyposażenie jednostek w bazę oraz sprzęt. W Gminie Jastrowie zaplanowano na 
najbliższe lata kilka zadań mających na celu poprawę warunków funkcjonowania OSP: szkolenia 
członków OSP, wymiana samochodów bojowych OSP Jastrowie i Sypniewo, zakup sprzętu typu 
średniego z zakresu ratownictwa drogowego, zakup sprzętu dla OSP uszkodzonego lub 
zniszczonego przy akcjach ratowniczo-gaśniczych, remont i rozbudowa świetlicy wraz z 
pomieszczeniami socjalnymi w budynku OSP w Sypniewie, remont i termomodernizacja 
strażnicy w Jastrowiu. 
 
 
Projekt 2.2.6. Rozwój systemu monitoringu 
Projekt 2.2.7. Wyposażenie Straży Miejskiej w niezbędny sprzęt  
 
Mimo że negatywnie poziom bezpieczeństwa w Gminie oceniło niewielu mieszkańców, władze 
samorządowe są zdania, że należy podjąć działania w kierunku dalszej poprawy sytuacji w tym 
zakresie. W pierwszej kolejności powinno nastąpić zorganizowanie i odpowiednie wyposażenie 
Straży Miejskiej. Straż Miejska ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w 
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miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 
publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym 
w przepisach o ruchu drogowym). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania 
życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, 
zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia - albo miejsc 
zagrożonych takim zdarzeniem - przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i 
dowodów, a także ustala wstępnie świadków zdarzenia. Często współdziała z organizatorami i 
innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza 
osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te 
zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w 
okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób. 
Straż miejska informuje społeczność lokalną o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjuje i 
uczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
oraz zjawiskom kryminogennym i współdziała w tym zakresie z organami państwowymi, 
samorządowymi i organizacjami społecznymi. 
 
Planowany jest również rozwój systemu monitoringu wizyjnego, szczególnie na zewnątrz 
budynków użyteczności publicznej. 
 
 
 

Cel strategiczny nr 3 

TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA 
 

Program 3.1. Rozwój usług i atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych 
 
Turystyka i rekreacja mają szanse stać się jednym z najistotniejszych kierunków rozwoju Gminy 
i Miasta Jastrowie. Docelowo Gmina planuje pełnić funkcję terenu rekreacyjnego o szerokim 
zasięgu oddziaływania, dlatego bardzo ważny jest rozwój infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej, ciągle pozostawiającej wiele do życzenia. 
 
Warunkiem wykorzystania walorów przyrody i dziedzictwa kulturowego jest odpowiednia 
infrastruktura turystyczna oraz efektywna promocja. Elementy te zostały uwzględnione 
w zaprezentowanych poniżej projektach. 
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 
 
Projekt 3.1.1. Wspieranie rozwoju turystyki i rekreacji 
 
Warunkiem koniecznym do wzrostu liczby turystów jest atrakcyjna baza – noclegowa, 
gastronomiczna, rekreacyjna. Gmina pragnie wspierać jej budowę poprzez odpowiednie 
planowanie przestrzenne, inwestowanie w budowę infrastruktury turystycznej. W ramach 
niniejszego projektu przewidziano szereg zadań do wykonania: 

• budowa i oznakowanie ścieżki rowerowej Jastrowie-Nadarzyce (po torowisku), 
• modernizacja kąpieliska wraz z wymianą pomostów w Jastrowiu, 
• adaptacja terenu „parku” przy ul. Zawiszy i przy ul. Roosevelta do celów rekreacyjnych, 
• budowa promenady przy rzece i organizacja miejsca na imprezy kulturalne w Jastrowiu 

Młynówce, 
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• organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla turystów i mieszkańców, 
• rozbudowa i doposażenie ECEiR w Nadarzycach. 

 
 
Projekt 3.1.2. Działania na rzecz wspierania rozwoju agroturystyki na terenie gminy 
 
Diagnoza stanu Gminy wykazała, że spośród 353 km2 powierzchni Gminy ponad 70% zajmują 
lasy, użytki rolne zaś stanowią zaledwie 21,76% całości. Największe bolączki działalności 
rolniczej na terenie Gminy to niezadowalająca efektywność produkcji rolniczej (wysokie koszty, 
niskie ceny zbytu), zwłaszcza przy gospodarowaniu na glebach gorszej jakości, problemy ze 
zbytem tej produkcji, dużo małych gospodarstw rolnych oraz brak punktu skupu zbóż i zwierząt. 
 
Samorząd gminny nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na procesy gospodarcze, 
zachodzące w Gminie, może jednak i powinien podejmować działania o charakterze 
wspierającym, takie jak zwolnienia lub ulgi podatkowe, doradztwo, czy integracja kręgów 
gospodarczych. Także same inwestycje infrastrukturalne, takie jak budowa i modernizacja dróg, 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w poważnym stopniu przyczyniają się do poprawy 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie.  
 
Mimo że agroturystyka nigdy nie będzie bardzo istotnym źródłem utrzymania mieszkańców 
Gminy jako całości, to każde miejsce pracy jest bardzo ważne. Atrakcyjne tereny Gminy mogą 
stać się miejscem lokalizacji kilku-kilkunastu nowych gospodarstw agroturystycznych. 
Projekt obejmował będzie działania za zakresu szkoleń i doradztwa dla osób dla lokalnych 
przedsiębiorców prowadzących lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej. 

 
 

 
Program 3.2. Rewitalizacja miasta Jastrowie 

 
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 
 
Projekt 3.2.1. Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym 
obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, 
inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru 
ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków 
do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania. 
Lokalny Program Rewitalizacji oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez samorząd 
lokalny wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i 
gospodarki, zmierzający do wyprowadzenia danego obszaru z sytuacji kryzysowej oraz 
stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju. 
 
Lokalny Program Rewitalizacji powinien być tworzony przy współudziale partnerów społeczno-
gospodarczych i stanowić istotny wkład w budowę społeczeństwa obywatelskiego, a także 
przyczyniać się do realizacji najistotniejszych celów Gminy. Dokument ten powinien także 
przyczyniać się do tego, iż środki finansowe będą wydawane na zaplanowane wcześniej 
inwestycje, według ustalonej w programie kolejności. 
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Program taki jest dokumentem niezbędnym przy aplikowaniu o środki unijne w ramach 
wybranych działań (związanych z rewitalizacją obszarów). 
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Program 3.3. Promocja Gminy i Miasta  
 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTÓW 
 
Projekt 3.3.1. Promocja inwestycyjna 
 
Promocja posiadanych walorów inwestycyjnych jest niezwykle ważna z punktu rozwoju 
gospodarczego Gminy.  
W ramach projektu zaplanowano m.in. 

• Udział w opracowaniu - wspólnie z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw - 
całościowych ofert: inwestycyjnej (przeznaczonej dla inwestorów zewnętrznych oraz 
lokalnych przedsiębiorców - informacje o wolnych terenach inwestycyjnych, ich 
przeznaczeniu, formie oddania w użytkowanie, dostępności komunikacyjnej, uzbrojeniu, 
etc.) oraz targowej (z przeznaczeniem do udziału w targach i wystawach - promocja 
gminy i jej przedsiębiorczości);  

• Przyciąganie inwestorów zewnętrznych z określonych branż gospodarczych zgodnie z 
preferencjami lokalnymi i specyfiką środowiska naturalnego gminy (np. poprzez 
rozsyłanie ofert inwestycyjnych zagospodarowania terenu do konkretnych firm z terenu 
kraju i z zagranicy);  

• Udział w targach wraz z reprezentacją lokalnego środowiska przedsiębiorców oraz 
profesjonalną ofertą promocyjną gminy;  

• Organizacja pod auspicjami Urzędu Gminy i Miasta konkursów aktywizujących i 
integrujących środowisko przedsiębiorców, np.: na najlepszego jastrowskiego 
biznesmena roku, charytatywne bale, etc.. 

 
 
Projekt 3.3.2. Promocja turystyczna 
 
W Polsce promocja turystyczna nie jest tak szeroko rozpowszechniona jak w innych krajach. I 
jest to wielki błąd. Lokalne atrakcje turystyczne należy promować nie tylko w kraju, ale także 
poza jego granicami. Taka promocja przynosi same korzyści. Przyciąga turystów do wielu 
nieznanych wcześniej lub zapomnianych miejsc. Promocja przynosi także korzyści materialne. 
Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają z: rozwoju przedsiębiorczości, 
powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia, napływu nowych inwestycji, 
dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Na obszarach wiejskich, które są atrakcyjne 
turystycznie, mieszkańcy rezygnują lub ograniczają swoją działalność w rolnictwie przechodząc 
do bardziej dochodowego sektora usług turystycznych. 
W ramach niniejszego projektu zaplanowano m.in. następujące działania:  

• powstanie punktu informacji turystycznej (infokiosk), 
• oznakowanie miejsc zabytkowych, godnych uwagi, 
• powstanie w wersji elektronicznej „Przewodnika dla turysty” wraz z filmem promującym 

walory turystyczne Miasta i Gminy, 
• wydanie mapy  Gminy i planu Miasta, 
• wydanie nowego folderu i ulotki promocyjnej, 
• promocja turystyczna w prasie branżowej i publikacjach regionalnych. 
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5. WDRAŻANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA  
 
 
Wspólny wysiłek wielu osób, które przyczyniły się najpierw do opracowania szczegółowej 
diagnozy stanu Gminy, a następnie Strategii jej rozwoju na następnych 10 lat, pójdzie na marne, 
jeżeli zaproponowane w niniejszym dokumencie projekty nie będą realizowane. Niestety, 
często zdarza się, że strategia po uchwaleniu przez Radę Miejską staje się martwym 
dokumentem, do którego nigdy więcej już się nie sięga. 
 
Strategia powinna być dokumentem żywym – powinna być podstawowym planem działania, 
wyznaczającym kluczowe kierunki przedsięwzięć samorządu lokalnego i wskazującym sposoby 
ich osiągania. Właśnie po to w pracach nad opracowywaniem Strategii wiele czasu poświęcono 
na rozpisanie projektów strategicznych na zadania, podając, tam gdzie to było możliwe, również 
czas wykonania, źródła finansowania i wykonawców. Niniejszy dokument planistyczny, 
powinien mieć charakter kroczący. Co najmniej na początku każdej kolejnej kadencji Rady 
Miejskiej powinien być dokonany jego gruntowny przegląd i aktualizacja wraz z przesunięciem 
okresu programowania. Ewentualne korekty bądź uzupełnienia powinny być dokonywane 
stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Do dokumentu 
Strategii powinny być wprowadzane nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości 
(na przykład pozyskanie dodatkowych środków), bądź identyfikowanych potrzeb. 
 
Aby zaakceptowane przez Radę Miejską projekty były realizowane, potrzebny jest organ, który 
będzie odpowiedzialny za rozdzielanie zadań, śledzenie postępów w ich wdrażaniu, okresową 
ocenę, nanoszenie korekt i uzupełnień oraz wprowadzanie do dokumentu nowych propozycji. 
Najczęściej takim organem nadrzędnym jest Rada Miejska oraz zespół roboczy, powołany w tym 
celu przez Burmistrza (przy czym nowe propozycje, przed ich wdrożeniem, powinny być 
oczywiście przedstawione Radzie Miejskiej). Niekiedy do cyklicznej oceny realizacji zadań 
powołuje się specjalną komisję, w skład której wchodzą także przedstawiciele społeczności 
gminnej, osoby nie związane bezpośrednio z pracą Urzędu, ani Rady. 
 
1. Instytucja Zarządzająca Strategią 

 
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii Gminy i Miasta Jastrowie 
będzie pełnił zespół pracowników Urzędu Gminy i Miasta, w skład którego wejdą: 

• Burmistrz 
• Sekretarz  
• Skarbnik  
• Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  
• Kierownik Referatu Rolnictwa  

oraz wyznaczeni przez w/wym. osoby pracownicy  
 
Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje między innymi: 

• ustalenie szczegółowych zasad i kryteriów realizacji Strategii 
• zapewnienie zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 
konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad 
zawierania kontraktów publicznych 

• zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania 
oraz przebiegu realizacji projektów w ramach Strategii 
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• zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 
Strategii 

• przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Strategii, zbieranie informacji 
do rocznego raportu o nieprawidłowościach 

• dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Strategii. 
 

Do właściwej oceny Strategii, Instytucja Zarządzająca może tworzyć grupy robocze, korzystać 
z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji. 
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6. MONITOROWANIE, OCENA I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 

 
 

1. System monitorowania Strategii 
 
Kluczowe znaczenie w monitorowaniu i stymulowaniu realizacji Strategii posiadają Burmistrz 
Gminy i Miasta oraz Rada Miejska. Instytucja Zarządzająca współpracuje z Burmistrzem oraz 
Radą Miejską, których główną rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji zadań, zawartych 
w Strategii oraz ewentualne interweniowanie w przypadku stwierdzenia spóźnień lub 
nieuzasadnionej rezygnacji z realizacji zadania. 
 
2. Sposoby oceny Strategii 
 
Skuteczność Strategii będzie poddawana bieżącej ocenie. Sprawowana ona będzie przez 
Burmistrza Gminy i Miasta oraz Radę Miejską przy pomocy wskaźników postępu realizacji i 
oceny skuteczności wdrażanych projektów, określonych w poszczególnych projektach 
strategicznych. 
 
3. Public Relations Strategii 
 
Zadaniem działań informacyjnych i promocyjnych jest: 

• zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się 
o wsparcie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących 
rozwojowi regionalnemu dla wszystkich grup docelowych z terenu Gminy; 

• zapewnienie czytelnej informacji o kryteriach oceny i wyboru projektów oraz 
obowiązujących w tym zakresie procedurach; 

• zapewnienie bieżącego informowania opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy 
wspólnotowej dla poszczególnych projektów i rezultatach działań na poziomie Gminy; 

• inicjowanie dodatkowych działań promocyjnych o zasięgu lokalnym; 
• zapewnienie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie i realizowanie 

Strategii w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych poprzez wymianę informacji 
i wspólne przedsięwzięcia; 

• wykorzystanie nowoczesnych źródeł przekazu i nowoczesnych technologii, m.in. takich 
jak: Internet, poczta elektroniczna, elektroniczna archiwizacja dokumentów, w celu 
usprawnienia komunikacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji Strategii. 

 
Wszelkie działania podejmowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie będą 
uwzględniały specyficzne potrzeby grup docelowych w kwestii informacji oraz użytych 
instrumentów w celu osiągnięcia maksymalnej skuteczności.  
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7. ZAŁĄCZNIK 1 – KARTY PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH 
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KARTA PROJEKTU nr 1.1.1. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Infrastruktura komunalna Numer programu 1.1. 

Nazwa  
projektu 

Wodociągowanie wsi Budy oraz 
nowych osiedli w Jastrowiu 

Numer 
projektu 

1.1.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym i innym podmiotom możliwości 
dostępu do dobrej jakości wody 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Mieszkańcy 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Mieszkańcy 

Przedsiębiorcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Zwodociągowanie 
miejscowości Budy 

2012 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Budowa systemu 
wodociągowego na nowych 

osiedlach w Jastrowiu  
2012-2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

3. Modernizacja systemu 
wodociągowego  - sieci 

wymagających remontu i 
przebudowy 

2012-2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Długość pobudowanej/zmodernizowanej sieci wodociągowej 
• Liczba mieszkańców objętych zasięgiem sieci 
• Liczba przyłączy  
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KARTA PROJEKTU nr 1.1.2. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Infrastruktura komunalna Numer programu 1.1. 

Nazwa  
projektu 

Rozbudowa systemu kanalizacji  
i rozwój systemu oczyszczalni 

przydomowych 

Numer 
projektu 

1.1.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym i innym podmiotom możliwości 
dostępu do sieci kanalizacyjnej, ochrona środowiska 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Mieszkańcy 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Mieszkańcy 

Przedsiębiorcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Rozbudowa systemu 
kanalizacji – uzbrajanie osiedli 

w Jastrowiu 
2012-2020 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z 

przetargu 

2. Rozbudowa systemu 
kanalizacji terenów 
wiejskich Gminy - 

Brzeźnica, Samborsko, 
Sypniewo, Nadarzyce 

2012-2020 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

3. Rozwój systemu 
oczyszczalni 

przydomowych 
2012-2020 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z 

przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Długość pobudowanej sieci kanalizacyjnej  
• Liczba mieszkańców objętych zasięgiem sieci 
• Liczba przyłączy 
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KARTA PROJEKTU nr 1.1.3. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Infrastruktura komunalna Numer programu 1.1. 

Nazwa  
projektu 

Przygotowanie terenów 
inwestycyjnych 

Numer 
projektu 

1.1.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych na terenie Gminy, zwiększenie 
zatrudnienia mieszkańców, wzrost dochodów budżetowych Gminy 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie 

Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Mieszkańcy 

Przedsiębiorcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Uzbrajanie terenów pod 
inwestycje gospodarcze 

2012-2020 Budżet Gminy 
Przedsiębiorcy 

Firma z 
przetargu 

2. Uzbrajanie terenów pod 
inwestycje mieszkaniowe 

2012-2020 Budżet Gminy 
Mieszkańcy 

Firma z 
przetargu 

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

• Parametry uzbrojenia – długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, długość drogi 
• Liczba pozyskanych inwestorów 
• Środki wydatkowane na promocję, formy i liczba zastosowanych narzędzi promocji 
• Liczba zatrudnionych mieszkańców Gminy 
• Zwiększone dochody budżetu Gminy (podatek od nieruchomości, udziały w podatkach PIT i 

CIT) 
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.1. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Drogownictwo Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu 

Budowa dróg gminnych,  
poprawa stanu dróg istniejących  

oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Numer 
projektu 

1.2.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu sieci komunikacyjnej na terenie Gminy, poprawa warunków życia, 
zwiększenie bezpieczeństwa 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w 

projekcie 
Starostwo Powiatowe 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 

Mieszkańcy 
Pracownicy 

lokalnych firm 
Przejezdni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa ulic na osiedlach w Jastrowiu: 
- budowa ulic i chodników na osiedlu 

ODJ Jedności Robotniczej 
- ul. Boczna 
- ul. Sikorskiego 
- ul. Zawiszy 

2012-2020 Budżet Gminy 
 

Firma z 
przetargu 

2. Budowa dróg gminnych na terenach 
wiejskich Gminy: 

- remont drogi gminnej do osady 
Wądołek  

- bieżące naprawy dróg śródpolnych 
oraz dróg prowadzących do 
pojedynczych osad  

2012-2020 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

3. Poprawa stanu ulic w Jastrowiu: 
- budowa nawierzchni ul. Słowackiego, 
Świętojańska, Jedności Robotniczej, 2 
Lutego, Inwalidów, Liszka, 
Fabryczna, Ludowa, Jagiellońska, 
Kolejowa, Poniatowskiego, Aleja 
Wolności, Konopnickiej, 
Mickiewicza, 1 Maja, Narutowicza 

2012-2020 Budżet Gminy 
 

Firma z 
przetargu 

4. Budowa i modernizacja sieci kanalizacji 
deszczowej: 

- bieżąca budowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy budowie docelowych 
nawierzchni drogowych na Osiedlu 
Jedności Robotniczej i Osiedlu 
Sosnowym, ul. Boczna, ul. 
Sikorskiego, ul. Zawiszy 

2012-2020 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

• Długość wybudowanych dróg i ulic 
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• Długość przebudowanych/zmodernizowanych dróg i ulic 
• Skrócenie czasu przejazdu 
• Zmniejszenie liczby wypadków 
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.2. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Drogownictwo Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu Budowa i poprawa stanu chodników 

Numer 
projektu 

1.2.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa warunków życia, zwiększenie bezpieczeństwa 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 

Mieszkańcy 
Pracownicy 

lokalnych firm i 
instytucji 

Przejezdni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa i modernizacje 
chodników w Jastrowiu: 

-Modernizacja chodnika 
przy ul. Grunwaldzkiej, 
Konopnickiej, Al. 
Wolności, Słowackiego, 
Jagiellońska  

- Modernizacja chodnika  
przy ul. Gdańskiej i 
Poznańskiej wraz z 
wyznaczeniem ścieżek 
rowerowych 

2012-2020 Budżet Gminy 
 

Firma z 
przetargu 

2. Budowa i modernizacje 
chodników na terenach 
wiejskich Gminy: 
- budowa chodników: 

Brzeźnica, Sypniewo, 
Nadarzyce 

 

2012-2020 Budżet Gminy 
 

Firma z 
przetargu 

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Długość pobudowanych chodników 
• Zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych 
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.3. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Drogownictwo Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu 

Budowa i poprawa stanu parkingów w 
Jastrowiu 

Numer 
projektu 

1.2.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 

Mieszkańcy 
Pracownicy 

lokalnych firm i 
instytucji 

Przejezdni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa i poprawa stanu 
parkingów w Jastrowiu: 
- modernizacja i 

przebudowa parkingu 
przy ul. Gdańskiej, 
Poznańskiej i Aleja 
Wolności, Wojska 
Polskiego, Grunwaldzka, 
 

2012-2020 Budżet Gminy 
 

Firma z przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
 

• Liczba nowych miejsc parkingowych  
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.4. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Drogownictwo Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu Budowa i poprawa stanu oświetlenia 

Numer 
projektu 

1.2.4. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 

Mieszkańcy 
Pracownicy 

lokalnych firm i 
instytucji 

Przejezdni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa i poprawa stanu 
oświetlenia w Jastrowiu 

(osiedle przy Al. 
Wolności, os. Jedności 

Robotniczej, Roosevelta, 
Jeziorna) 

Do 2020 Budżet Gminy Firma z przetargu 

2. Modernizacja i uzupełnianie 
oświetlenia na terenach 

wiejskich Gminy: 
- Sypniewo Kolonia 
- Brzeżnica Kolonia 
- Samborsko 
- Sypniewo 

Do 2020 Budżet Gminy Firma z przetargu 

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba powstałych punktów oświetleniowych  
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.5. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Drogownictwo Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu Budowa obwodnicy Jastrowia  

Numer 
projektu 

1.2.5. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu sieci komunikacyjnej na terenie Gminy, poprawa warunków życia, 
zwiększenie bezpieczeństwa 

Jednostka  
koordynująca GDDKiA  

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Urząd Gminy i Miasta 

Czas 
realizacji 

Do 2020 Beneficjenci 
Mieszkańcy 
Przejezdni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Znalezienie optymalnego 
przebiegu obwodnicy 

Jastrowia 
2012-2014 GDDKiA,  Firma z 

przetargu 

2. Budowa obwodnicy Jastrowia Do 2020 GDDKiA  Firma z 
przetargu 

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba pojazdów na dobę przejeżdżających przez Jastrowie  
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KARTA PROJEKTU nr 1.2.6. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Infrastruktura komunalna  Numer programu 1.2. 

Nazwa  
projektu 

Budowa targowiska miejskiego w 
Jastrowiu 

Numer 
projektu 

1.2.6. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa konkurencyjności producentów rolnych. Stworzenie miejsca do sprzedaży 
płodów rolnych w tym ekologicznych dla rolników. Umożliwienie mieszkańcom 

gminy zakupu towarów bezpośrednio od producentów rolnych 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
realizacji 

Do 2019 Beneficjenci 
Mieszkańcy, 

producenci rolni 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa targowiska 
miejskiego w Jastrowiu 2018-2019  Budżet Gminy, PROW Firma z 

przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba osób korzystających z targowiska w tym producentów rolnych 
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KARTA PROJEKTU nr 1.3.1. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Ochrona środowiska Numer programu 1.3. 

Nazwa  
projektu Rozwój systemu selekcji odpadów stałych 

Numer 
projektu 

1.3.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa czystości na terenie Gminy i Miasta  

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie WFOŚiGW 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Rozpowszechnianie 
wiedzy na temat 

selektywnej zbiórki 
odpadów 

2012-2020 
Budżet Gminy 

Środki 
WFOŚIGW 

UGiM, szkoły 

2. Zakup pojemników do 
selektywnej zbiórki 

odpadów – docelowo dla 
każdej miejscowości w 

Gminie 

2013 
Budżet Gminy 

Środki 
WFOŚiGW 

Firma z 
przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba zakupionych pojemników do segregacji odpadów 
• Liczba przeprowadzonych szkoleń i spotkań informacyjnych 
• Liczba przeszkolonych mieszkańców  
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KARTA PROJEKTU nr 1.3.2. 

Cel strategiczny I INFRASTRUKTURA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Nazwa programu Ochrona środowiska Numer programu 1.3. 

Nazwa  
projektu Rekultywacja wysypiska 

Numer 
projektu 

1.3.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy i Miasta 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Rekultywacja wysypiska 
odpadów komunalnych 

Do 2020 
Budżet Gminy 
Środki unijne 
WFOŚiGW 

Firma z przetargu 

3. Monitoring wysypiska po 
rekultywacji Zadanie ciągłe Budżet Gminy  

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
 
 
 
 
 
 

  



Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
 
 

 

58 

KARTA PROJEKTU nr 2.1.1. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu 

Budowa i modernizacje obiektów 
sportowych w Jastrowiu i na terenach 

wiejskich  

Numer 
projektu 

2.1.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców, rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, 
zapewnienie sposobu spędzania wolnego czasu, rozwój klubów i stowarzyszeń 

sportowych  

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Kluby sportowe, szkoły 

Czas 
realizacji 

2013-2018 Beneficjenci 
Mieszkańcy 

Kluby 
sportowe 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Remont stadionu w 
Jastrowiu: 

– modernizacja głównej 
płyty boiska, budowa 
płyty boiska bocznego 

2016 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Remonty stadionów w 
Sypniewie i Brzeźnicy – 
m.in. trybuny, szatnie 

2016 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

3. Wybudowanie Orlika przy 
Szkole Podstawowej w 
Sypniewie 

2016 
Budżet Gminy 

Budżet Państwa 
Budżet Województwa 

Firma z 
przetargu 

4. Remonty hali sportowej 
w Jastrowiu:  

–  modernizacja płyty 
boiska w hali 

– wykonanie ciągu 
komunikacyjnego 
między widownią a 
płytą boiska 

– wykonanie monitoringu 
na całym obiekcie 

2014-2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

5. Budowa boisk do 
plażowej piłki siatkowej 

na terenie Gminy 
2013-2016 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

6. Budowa skate-parku w 
Jastrowiu 

2013-2015 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

• Liczba zmodernizowanych obiektów 
• Liczba zakupionego sprzętu sportowego  
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.2. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu 

Rozbudowa i remonty bazy 
kulturalnej w Jastrowiu i na obszarach 

wiejskich 

Numer 
projektu 

2.1.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Dostęp do kultury na terenach wiejskich, niwelowanie dysproporcji rozwojowych 
między wsią a miastem 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie 

Mieszkańcy, instytucje 
kultury, szkoły 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Adaptacja biblioteki 
(strych, winda, elewacja) 

Do 2016 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Zadaszenie amfiteatru i 
zakup sceny przenośnej 

Do 2018 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

3. Doposażenie obiektów 
instytucji  kultury i powstanie 

pracowni 
Do 2016 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z 

przetargu 

4. Remont świetlicy wiejskiej w 
Brzeźnicy Kolonii 

Do 2014 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

5. Remont świetlicy wiejskiej w 
Samborsku 

2012 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
 

• Dodatkowa powierzchnia, zagospodarowana przez Bibliotekę  
• Wzrost liczby osób, korzystających z oferty instytucji kultury 
• Liczba zajęć, liczba osób z nich korzystających 
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KARTA PROJEKTU nr 2.1.3. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu 

Poprawa bazy lokalowej 
przedszkola  

Numer 
projektu 

2.1.3. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa warunków użytkowania obiektu, zmniejszenie zużycia energii (zmniejszenie 
wydatków z budżetu Gminy, ochrona środowiska) 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Przedszkole Publiczne 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Dzieci 

uczęszczające 
do przedszkola 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Wymiana pokrycia 
dachowego 

Do 2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Docieplenie budynków Do 2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

3. Wymiana c.o. i instalacji 
elektrycznej 

Do 2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

4. Wymiana mebli w salach 
zajęć, doposażenie sal w 

pomoce dydaktyczne 
Do 2018 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

5. Dobudowa salki 
widowiskowej-gimnastycznej  

Do 2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

6. Zmodernizowanie kuchni Do 2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

7. Przebudowanie kotłowni na 
salę zajęć: językową, 

taneczną 
Do 2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

• Zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków 
• Zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery 
• Liczba nowo wprowadzonych zajęć przedszkolnych 

 
 
  



Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
 
 

 

61 

KARTA PROJEKTU nr 2.1.4. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu Poprawa bazy lokalowej szkolnictwa  

Numer 
projektu 

2.1.4. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa warunków edukacji  

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w 

projekcie 
Szkoły 

Czas 
realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Uczniowie  

Nauczyciele 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w 
Jastrowiu 

– wyposażenie szkoły w komputery i 
tablice interaktywne 

– doposażenie w szafki uczniowskie, 
wyposażenie szkoły w pomoce 
dydaktyczne,  

– pracownie specjalistyczne 
(chemiczne, muzyczne) 

– termomodernizacja budynku szkoły, 
elewacja 

– modernizacja boiska szkolnego 
– realizacja dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów zgodnie 
ze zbadanymi potrzebami uczniów 

2012 – 2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Jastrowiu 

– adaptacja pomieszczeń dawnej 
kotłowni na salkę gimnastyczną 

– adaptacja pomieszczeń kuchni na 
cele administracyjne 

– termomodernizacja szkoły 
– wyposażenie drugiej pracowni 

informatycznej 
– budowa boiska wielofunkcyjnego 
– budowa parkingu przy szkole 
– doposażenie w szafki uczniowskie 

2012 – 2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

3. Szkoła Podstawowa w Sypniewie 
− wybudowanie sceny 

widowiskowej 
− połączenie dwóch szkół w jeden 

obiekt 

2012 – 2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 
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− dobudowanie 3 sal lekcyjnych 
− modernizacja strychu na salę 

komputerową 
− odrestaurowanie elewacji w 

budynkach szkolnych 
− wymiana dachu na 2 budynkach 
− wymiana schodów w budynku 

szkolnym,  
− wymiana c.o. i instalacji 

elektrycznej 
− wybudowanie placu zabaw dla 

uczniów klas I-III 
− wybudowanie Orlika  
− doposażenie boiska w sprzęt 

sportowy 
− modernizacja kotłowni 
− wyposażenie sal w pomoce 

dydaktyczne i tablice interaktywne 
− remont łazienki 
4. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy 
− doprowadzenie 

szerokopasmowego Internetu 
− wyposażenie sal w pomoce 

dydaktyczne, komputery i tablice 
interaktywne 

− termomodernizacja budynków 
szkoły 

− budowa placu zabaw 
− stworzenie centrum 

multimedialnego dla uczniów i 
mieszkańców na bazie biblioteki 

− modernizacja podłogi w sali 
gimnastycznej 

− remont i przystosowanie poddasza 

2012 – 2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

• Liczba zmodernizowanych szkół 
• Ilość uczniów korzystających ze zmodernizowanych obiektów edukacyjnych 
• Liczba zakupionego wyposażenia  
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KARTA PROJEKTU 2.1.5. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu 

Budowa i doposażenie  
placów zabaw  

Numer 
projektu 

2.1.5. 

Cel realizacji 
projektu 

Stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu dla najmłodszych mieszkańców 
Miasta i Gminy 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Szkoły, Przedszkole 

Czas 
Realizacji 

2012-2016 Beneficjenci 
Dzieci z terenu 
Miasta i Gminy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa placu zabaw w 
Jastrowiu (os. Roosevelta, 

ul. Zawiszy)  
Do 2016 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z 

przetargu 

2. Budowa placu zabaw – 
Brzeźnica, Brzeźnica Kolonia  

2012-2013 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

3. Budowa placu zabaw – 
Sypniewo, Nadarzyce 

2012-2013 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

4. Budowa placu zabaw – 
Samborsko, Budy 

2012-2013 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z 
przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba urządzonych placów zabaw 
• Powierzchnia placów zabaw 
• Liczba urządzeń, zamontowanych na placach zabaw 
• Liczba dzieci, korzystających z placów zabaw 
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KARTA PROJEKTU 2.1.6. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Oświata, kultura i sport  Numer programu 2.1. 

Nazwa  
projektu 

Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

Numer 
projektu 

2.1.6. 

Cel realizacji 
projektu 

Walka z patologiami, wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, zwiększenie 
atrakcyjności Gminy dla mieszkańców 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w 

projekcie 

Szkoły, instytucje 
kultury, organizacje 
pozarządowe, kluby 

sportowe 
Czas 

Realizacji 
2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Wspieranie zajęć 
pozalekcyjnych dla dzieci i 

młodzieży 
2012-2020 Budżet Gminy Szkoły 

2. Wspomaganie rozwoju dzieci i 
młodzieży szczególnie 

uzdolnionej 
2012-2020 Budżet Gminy Szkoły 

3. Zajęcia wspierające dla 
młodzieży sprawiającej 

trudności wychowawcze – 
formy pozaszkolne 

2012-2020 Budżet Gminy 
Szkoły 

Ośrodek 
Kultury 

4. Wymiana międzynarodowa 
młodzieży oraz dorosłych 

2012-2020 Budżet Gminy 
Szkoły 

Ośrodek 
Kultury 

5. Wspieranie inicjatyw 
oddolnych mieszkańców 

2012-2020 Budżet Gminy 
Szkoły 

Ośrodek 
Kultury 

6. Powołanie instytucji 
„Uniwersytet III 

wieku” 
Do 2014 

Budżet gminy i środki 
zewnętrzne 

Szkoły 
Ośrodek 
Kultury 

Wskaźniki realizacji zadań 

• Liczba realizowanych zajęć 
• Poniesione nakłady 
• Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach 
• Liczba mieszkańców biorąca udział w wyjazdach zagranicznych 
• Liczba uczniów odnoszących sukcesy w różnych konkursach 
• Liczba uczestników zajęć dla dorosłych 
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KARTA PROJEKTU 2.2.1. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu 

Profilaktyka zdrowotna  
dzieci i młodzieży oraz dorosłych 

Numer 
projektu 

2.2.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie 

Gabinety 
stomatologiczne 

Przychodnie 
Czas 

Realizacji 
2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Programy profilaktyczne dla 
dzieci i młodzieży - wad 

postawy, próchnicy zębów, itd. 
2012-2020 Budżet gminy i środki 

zewnętrzne 
Gabinety 

stomatologiczne 

2. Programy profilaktyczne dla 
dorosłych - raka piersi, prostaty, 

chorób płuc, itd. 
2012-2020 Budżet gminy i środki 

zewnętrzne 
Przychodnie 

lekarskie 

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba programów profilaktycznych, liczba odbiorców 
• Wskaźniki – zachorowalności, śmiertelności 

 
 

  



Strategia rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020 
 
 

 

66 

KARTA PROJEKTU nr 2.2.2  

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu 

Zapewnienie mieszkań socjalnych, 
interwencyjnych i chronionych 

Numer 
projektu 

2.2.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy oraz osobom zagrożonym 
przemocą odpowiednich warunków do życia i funkcjonowania w społeczeństwie 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie MGOPS 

Czas 
Realizacji 

2012-2018 Beneficjenci 

Beneficjenci 
pomocy 

społecznej, 
osoby 

zagrożone 
przemocą 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa i remonty 
mieszkań chronionych i 

socjalnych,  
2012-2018 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

2. Przygotowanie mieszkań 
„interwencyjnych” 

2012-2018 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba przeprowadzonych osób 
• Liczba i powierzchnia lokali  
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KARTA PROJEKTU nr 2.2.3  

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu Otwarcie Domu Opieki Społecznej 

Numer 
projektu 

2.2.3. 

Cel realizacji 
projektu 

 
Zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych 

potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych  
 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Powiat Złotowski 

Czas 
Realizacji 

Do 2018 Beneficjenci Osoby starsze 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Utworzenie Domu Opieki 
Społecznej o zasięgu 

subregionalnym  
(pobyt całodobowy) 

Do 2018 

Budżet państwa 
Budżet gminy 

Budżet Powiatu 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Firma z 
przetargu 

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Wybudowany Dom Opieki Społecznej, liczba miejsc  
• Liczba opiekunek, liczba wspieranych osób 
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KARTA PROJEKTU 2.2.4. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu 

Likwidacja barier 
architektonicznych dla 

niepełnosprawnych  

Numer 
projektu 

2.2.4. 

Cel realizacji 
projektu 

Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego korzystania z obiektów 
użyteczności publicznej 

Jednostka  
koordynująca Urząd Gminy i Miasta 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie MGOPS 

Czas 
Realizacji 

Do 2015 Beneficjenci 
Osoby 

niepełosprawne 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Likwidacja barier 
architektonicznych dla 
niepełnosprawnych w 

obiektach użyteczności 
publicznej: MGOPS 

Do 2015 

Budżet Gminy 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Firma z 
przetargu 

2. Likwidacja innych barier 
architektonicznych dla 
niepełnosprawnych: 

chodniki 

Do 2015 

Budżet Gminy 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

Firma z 
przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba obiektów, które w pełni dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych 
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KARTA PROJEKTU nr 2.2.5.  

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW 

Nazwa programu 
Zdrowie, pomoc społeczna i 

bezpieczeństwo 
 

Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu Wspieranie OSP  

Numer 
projektu 

2.2.5. 

Cel realizacji 
projektu 

Wsparcie jednostek OSP, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i 
Miasta Jastrowie 

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
OSP 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
Realizacji 

2012-2020 Beneficjenci  

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Szkolenie członków OSP z 
zakresu ratownictwa 

medycznego 
2012-2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

2. Wymiana samochodów 
bojowych OSP Jastrowie i 

Sypniewo 
2016-2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

3. Zakup sprzętu typu 
średniego z zakresu 

ratownictwa drogowego 
2012-2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

4. Zakup sprzętu dla OSP 
uszkodzonego lub 

zniszczonego przy akcjach 
ratowniczo-gaśniczych 

2012-2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

5. Remont i rozbudowa 
świetlicy i pomieszczeń 

socjalnych w budynku OSP 
w Sypniewie  

2020 Budżet Gminy, PROW 
Firma z 

przetargu 

6. Remont i 
termomodernizacja 

strażnicy w Jastrowiu 
2014-2018 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba zakupionego sprzętu 
• Liczba zakupionych samochodów 
• Liczba przeszkolonych strażaków  
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KARTA PROJEKTU 2.2.6. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu Rozwój systemu monitoringu 

Numer 
projektu 

2.2.6. 

Cel realizacji 
projektu Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Policja, Straż Miejska 

Czas 
Realizacji 

2012-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Zwiększenie liczby kamer 
oraz rozwój systemu 

monitorowania 
2012-2020 Budżet Gminy 

Firma z 
przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba zainstalowanych kamer 
• Wskaźniki przestępczości na terenie Gminy 
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KARTA PROJEKTU 2.2.7. 

Cel strategiczny II POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKA ŃCÓW 

Nazwa programu Zdrowie, pomoc społeczna i 
bezpieczeństwo Numer programu 2.2. 

Nazwa  
projektu 

Wyposażenie Straży Miejskiej w 
niezbędny sprzęt 

Numer 
projektu 

2.2.7. 

Cel realizacji 
projektu Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Straż Miejska 

Czas 
Realizacji 

2012-2016 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Zakup dla potrzeb Straży 
Miejskiej niezbędnego 
wyposażenia: 

       - zakup samochodu dla SM 
− zakup fotoradaru 

przenośnego 
− zakup słupów masztowych 

do fotoradarów 
stacjonarnych  

− zakup kamer lokalnych do 
monitoringu  dzikich 
wysypisk 

− zakup programów PESEL 
NET 

 

2012-2016 Budżet Gminy Firma z przetargu 

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba zakupionego sprzętu i niezbędnego wyposażenia jednostki Straży Miejskiej 
• Wskaźniki bezpieczeństwa 
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KARTA PROJEKTU 3.1.1. 

Cel strategiczny III TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA  

Nazwa programu Rozwój usług i atrakcji 
turystycznych oraz rekreacyjnych Numer programu 3.1. 

Nazwa  
projektu 

Wspieranie rozwoju  
turystyki i rekreacji  

Numer 
projektu 

3.1.1. 

Cel realizacji 
projektu Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy  

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
Realizacji 

 Beneficjenci 
Mieszkańcy 

Turyści 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Budowa i oznakowanie 
ścieżki rowerowej 

Jastrowie-Nadarzyce  
(po torowisku) 

2013-2016 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z przetargu 

2. Modernizacja kąpieliska 
wraz z wymianą 

pomostów w Jastrowiu 
2012-2014 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z przetargu 

3. Adaptacja terenu „parku” 
przy ul. Zawiszy i przy ul. 

Roosevelta do celów 
rekreacyjnych 

2013-2020 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z przetargu 

4. Budowa promenady przy 
rzece Młynówce 

2014-2020 Budżet Gminy 
Środki unijne 

Firma z przetargu 

5. Organizacja imprez 
sportowo-rekreacyjnych 

dla turystów i 
mieszkańców 

2012-2020 Środki zewnętrzne i 
budżet gminy 

Urząd Gminy i Miasta 
Szkoły 

Ośrodek Kultury 

6. Rozbudowa i doposażenie 
ECEiR w Nadarzycach  

2013-2020 
Środki zewnętrzne i 

budżet gminy 
Firma z przetargu 

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Długość wyznaczonych i oznakowanych ścieżek rowerowych  
• Liczba turystów oraz uczestników imprez 
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KARTA PROJEKTU 3.1.2. 

Cel strategiczny III TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA  

Nazwa programu Rozwój usług i atrakcji turystycznych 
oraz rekreacyjnych Numer programu 3.1. 

Nazwa  
projektu 

Działania na rzecz wspierania rozwoju 
agroturystyki na terenie Gminy 

Numer 
projektu 

3.1.2. 

Cel realizacji 
projektu 

Zwiększenie oferty turystycznej Gminy poprzez powstanie gospodarstw 
agroturystycznych. Zwiększenie zatrudnienia na terenie Gminy. 

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie 

Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 

Czas 
Realizacji 

2012-2020 Beneficjenci 
Rolnicy,  
lokalni 

przedsiębiorcy 

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Szkolenia dla rolników 
chcących 

przekwalifikować się w 
kierunku prowadzenia 

działalności 
agroturystycznej 

2012-2020 
Środki zewnętrzne i 

budżet gminy 
 

2. Szkolenia dla lokalnych 
przedsiębiorców 

2012-2020 
Środki zewnętrzne i 

budżet gminy 
 

3. Doradztwo w kierunku 
zakładania gospodarstw 

agroturystycznych i 
informowanie o źródłach 
finansowania tego typu 

przedsięwzięć 

2012-2020 
Środki zewnętrzne i 

budżet gminy 
 

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

• Liczba przeprowadzonych akcji, liczba uczestników 
• Liczba zorganizowanych wyjazdów 
• Forma i liczba wydawnictw i innych przedsięwzięć promocyjnych 
• Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych 
• Liczba nowych etatów 
• Liczba gości odwiedzających gminę 
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KARTA PROJEKTU 3.2.1. 

Cel strategiczny III TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA  

Nazwa programu Rewitalizacja miasta Jastrowie Numer programu 3.2. 

Nazwa  
projektu 

Przygotowanie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji 

Numer 
projektu 

3.2.1. 

Cel realizacji 
projektu 

Możliwość aplikacji o środki unijne, sprecyzowanie celów rewitalizacyjnych 
Miasta Jastrowie  

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie 

Mieszkańcy 
Przedsiębiorcy 

Czas 
Realizacji 

2014-2020 Beneficjenci Mieszkańcy 

Zadania 
 

Czas realizacji 
 

Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Przygotowanie Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 

2014-2020 Budżet Gminy 
Firma z 

przetargu 

2. Realizacja przedsięwzięć 
wyznaczonych w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji 
2014-2020 Budżet Gminy 

Środki unijne 
Firma z 

przetargu 

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 
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KARTA PROJEKTU 3.3.1 

Cel strategiczny III TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA  

Nazwa programu Promocja Miasta i Gminy Numer programu 3.3. 

Nazwa  
projektu Promocja inwestycyjna 

Numer 
projektu 

3.3.1. 

Cel realizacji 
projektu Promocja inwestycyjna, przyciągnięcie inwestorów, rozwój gospodarczy Gminy  

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie Przedsiębiorcy 

Czas 
Realizacji 

2012-2020 Beneficjenci  

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Powstanie serwisu dla 
inwestorów na stronie 
internetowej Gminy  

„Jastrowie 4 Business” 

2013-2020 Budżet Gminy  

2. Promocja terenów 
inwestycyjnych, zarówno 

uzbrojonych jak i nieuzbrojonych 
2012-2020 Budżet Gminy  

    

    

    

    

Wskaźniki realizacji zadań 

 
• Liczba pozyskanych inwestorów 
• Środki, wydatkowane na promocję, formy i liczba zastosowanych narzędzi promocji 
• Liczba zatrudnionych mieszkańców Gminy 
• Zwiększone dochody budżetu Gminy (podatek od nieruchomości, udziały w podatkach PIT i CIT) 
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KARTA PROJEKTU 3.3.2. 

Cel strategiczny III TURYSTYKA, DZIEDZICTWO KULTUROWE I PROMOCJA  

Nazwa programu Promocja Miasta i Gminy Numer programu 3.3. 

Nazwa  
projektu Promocja turystyczna 

Numer 
projektu 

3.3.2. 

Cel realizacji 
projektu Promocja turystyczna, przyciągnięcie turystów, rozwój przedsiębiorczości  

Jednostka  
koordynująca 

Urząd Gminy i Miasta 
 

Inne podmioty, 
uczestniczące w projekcie  

Czas 
Realizacji 

 Beneficjenci  

Zadania Czas realizacji Źródła  
finansowania Wykonawca 

1. Powstanie punktu informacji 
turystycznej (infokiosk) 

2013-2020 Budżet Gminy  

2. Oznakowanie miejsc 
zabytkowych, godnych uwagi 

2012-2020 Budżet Gminy  

3. Powstanie w wersji 
elektronicznej „Przewodnika 
dla turysty” wraz z filmem 

promującym walory 
turystyczne Miasta i Gminy 

2014-2016 Środki zewnętrzne i 
budżet gminy 

 

4. Wydanie mapy  Gminy i 
planu Miasta 

2012-2020 Środki zewnętrzne i 
budżet gminy 

 

5. Wydanie nowego folderu i 
ulotki promocyjnej 2012-2020 

Środki zewnętrzne i 
budżet gminy 

 

6. Promocja turystyczna w 
prasie branżowej i 

publikacjach regionalnych 
2012-2020 Środki zewnętrzne i 

budżet gminy 
 

Wskaźniki realizacji zadań 
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8. ZAŁĄCZNIK 2 – WZÓR ANKIETY 
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Gmina i Miasto Jastrowie  
 

ANKIETA - STRATEGIA ROZWOJU GMINY 
 

Jaka jest Pana/Pani ocena warunków życia w Gminie? Proszę zaznaczyć odpowiednią kratk ę według skali: 5 
- bardzo dobra, 4 - dobra, 3 - przeciętna, 2 - zła, 1 - bardzo zła. 

Pytanie/Ocena 
5 4 3 2 1 

Nie mam 
zdania 

Lokalny rynek pracy (możliwość 
znalezienia pracy na terenie 
Gminy)            

 

Szkoły podstawowe                  

Gimnazja                  

Opieka społeczna                  

Opieka zdrowotna                  

Warunki mieszkaniowe                  

Bezpieczeństwo mieszkańców                  

Dostępność do kultury i rozrywki                 
Dostępność do sportu i rekreacji                 

Wodociągi i jakość wody                  
Kanalizacja                  

Stan dróg i komunikacji lokalnej                 

Stan środowiska naturalnego                  

Gastronomia                  

Placówki handlowe                  
Placówki usługowe                  

Inne uwagi  
  

 
Proszę wskazać skalę ważności poszczególnych działań w Gminie zaznaczając odpowiednią kratk ę według 

skali: od 5 - bardzo ważna do 1 - zbędna 

Działanie/Ocena 
5 4 3 2 1 

Nie 
mam 

zdania 
Remonty i budowa dróg            
Budowa infrastruktury okołodrogowej            

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej            

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej            

Wydzielanie i uzbrajanie gruntów dla inwestorów            

Aktywne wspieranie lokalnych przedsiębiorców i poszukiwanie inwestorów 
zewnętrznych           

 

Zwiększenie nakładów na turystykę            
Budowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej (strażnic, ośrodka 
zdrowia, domów kultury, itp.)           

 

Budowa sal sportowych            

Promocja i wsparcie korzystania z odnawialnych źródeł energii            

Dalsze działania w zakresie zbiórki, selekcji i powtórnego wykorzystania odpadów            

Rozbudowa usług gastronomiczno - hotelarskich            
Zwiększanie estetyki gminy (np. Zakładanie nowych terenów zielonych)            

Intensyfikacja współpracy z gminami partnerskimi            

Szersze wspieranie działań kulturalnych, artystycznych i promocja gminy            

Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych            
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Inne działania ważne dla gminy           

 

1.            

2.            

3.            

 

Proszę wskazać pięć najważniejszych działań na terenie miasta/sołectwa, na które powinny w pierwszej 
kolejności zostać wydatkowane środki z budżetu Gminy 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
 

Proszę uzupełnić poniższą tabelkę 

Wiek 
18-29 lat 30-39 lat 40-49 lat 50-59 lat pow. 60 lat 

          

Płeć 
Mężczyzna Kobieta 

    

Wykształcenie 
Wyższe Policealne Średnie Zawodowe Podstawowe 

          

Status zawodowy 
Pracownik 
etatowy 

Rolnik Przedsiębiorca Student Niepracujący 

          

Miejsce zamieszkania 
Sołectwo – jakie? Miejscowość – jaka? 

    

 
 

 


