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Szanowni Państwo, 

 

raport o stanie gminy to obowiązek wynikający z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym, ale też 

okazja do przedstawienia, Wam Szanowni Mieszkańcy, aktualnej sytuacji samorządu, w którym na co 

dzień mieszkacie i na rzecz którego płacicie podatki lokalne. 

Oddaję w Państwa ręce „Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok” dokument, 

który z jednej strony jest zbiorem danych statystycznych, ale również źródłem ciekawych informacji 

pozwalających ocenić i przeanalizować wiele zagadnień związanych z działaniami naszego samorządu 

i rozwojem społeczno  – gospodarczym Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2018. 

Dziękuję wszystkim współpracownikom, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.  

Wszystkich zainteresowanych, a szczególnie Mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie, 

zachęcam do zapoznania się z raportem o stanie gminy.   

 

 

Z poważaniem 
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1. Ogólna charakterystyka Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Gmina Jastrowie położona jest w zachodniej części powiatu złotowskiego, w  północnej części 

województwa wielkopolskiego. Jest gminą miejsko – wiejską o powierzchni około 353 km
2
. 

Ponad 70% powierzchni terenu gminy stanowią lasy, w zdecydowanej większości sosnowe i mieszane. 

Od północy gmina Jastrowie graniczy z gminą Okonek, od wschodu z gminą Złotów i gminą 

Tarnówka. Granica zachodnia jest jednocześnie granicą z województwem zachodniopomorskim, 

gminami Borne Sulinowo, Czaplinek i Wałcz. Na terenie gminy znajdują się 14 miejscowości: 

Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Budy-Folwark, Drzewiec, Nadarzyce, Piaski, Piaski 

Leśniczówka, Prądy, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo, Trzebieszki oraz Jastrowie. Pod względem 

ukształtowania powierzchni teren gminy jest obszarem zróżnicowanym z typowo polodowcową rzeźbą, 

charakteryzującą się znaczną ilością pagórków, wąwozów oraz zbiorników wodnych.  

Przez teren gminy Jastrowie przepływa również kilka  cieków wodnych, największe z nich to rzeki: 

Gwda, Piława i Rurzyca. 

Gmina posiada dobre powiązanie komunikacji drogowej krajowej i kolejowej, które w bliższej  

lub dalszej perspektywie planowane jest do kompleksowej przebudowy. 

Przez obszar gminy przebiegają: 

- drogi krajowe: 

 nr 11 Kołobrzeg-Bytom, 

 nr 22 Kostrzyn-Grzechotki, 

- droga wojewódzka: 

 nr 189 Jastrowie-Więcbork, 

- drogi powiatowe: 

 nr 1013P relacji (Borne Sulinowo) granica woj. zachodniopomorskiego – Nadarzyce 

– Sypniewo – Jastrowie, 

 nr 1014P relacji (Machliny) granica woj. zachodniopomorskiego – Nadarzyce, 

 nr 1015P relacji Nadarzyce – granica woj. zachodniopomorskiego – Szwecja, 

 nr 1016P relacji od drogi nr 1013P – Sypniewko, 

 nr 1017P relacji Sypniewo – granica woj. zachodniopomorskiego – Szwecja, 

 nr 1018P relacji Brzeźnica Kolonia – Brzeźnica, 

 nr 1019P relacji Brzeźnica – Budy – dr nr 22, 

 nr 1020P relacji droga nr 1013P – Samborsko. 

Ponadto na terenie gminy Jastrowie istnieje sieć dróg gminnych, w dużej części gruntowych łączących 

okoliczne miejscowości oraz zelektryfikowana linia kolejowa Poznań – Koszalin – Kołobrzeg. 
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Demografia gminy Jastrowie 

W okresie od początku do końca 2018 roku liczba stałych mieszkańców gminy zmniejszyła się 

 o 139 osób i na dzień 31.12.2018 rok wynosiła 11.213 osób, w tym 5699 kobiet i 5514 mężczyzn. 

W mieście Jastrowie w perspektywie całego 2018 roku liczba stałych mieszkańców zmniejszyła się  

o 93 osoby, z 8429 mieszkańców do 8336. Powyższy trend dotyczy również większości pozostałych 

miejscowości w gminie. 

 

Liczba stałych mieszkańców gminy Jastrowie. 

 2017 2018 

Liczba mieszkańców 11.352 11.213 

W tym: 

kobiet 5.582 5.699 

mężczyzn 5.770 5.514 

  Ubytek - 139 

 

 

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy na 31 grudnia 2018 

Nazwa miejscowości Liczba mieszkańców 

Brzeźnica 534 

Brzeźnica – Kolonia 198 

Budy 100 

Budy – Folwark 6 

Drzewiec 2 

Jastrowie 8336 

Nadarzyce 245 

Piaski 6 

Piaski Leśniczówka 7 

Prądy 8 

Samborsko 451 

Sypniewko 33 

Sypniewo 1271 

Trzebieszki 16 
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Przyrost naturalny 

W 2018 roku urodziło się w gminie  114 dzieci, o 8 więcej niż w roku 2017. Liczba zgonów 

wyniosła 131 i była większa o 16 niż w roku 2017. Przyrost naturalny w 2018 roku wyniósł  -17. 

 

Urodzenia i zgony w 2017 i 2018 roku 

 

 2017 2018 

Urodzenia: 106 114 

Zgony: 115 131 

 - 9 - 17 

 

 

Zauważalny spadek ilości mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie oraz pogłębiający się w ostatnich 

latach ujemny przyrost naturalny, daje powód do podjęcia w najbliższych latach zdecydowanych 

działań w celu zatrzymania i odwrócenia tej niekorzystnej dla rozwoju gminy tendencji. 

Podejmowane przez samorząd decyzje i zaangażowane środki muszą być skierowane na zwiększenie 

działań prorodzinnych i prospołecznych, takich jak: zwiększenie ilości miejsc w żłobkach 

i przedszkolach, budowa mieszkań komunalnych, zwiększenie oferty nowych miejsc pracy poprzez 

lokalizacje nowych inwestycji.  Szansą dla naszej gminy jest stworzenie dzięki tym działaniom modelu 

gminy atrakcyjnej do zamieszkania dla młodych ludzi w wieku produkcyjnym z okolicznych 

sąsiednich gmin. 
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2. Finanse gminy 
 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie za 2018r. w ujęciu ogólnym został wykonany następująco: 

Lp

. 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Dochody / 

wydatki na 1 

mieszkańca 

I Dochody ogółem 51.590.803 49.794.072 96,52 4.295,55 

1. Dochody bieżące 49.703.036 48.666.482 97,91 4.198,28 

 w tym:     

a. Dochody własne 16.550.614 16.927.302 102,28 1.460,26 

b. Subwencja ogólna 13.630.077 13.630.077 100,00 1.175,82 

c.  Dotacje i środki z Funduszu 

Pracy 

18.365.817 17.245.488 93,90 1.487,71 

d. Dotacje w ramach 

programów finansowanych   

z udziałem  środków 

europejskich 

1.156.528 863.615 74,67 74,50 

2. Dochody majątkowe 1.887.767 1.127.590 59,73 97,27 

II Wydatki ogółem 60.376.302 55.218.248 91,46 4.763,48 

1.  Wydatki bieżące 48.580.646 44.777.718 92,17 3.862,81 

 w tym:     

a. wydatki jednostek 

budżetowych 

26.800.676 24.657.873 92,00 2.127,15 

b. dotacje na zadania bieżące 2.725.530 2.649.383 97,21 228,55 

c. świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

17.693.479 16.654.828 94,13 1.436,75 

d. wydatki na programy 

finansowane z udziałem 

środków europejskich 

1.080.961 629.678 58,25 54,32 
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e. wydatki na obsługę długu 

publicznego 

280.000 185.956 66,41 16,04 

2.  Wydatki majątkowe 11.795.656 10.440.530 88,51 900,67 

 

W założeniach do budżetu na rok 2018 pozostawiono dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych 

w zdecydowanej większości na poziomie roku poprzedniego, jak również utrzymano niższe stawki 

z tytułu podatków od środków transportowych oraz obniżono kwotę 1 q żyta, jako podstawy 

do obliczenia podatku rolnego. 

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr. 457/2017 Rady Miejskiej 

w Jastrowiu z dnia 28 grudnia 2017 r.   

DOCHODY  GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA  2018 R.   

Przy planowanych dochodach na poziomie 51.590.803 zł, wykonano na poziomie 49.794.072 zł, 

tj. 96,52 %. Przyczyną nie wykonania dochodów był niższy niż zakładano dochód ze sprzedaży 

działek gminnych, szczególnie tych komercyjnych, związanych z budownictwem wielorodzinnym  

i usługowo-handlowym. Kolejną przyczyną były również niższe niż planowano wysokości dotacji  

i subwencji na zadania zlecone i własne. 

Na poziom niektórych dochodów gmina nie ma bezpośredniego wpływu (podatek od czynności 

cywilno-prawnych, spadków i darowizn, udział w PIT i CIT, kary umowne, rozliczenia z lat 

ubiegłych). 

Strukturę dochodów Gminy i Miasta Jastrowie przedstawia wykres na stronie 9. Dochody własne 

stanowią najwyższy procent, blisko 35 % całości dochodów , na które składają się m.in. dochody 

podatkowe, ze sprzedaży, najmu i dzierżawy majątku gminy. Ponad 1/3 dochodów stanowią również 

dotacje na zadania własne oraz zlecone. Subwencje obejmujące część wyrównawczą, równoważącą  

i oświatową stanowią ponad 28 % dochodów budżetowych Gminy i Miasta Jastrowie. 
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Struktura dochodów bieżących za 2018 rok 

 

Na dochody własne Gminy i Miasta Jastrowie składają się:   

- udział z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ( podatek PIT ), 

- udział z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ( podatek CIT ), 

- podatki i opłaty lokalne : 

 podatek od nieruchomości, 

 podatek rolny, 

 podatek leśny, 

 podatek od środków transportu, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych, 

 odsetki od nieterminowych wpłat, 

 wpływy z opłaty skarbowej, 

 wpływy z opłaty eksploatacyjnej, 

 wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

 wpływy z opłaty za posiadanie psa, 

 wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, 

 pozostałe dochody: wpływy z najmu i dzierżawy oraz sprzedaży mienia gminy, 

odsetki od lokat bankowych, dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT, 

34,78% 

28,01% 

30,69% 

4,50% 0,25% 1,77% 

Dochody własne

Subwencje

Dotacje na zadania zlecone

Dotacje na zadnia własne

Pozostałe dotacje

Dotacje na programy finansowane z udziełem środków Unii Europejskiej
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odszkodowania, mandaty i kary, wpływy z usług opiekuńczych, wpłaty 

za wyżywienie w przedszkolach i szkołach, wpłaty za pobyt w mieszkaniach 

chronionych. 

 

Struktura dochodów własnych za 2018 rok 

 

WYDATKI GMINY I MIASTA JASTROWIE ZA 2018 R. 

Wydatki budżetu dzielą się na majątkowe i bieżące. Wydatki majątkowe to te, które przeznaczono 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów  oraz wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego. Wszystkie pozostałe wydatki stanowią wydatki bieżące. Planowane wydatki 

w roku 2018 na kwotę 60.376.302 zł zrealizowano w kwocie 55.218.248 zł tj. 91,46 %. 

Wydatki budżetowe ogółem : 55.218,248 zł 

Wydatki bieżące : 44.777,718 zł 

Wydatki majątkowe : 10.440,529 zł 

Na realizację wydatków na poziomie 91,46 % miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki: 

- niezrealizowanie w planowanym terminie inwestycji: Budowa Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Sypniewie i konieczność zwrotu dotacji celowej, 

- nierozdysponowanie rezerw, w tym rezerwy  na inwestycje w wysokości 100.000 zł, 

- oszczędności w wydatkach bieżących i inwestycyjnych. 

 

35,06% 

0,88% 

49,74% 

14,32% 

PIT

CIT

Podatki i opłaty lokalne

Pozostałe dochody
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Struktura wydatków bieżących za 2018 roku. 

 

 

 Struktura wydatków wg. głównych działów. 

 

 

55,07% 

5,92% 

37,19% 

1,40% 0,42% 

Wydatki jednostek budżetowych

Dotacje na zadania bieżące

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej

Wydatki na obsługę długu publicznego

19% 

37% 

28% 

7% 3% 
2% 

2% 

1% 

1% 0% 

0% Inwestycje

Pomoc społeczna

Oświata

Administracja publiczna

Kultura

Inne

Gospodarka komunalna

Bezpieczeństwo

Rolnictwo i łowiectwo

Ochrona zdrowia

Drogi i transport
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W strukturze wydatków 65 % środków wydatkowana jest na pomoc społeczną i oświatę.  

Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat wstecz i związana jest przede wszystkim z prowadzoną przez 

państwo polityką prospołeczną oraz rosnącymi kosztami utrzymania placówek oświatowych. 

Znaczącą pozycją w strukturze wydatków budżetowych ( prawie 19% ) w roku 2018 były inwestycje.  

 

 

Inwestycje 10.440.530 18,91% 

Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie 

polityki społecznej. Rodzina 

 

20.451.823 

 

37,04% 

Oświata, edukacyjna opieka wychowawcza 15.322.659 27,75% 

Administracja publiczna 3.916.663 7,09% 

Kultura 1.543.052 2,79% 

Pozostałe zadania gminy ( gospodarka 

mieszkaniowa, kultura fizyczna, obsługa długu 

publicznego, gospodarka mieszkaniowa, 

działalność usługowa) 

1.303.833 2,36% 

Gospodarka komunalna 1.101.890   2,00% 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

350.452 0,64% 

Rolnictwo i łowiectwo 349.111 0,63% 

Ochrona zdrowia 231.549 0,42% 

Drogi i transport 206.686 0,37% 
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WYNIK BUDŻETU ZA 2018 ROK 

Przy zakładanym deficycie budżetu (ujemnej różnicy między dochodami a wydatkami) w kwocie 

8.785.499 zł rok budżetowy zakończył się deficytem w kwocie 5.424.176 zł 

 

Tabelka wynik finansowy budżetu za 2018 r. 

 Plan Wykonanie 

Dochody: 51.590.803 49.794.072 

Wydatki: 60.376.302 55.218.248 

Wynik budżetu 

(dochody – wydatki) 
- 8.785.499 - 5.424.176 

 

 

Zgodnie z art.242 ustawy o finansach publicznych na koniec roku budżetowego wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. W przypadku budżetu Gminy i Miasta 

Jastrowie w 2018 roku wymóg ustawowy został zachowany: 

Wykonane dochody bieżące : 48.666.483 zł 

Wykonane wydatki bieżące:   44.777.718 zł 

W roku 2018 w ramach budżetu Gminy i Miasta Jastrowie: 

- wyodrębniono fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu 

sołeckim – realizacja przedstawiona została w dalszej części raportu, 

- nie było wydzielonej części na tzw. Budżet obywatelski, 

- nie realizowano inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prawnego. 

Gmina i Miasto Jastrowie w roku 2018 dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 

1.139.972 zł i zaciągnęła kredyt w wysokości 5.500.000 zł. 

Wymagalne zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. nie wystąpiły. 

Zadłużenie Gminy i Miasta Jastrowie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiło 11.999.893,00 zł. 
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Struktura zadłużenia na 31.12.2018 r. 

 

 

Jednostki samorządu terytorialnego na potrzeby inwestycyjne, przekraczające ich mozliwości 

budżetowe, sięgają po zewnętrzne żródła finansowania takie jak : kredyty bankowe, pożyczki czy też 

emisje obligacji komunalnych. Kredyty wykorzystywane we właściwy sposób, stanowią wydajny 

instrument polityki inwestycyjnej i fiskalnej samorządu. Pozwalają w bliższej lub dalszej perspektywie 

na sprawiedliwe rozłożenie ciężaru obciążeń związanych z budową infrastruktury na wiele lat, a nawet 

kilka pokoleń podatników , którzy będą z wykonanych inwestycji korzystali. Zadlużenie Gminy  

i Miasta Jastrowie na koniec 2018 roku wynosiło 11.999.893,00 zł, co stanowiło 24,10 % wykonanych 

dochodów i wzrosło w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,46 mln. Trzeba jednak podkreslić,  

że zaciągnięte kredyty zostały przeznaczone na sfinansowanie konkretnych inwestycji, przede 

wszystkim infrastruktury drogowej oczekiwanej przez mieszkańców, które powiększyły majątek 

gminy. Zobowiązania kredytowe nie są  przeznaczone na zapewnienie bieżącej działalności samorządu. 

 

 

 

 

 

 

1 440 000 
200 000 

580 000 

640 000 

860 000 

2 180 000 

5 500 000 

599 893 

Kredyt z 2010r całkowita
spłata w 2022r.

Kredyt z 2013r całkowita
spłata w 2020r.

Kredyt z 2014r. Całkowita
spłata w 2022r.

Kredyt z 2015r. Całkowita
spłata w 2023r.

Kredyt z 2016r. Całkowita
spłata w 2025r.

Kredyt z 2017r. Całkowita
spłata w 2028r.

Kredyt z 2018r. Całkowita
spłata w 2031

Pożyczka z NFOŚiGW
całkowita spłata w 2023r.
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Tabelka- wykonanie budżetu w latach 2010 -2018 

 
2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014 2015 2016 2017 2018 

Wykonanie 

dochodów 

ogółem 

30.482.127 30.665.038 32.324.640 33.918.194 37.009.807 37.061.833 44.336.587 48.269.397 49.794.072 

w tym: 

wykonanie 

dochodów 

własnych 

9.982.125 10.646.527 11.810.156 12.645.262 13.552.504 14.543.231 14.571.849 15.244.596 16.927.302 

Wykonanie 

wydatków 

ogółem 

31.737.123 29.270.994 31.335.413 35.349.474 36.737.897 35.940.185 44.738.978 48.074.916 55.218.248 

w tym: 

wykonanie 

wydatków 

majątkowych 

3.005.446 1.097.021 1.766.014 4.671.706 4.303.099 3.318.527 4.953.531 5.268.798 10.440.530 

% do 

wydatków 
9,47% 3,75% 5,64% 13,22% 11,71% 9,23% 11,07% 10,96% 18,91% 

Kwota 

zadłużenia z 

tytułu 

kredytów i 

pożyczek 

7.458.700 5.737.999 4.838.400 6.260.960 6.543.781 6.399.809 6.479.837 7.639.865 11.999.893 

% zadłużenia 

do dochodów 
24,47% 18,71% 14,97% 18,46% 17,68% 17,27% 14,62% 15,83% 24,10% 

Kwota spłat 

kredytów 
1.232.148 1.351.948 1.099.599 847.200 1.017.179 1.143.972 1.019.972 1.139.972 1.139.972 

Wynik 

budżetu 
-1.255.006 +1.394.044 + 989.227 -1.431.280 + 271.910 +1.121.648 - 402.391 + 194.481 -5.424.176 

 

Analizując wykonanie budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na przestrzeni lat 2010 – 2018 należy 

podkreślić stopniowy wzrost dochodów budżetowych, szczególnie dochodów własnych, które  

na przestrzeni analizowanych lat wzrosły prawie o 70 %, jak również wydatków majątkowych, które 

wzrosły w okresie porównawczym na koniec 2018 roku ponad dwukrotnie. Są to pozytywne 

wskaźniki, które wpływają na rozwój gminy i jednocześnie mimo wzrostu kwoty zadłużenia nie 

obciążają w sposób znaczący budżetu z tytułu rocznych kwot spłaty kredytów. W kolejnych latach 

należy kontynuować pozytywny trend wzrostu dochodów własnych i utrzymywać właściwą proporcję 

wydatków bieżących do dochodów bieżących. 
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Do oceny pozycji finansowej gminy na tle innych jednostek posługuję się tzw. wskaźnikiem G. Jest  

to kwota podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęta do obliczania 

subwencji wyrównawczej. Na rok 2018 wskaźnik dotyczący Gminy i Miasta Jastrowie wynosił 

1.233,95 zł i stanowił blisko 74% w porównaniu do średniego wskaźnika krajowego. W roku 2019 

wskaźnik G będzie wynosił 1.295,31 zł i stanowić będzie ponad 72% wskaźnika krajowego.  

 

Wskaźnik G – zestawienie porównawcze 

 2017 2018 2019 

JST z najniższym wskaźnikiem: 424,77zł 390,29 zł 406,76 zł 

Gmina i Miasto Jastrowie 1.244,92 zł 1.233,95 zł 1.295,31 zł 

JST z najwyższym wskaźnikiem 34.825,79 zł 31.962,75 zł 31.910,49 zł 

Wskaźnik krajowy 1.596,61 zł 1.668,68 zł 1.790,33 zł 

Udział wskaźnika Gminy i Miasta 

Jastrowie we wskaźniku krajowym 
77,97 % 73,95 % 72,35 % 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Wieloletnia prognoza finansowa to instrument wieloletniego planowania finansowego w JST. 

Wprowadzony został ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 226-232). 

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do 

zarządu JST. WPF obejmuje prognozę m.in. takich parametrów budżetowych gminy jak: 

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, 

- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu, 

- wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania 

deficytu, 

- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do 

zaciągnięcia. 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwałą nr 456/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018 – 2028. W przeciągu roku 2018 WPF 

Gminy i Miasta Jastrowie została zmieniona na lata 2018 – 2031 w związku z dokonanymi zmianami w 

budżecie: uchwała nr 486/2018 z dnia 27 marca 2018r; uchwała nr 495/2018 z dnia 24 kwietnia 2018r; 

uchwała nr 12/2018 z dnia 28 listopada 2018r. Zmiany dotyczące WPF na lata 2018 – 2031 

wprowadzone zostały w związku ze zmianą wielkości dochodów i wydatków bieżących, dochodów  

i wydatków majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczeniu nadwyżki lub sposobu finansowania 

deficytu, kwoty przychodów i rozchodów oraz długu jednostki przyjętych w uchwale budżetowej  

nr 456/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej obowiązującej w 2018 roku przewidziano następujące 

zadania : 

Nazwa zadania 

Okres 

realizacji w 

latach 

Wydatki w 

roku 2018 

Łączna kwota 

zadania 

Aktywna Integracja w Powiecie Złotowskim - 

Aktywny powrót osób długotrwale 

bezrobotnych na rynek pracy 

2016-2018 323 477,00 655 315,00 

ERASMUS+ "Znajomość języka oknem na 

świat" - Mobilność kadry edukacji szkolnej 
2016-2018 2 700,00 61 922,00 

Poprawa dostępu do usług społecznych  

w powiecie złotowskim - Wsparcie osób 

niepełnosprawnych/niesamodzielnych 

2017-2018 143 645,00 484 558,00 

Pomysł na przyszłość" - Aktywny powrót osób 

długotrwale bezrobotnych na rynek pracy 

poprzez wsparcie psychologiczne, mediacyjne, 

doradztwo zawodowe i kursy 

2017-2018 141 420,00 156 000,00 

"Poprzez integrację zdobędę aktywizację" - 

Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

2017-2018 164 000,00 164 000,00 

"Wspieramy szkoły na terenie Gminy 

Jastrowie" - Wsparcie uczniów w rozwijaniu 

kompetencji kluczowych i wsparcie 

nauczycieli dotyczące podwyższenia 

kwalifikacji 

2018-2020 262 919,50 444 904,00 

"Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województw: 

wielkopolskiego i zachodniopomorskiego" - 

Działania szkoleniowe na 

rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 

2018-2020 42 800,00 123 600,00 

Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu - 

Powiększenie gminnego 

zasobu mieszkaniowego 

2017-2019 3 000 000,00 4 300 000,00 
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3. Realizacja inwestycji 
 

W budżecie na rok 2018 Gmina i Miasto Jastrowie na realizację ponad 40 inwestycji przeznaczyła 

kwotę 10.440.530 zł w tym na: 

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”      5.000 zł 

Drogi publiczne gminne 

- „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w miejscowości 

Brzeźnica, Brzeźnica Kol.”               187.476 zł 

- „Budowa drogi gminnej na os. Roosevelta w Jastrowiu        148.602 zł 

- „Budowa ul. Bocznej w Jastrowiu”             600.970 zł 

- „Budowa ul. Cichej w Jastrowiu”                69.999 zł 

- „Budowa ul. Jedności Robotniczej od ul. Jodłowej do ul. Krótkiej w Jastrowiu  629.739 zł 

- „Budowa ul. Leśnej w Jastrowiu”              424.531 zł 

- „Projekt mostu na kanale Sypniewskim”              15.000 zł 

- „Projekt przebudowy drogi na ul. Kolejowej w Jastrowiu”         25.000 zł 

- „Projekt ścieżki pieszo- rowerowej w parku przy ul. Roosevelta w Jastrowiu”    25.000 zł 

- „Projekt ścieżki pieszo-rowerowej w parku przy ul. Woj. Polskiego w Jastrowiu   15.000 zł 

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Jastrowiu       788.385 zł 

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z modernizacją mostu w Nadarzycach”     69.987 zł 

- „Przebudowa dróg gminnych”              192.714 zł 

- „Przebudowa ul. M. Konopnickiej i ul. 1 Maja w Jastrowiu”      659.706 zł 

-  „Przebudowa ul. Mickiewicza w Jastrowiu”           949.315 zł 

- „Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Brzeźnicy  (FS)”        15.000 zł 

- „Wykonanie chodnika przy ul. Żołnierzy I Armii WP w Sypniewie  (FS)”     37.000 zł 

- „Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w Sypniewku   (FS)”          8.633 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 

- „Przebudowa budynku ul. Roosevelta 2 w Jastrowiu ”          40.000 zł 

- „Wymiana pokrycia dachowego i wykonanie elewacji budynek komunalny ul. M. Konopnickiej 

41 w Jastrowiu”                  110.000 zł 

- „Budowa budynku komunalnego w Jastrowiu”            2.994.717 zł 

 

Cmentarze 

- „Rozbudowa cmentarza w Jastrowiu”                9.443 zł 
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Administracja publiczna 

- „Zakup systemu do transmisji obrad i głosowania na sesji  Rady Miejskiej w Jastrowiu  

                        19.678 zł 

 

Państwowe straże pożarne 

- Przekazano dla Komendy Powiatowej PSP w Złotowie zgodnie z umową 7/2018 

dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego     30.000 zł  

 

Ochotnicze straże pożarne   

- „Budowa świetlicy przy OSP w Sypniewie”              1.491 zł 

- „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sypniewo” 

                          500.000 zł 

 

 Ochrona zdrowia 

- „ Dofinansowanie zakupu ambulansu typu S dla Szpitala Powiatowego w Złotowie” 15.000 zł 

 

Pomoc społeczna 

- „Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie          493.024 zł 

- „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jastrowiu”                    79.950 zł 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- „ Budowa kanalizacji deszczowej na os. Jedności Robotniczej w Jastrowiu”     250.000 zł 

- „Budowa separatora ul. Roosevelta w Jastrowiu”              84.079 zł 

- „Wykonanie przyłącza wodociągowego na placu przy ul. Wojska Polskiego w Jastrowiu”  

                           28.000 zł 

- „Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego  

ZECiUK Spółka z o.o. w  Jastrowiu”                500.000zł 

-  „Doposażenie placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy ”   26.061 zł 

- „Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w Brzeźnicy  (FS)”        10.168 zł 

- „Doposażenie placu zabaw w Samborsku   (FS)”          19.000 zł 

 

Domy i ośrodki kultury 

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego Ośrodek Kultury w Jastrowiu”         129.941 zł 

 

- Kultura fizyczna 

- „Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej  przy  Hali Widowiskowo-Sportowej w 

Jastrowiu ”                        87.457 zł 

- „Modernizacja kotłowni gazowej dla budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu” 

                          96.344 zł 

- „Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Jastrowiu           49.120 zł 



 

 

20 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

 

4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 
 

Zestawienie mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2018 r.  

 

Lp. 
Opis mienia wg grup 

rodzajowych 

łączna 

liczba w ha 

sposób zagospodarowania 

dzierżawa inne 

  Grunty komunalne ogółem: 774,1 187,42 586,68 

1 Grunty rolne 395,64 185,79 209,85 

2 Drogi 282,41 0 282,41 

3 Lasy 34,37 0 34,37 

4 Place i  tereny zielone 14,12 0 14,12 

5 Ogrody działkowe 0 0 0 

6 Tereny rekreacyjne 12,45 0,13 12,32 

7 Działki budowlane 22,06 0 22,06 

8 
Działki przemysłowe 

handlowe 
5,9 1,18 4,72 

9 Cmentarze komunalne 6,15 0 6,15 

10 Inne 1 0,32 0,68 

 

Z ogólnej powierzchni gruntów gminnych 28 ha jest w użytkowaniu wieczystym, pozostałą część 

stanowi tzw. gminny zasób gruntów wykorzystywanych na realizację zadań publicznych, 

zagospodarowanie lub sprzedaż. Zbywane nieruchomości w przeważającej części przeznaczono na cele 

zabudowy mieszkaniowej. 

Na dzierżawy gruntów komunalnych na cele rolnicze i nierolnicze ogółem zawartych było w 2018 roku 

504 umów.  
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Podstawowym składnikiem mienia Gminy i Miasta Jastrowie są nieruchomości gruntowe. Według 

stanu na 01.01.2018r. Gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 779,41 ha, natomiast na  dzień 

31.12.2018r. powierzchnia gruntów wynosiła 778,89 ha. 

Według oznaczeń geodezyjnych przedstawia się następująco: 

 Stan na Stan na 

 01.01.2018r. 31.12.2018r. 

grunty rolne 395,89 ha 395,64 ha 

drogi 282,41 ha 282,41 ha 

lasy 34,37 ha 34,37 ha 

place i tereny zielone 14,12 ha 14,12 ha 

tereny rekreacyjne 12,45 ha 12,45 ha 

działki budowlane 24,47 ha 24,20 ha 

działki przemysłowe, handlowe 5,90 ha 5,90 ha 

cmentarze komunalne 6,15 ha 6,15 ha 

pozostałe 3,65 ha 3,65 ha 

 

Gmina i Miasto Jastrowie  na dzień 31.12.2018r. posiada 403 obiekty komunalne, które w większości 

zarządzane są przez jednostki budżetowe oraz spółki komunalne. 

Zasób obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2018 r.  nie uległ zmianie. 

W 2016r. zakład budżetowy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu został przekształcony  

w spółkę Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Akt Notarialny Nr 663/2016 z dnia 20.12.2016 r.  

Gmina i Miasto Jastrowie na pokrycie kapitału zakładowego do spółki wniosła prawo własności 

nieruchomości zabudowanej działki gruntu  o nr  1597/21 wraz z budynkiem. 

 Stan na Stan na 

 01.01.2018r. 31.12.2018r. 

- budynki mieszkalne 148 szt. 148 szt. 

- budynki niemieszkalne, budowle 236 szt. 236 szt. 

- obiekty  szkolne   9 szt. 9 szt. 

- obiekty przedszkolne 3 szt. 3 szt. 

- biblioteka  1 szt. 1 szt. 

- ośrodki kultury i świetlice 5 szt. 5 szt. 

- ośrodki sportu i rekreacji 1 szt. 1 szt. 

- obiekty służby zdrowia 1 szt. 1 szt. 

 

Zmian w stanie obiektów komunalnych na przestrzeni roku 2018 nie odnotowano. 

Środki trwałe stanowią: urządzenia techniczne, narzędzia oraz wyposażenie. W trakcie roku wartość 

księgowa  uległa  zmianie z uwagi na zakup nowego wyposażenia oraz amortyzację używanych.   
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Mienie gminne stanowią również środki transportu. W 2018r stan uległ zmniejszeniu o 1 samochód 

gaśniczy będący w użytkowaniu OSP Sypniewo i stan po zmianie na 31.12.2018r. to 46 szt.  

Środki transportu będące na stanie to: 

- samochody Renault Trafic Pass – 2 szt. z czego jeden przeznaczony do przewozu 

uczniów niepełnosprawnych, a drugi przeznaczony na potrzeby służbowe Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, 

- samochód Ford Transit – 1 szt. do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

- samochód osobowy FIAT DOBLO – 1 szt. w użytkowaniu Straży Miejskiej, 

- przyczepka transportowa szt. 1 przeznaczona na potrzeby służbowe Urzędu Gminy  

i Miasta Jastrowie, 

- rowery wodne  - 6 szt., łodzie wiosłowe – 1 szt., kajaki – 13 szt., rowery – 20 szt. 

 

Udziały w spółkach: 

Gmina i Miasto na dzień 01.01.2018r. posiadała w Zakładzie Energetyki Cieplnej i Usług 

Komunalnych Spółka z o.o. w Jastrowiu  8.858 udziałów po 1.000,- zł, co stanowiło wartość  

8.858.000 zł. Na dzień 31.12.2018r. stan udziałów  uległ zwiększeniu o 500 nowych udziałów  

o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy o łącznej wartości 500.000,00 zł i stanowi udziałów po 

1.000 zł, co daje wartość 9.358.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką 

wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym wspólnikiem spółki reprezentującym 100% kapitału 

zakładowego. 

Gmina i Miasto na dzień 31.12.2018r. w spółce Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.  

w Jastrowiu posiada 1029 udziałów po 1.000,00 zł, co stanowi wartość  1.029.000 zł. Na dzień 

31.12.2018r. udziały nie uległy zmianie. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne (stanowią 

wniesione aportem środki trwałe i wpłacone gotówką wkłady). Gmina i Miasto Jastrowie jest jedynym 

wspólnikiem spółki  reprezentujący 100% kapitału zakładowego. 

Drogi 

Miasto Jastrowie leży u zbiegu dróg krajowych i wojewódzkich:  

- droga krajowa nr 11 (Kołobrzeg – Koszalin – Piła – Poznań – Bytom) 

- droga krajowa nr 22 (Gorzów Wielkopolski – Elbląg) 

- droga wojewódzka nr 189 (Więcbork – Jastrowie) 

Łączna długość sieci dróg gminnych wynosi 44,250 km z czego:  

nawierzchnia twarda: 

- bitumiczna – 13,400 km, 

- betonowa – 5,200 km, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_11_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82obrzeg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszalin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82a_(miasto)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pozna%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_22_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorz%C3%B3w_Wielkopolski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Elbl%C4%85g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_wojew%C3%B3dzka_nr_189
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99cbork
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- kostka – 4,500 km, 

- brukowana  – 4,500 km 

nawierzchnia gruntowa naturalna – 16,650 km 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy i Miasta Jastrowie na 

lata 2016-2021 

Mieszkaniowy zasób stanowią lokale będące własnością Gminy i Miasta Jastrowie usytuowane  

w budynkach będących w całości jej własnością, jak również lokale położone w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych, w których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a pozostali właściciele to osoby 

fizyczne lub prawne. 

Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy i Miasta Jastrowie w latach 

2016 - 2021 w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym koniecznych do realizacji zapisów Ustawy  

z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego, a także  Uchwały nr 138/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 

2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy  

i Miasta Jastrowie. 

Posiadany przez Gminę i Miasto Jastrowie mieszkaniowy zasób jest stosunkowo duży i wymaga 

corocznych sporych nakładów finansowych na jego utrzymanie, modernizację i powiększenie.  

Gminny zasób mieszkaniowy według stanu na dzień 31.12.2018r. tworzy 400 lokali mieszkalnych  

o łącznej powierzchni użytkowej 18611,64 m². Lokale te znajdują się w 147 budynkach (na terenie 

miasta - 139 , na terenie gminy - 8), z tego: 

- 71 lokale położone w 23 budynkach stanowiących w całości własność gminy, 

- 329 lokale położone w 124 budynkach stanowiących przedmiot współwłasności gminy oraz 

innych podmiotów, 

- zasób lokali socjalnych na dzień 31.12.2018r. tworzy 12 lokali położonych w jednym budynku. 
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Zasób mieszkaniowy Gminy i Miasta Jastrowie na 31.12.2018r. 

Rodzaj zasobów Liczba 

budynków 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

Powierzchnia lokali 

mieszkalnych w m² 

Budynki komunalne stanowiące 

w całości własność gminy 

23 71 3458,89 

w tym  budynki socjalne 1 12 534,02 

Budynki wspólnot 

mieszkaniowych z udziałem 

gminy 

124 329 15152,75 

 

Obecnie gmina realizuje budowę 18 - rodzinnego budynku komunalnego dotowanego z BGK  

w wysokości 1.200.000 zł. Zakończenie budowy planowane jest na maj a zasiedlenie mieszkańcami na 

czerwiec 2019r.. 

Zarządzaniem gminnym zasobem mieszkaniowym zajmuje się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  

w Jastrowiu sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z gminą Jastrowie. 

W 2018r. gmina kontynuowała sprzedaż lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Sprzedaży dokonywano w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tych lokali z uwzględnieniem 

70% bonifikaty od ceny, Gmina sprzedała 6 mieszkań. Dochód ze sprzedaży wyniósł 111.063,78 zł. 
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5. Gospodarka odpadami i ochrona środowiska 
 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Jastrowie prowadzona jest od 2012 roku przez 

Związek Międzygminny PRGOK w Pile, którego jednym z założycieli jest Gmina i Miasto Jastrowie. 

Operatorem wyłonionym w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów jest pilskie 

Przedsiębiorstwo ALTVATER, które zleciło na zasadzie podwykonawstwa obsługę terenu całej gminy 

Spółce komunalnej ZECiUK. Na terenie całej gminy systemem odbioru objęto wg. zgłoszonych 

deklaracji 8.858 osób. W roku 2018 na terenie Jastrowia, przy ulicy Narutowicza wybudowany został 

przez PRGOK stały Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów ( PSZOK ), który zostanie uruchomiony na 

przełomie maja/czerwca 2019 r.  

 

Liczba osób wykazanych w złożonych deklaracjach wg stanu na 31 grudnia 2018 r. 

Nazwa gminy 

Liczba ludności 

Wg złożonych 

deklaracji 
Wg GUS różnica różnica w % 

Gmina Białośliwie   3 725 4 891 1 166 24% 

Gmina Czarnków   8 798 11 422 2 624 23% 

Gmina Drawsko   4 846 5 869 1 023 17% 

Gmina i Miasto Jastrowie  8 858 11 592 2 734 24% 

Gmina Kaczory   5 973 7 900 1 927 24% 

Miasto i Gmina Krajenka  5 703 7 511 1 808 24% 

Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. 6 874 8 754 1 880 21% 

Gmina Miasteczko Krajeńskie 2 459 3 227 768 24% 

Miasto i Gmina Okonek 6 162 8 691 2 529 29% 

Miasto Piła 61 763 73 791 12 028 16% 

Miasto i Gmina Ujście   6 421 7 993 1 572 20% 

Miasto i Gmina Wieleń  9 758 12 499 2 741 22% 

Miasto i Gmina Wyrzysk  10 720 14 031 3 311 24% 

Miasto i Gmina Wysoka  5 067 6 694 1 627 24% 

Razem   147 127 184 865 37 738 20% 
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Masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych w poszczególnych gminach członkowskich 

w 2018 roku. 

 

Ilość odpadów 

zmieszanych 

odebranych na terenie 

gmin 

członkowskich [Mg] 

Obszary miejskie Obszary wiejskie 

Gmina Białośliwie  1 611,9 0,0 1 611,9 

Gmina Czarnków 2 906,7 0,0 2 906,7 

Gmina Drawsko 1 483,2 0,0 1 483,2 

Gmina i Miasto Jastrowie 3 058,2 2 343,4 714,8 

Gmina Kaczory 2 208,9 0,0 2 208,9 

Miasto i Gmina Krajenka 1 895,5 942,4 953,1 

Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. 2 337,7 1 597,0 740,7 

Gmina Miasteczko Krajeńskie   812,8 0,0 812,8 

Miasto i Gmina Okonek  2 014,6 1 066,8 947,8 

Miasto Piła 20 176,1 20 176,1 0,0 

Miasto i Gmina Ujście 2 316,3 985,1 1 331,2 

Miasto i Gmina Wieleń  3 652,5 1 784,8 1 867,7 

Miasto i Gmina Wyrzysk   4 349,1 1 743,6 2 605,5 

Miasto i Gmina Wysoka   1 675,7 756,5 919,3 

Razem 50 499,2 31 395,6 19 103,7 

 

Należy podkreślić stale rosnącą ilość odpadów zmieszanych ( w 2018 r. w Gminie i Mieście 

Jastrowie było to 3.058,2 Mg ), co powoduje wzrost kosztów obsługi systemu odbioru odpadów,  

a także potrzebę zwiększania segregacji „ u źródła“ w celu spełnienia wymaganych w tym zakresie 

wskaźników. Z przedstawionych poniżej tabel wynika, że jeden mieszkaniec Gminy i Miasta Jastrowie 

wytworzył w 2018 roku średnio 457 kg odpadów, ale również zebrał selektywnie 111 kg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

 

 

 

 

 

Masa odpadów ogółem kg/Mk/rok 
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Masa selektywnie zebranych odpadów w przeliczeniu na jedną zadeklarowaną osobę. 

Nazwa gminy 
rok  2018 r. 

kg/Mk rok 

Gmina Białośliwie 68 

Gmina Czarnków 44 

Gmina Drawsko 53 

Gmina i Miasto Jastrowie 111 

Gmina Kaczory 108 

Miasto i Gmina Krajenka 82 

Miasto i Gmina Krzyż Wlkp. 51 

Gmina Miasteczko Krajeńskie 74 

Miasto i Gmina Okonek 94 

Miasto Piła 145 

Miasto i Gmina Ujście 82 

Miasto i Gmina Wieleń 36 

Miasto i Gmina Wyrzysk 59 

Miasto i Gmina Wysoka 49 

ZM”PRGOK” 101 

 

 „Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą 

do roku 2026”. 

Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie (Uchwała nr 19 /2018 Rady Miejskiej  

w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2018r.), został sporządzony w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach i dokumentach programowych.  

Program określa zadania własne i diagnozę problemów ochrony środowiska na terenie Gminy i Miasta 

Jastrowie. 

Na potrzeby ww. programu opracowano również „Prognozę oddziaływania na środowisko dla 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2018-2022 z perspektywą do 

2026”. 

Program został opracowany w oparciu o zapisy ustaw: 

- Prawo Ochrony Środowiska,  

- ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
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a także „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”, które we wrześniu 2015 roku zostały ogłoszone przez Ministerstwo Środowiska  

i są dostępne na stronie internetowej.  

Źródłem danych są: 

- opracowania WIOŚ – w zakresie jakości środowiska, 

- dane RDOŚ – w zakresie zasobów przyrody i form ochrony przyrody, 

- dane GUS – w zakresie podstawowych danych statystycznych określających powiat oraz 

gminę, 

- dane pozyskane z gminy, 

- dane powiatu. 

W następnej kolejności opracowana została charakterystyka środowiska gminy wraz z określeniem 

jakości poszczególnych jego elementów. Na tej podstawie określono zagrożenia dla poszczególnych 

obszarów interwencji oraz  wyznaczone zostały główne cele strategiczne. 

Zgodnie z  wytycznymi obszary interwencji to: 

- ochrona klimatu i jakość powietrza, 

- zagrożenie hałasem, 

- pola elektromagnetyczne, 

- gospodarowanie wodami, 

- gospodarka wodno – ściekowa, 

- zasoby geologiczne, 

- gleby, 

- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

- zasoby przyrodnicze, 

- zagrożenie poważnymi awariami. 

 

Każdy z obszarów interwencji uwzględnia zagadnienia horyzontalne: 

- adaptacja do zmian klimatu, 

- nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska, 

- działania edukacyjne, 

- monitoring środowiska. 

 

Kolejnym etapem prac było określenie celów strategicznych i zadań tak, by możliwa była poprawa 

jakości środowiska, ale także były one spójne z celami powiatowych, wojewódzkich i krajowych 

dokumentów strategicznych. Cele i zadania zostały zestawione w tabelach stanowiących harmonogram 

finansowo - rzeczowy realizacji Programu; podzielone zostały na zadania własne i zadania 

monitorowane. 
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 Najważniejsze cele strategiczne i związane z tymi zadania to:  

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie wiejskim, 

- budowa kanalizacji deszczowej w Jastrowiu, 

- budowa przydomowych oczyszczalni, 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Jastrowiu, 

- promocja OZE, 

- monitorowanie środowiska w tym nieczynnego wysypiska, 

- ograniczenie emisji. 

 

W 2018 roku w ramach programu przeznaczono środki budżetowe na monitoring nieczynnego 

składowiska odpadów, monitoring wód opadowych, budowę kanalizacji deszczowej na Osiedlu JR, 

budowę separatora wód opadowych przy ul. Roosevelta, koncepcję i projekt wykonawczy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Sypniewo, projekt kanalizacji deszczowej na Osiedlu Sosnowym  

w Jastrowiu, kontynuowano podłączenia posesji do kolektorów sanitarnych na terenie Jastrowia  

i Samborska ( spółka komunalna ZECiUK). 

W 2018 roku w Jastrowiu na terenie prywatnej działki zlokalizowano nielegalne składowisko 

odpadów. Organy ścigania potwierdziły działania zorganizowanej grupy przestępczej, której celem 

było pozbycie się odpadów problemowych przywiezionych zza granicy. W roku ubiegłym wszczęte 

zostało przez gminę postepowanie administracyjne mające na celu nałożenie na właściciela działki  

w formie decyzji obowiązku usunięcia i zutylizowania odpadów. Obecnie trwa procedura odwoławcza 

od decyzji Burmistrza, którą podjęli właściciele działki na której znajdują się odpady. 

 

 

„Gminny Program Usuwania Azbestu dla Gminy i Miasta Jastrowie“ został opracowany w 2011 

roku.  

Od 2012 roku, Gmina i Miasto Jastrowie w porozumieniu z Starostwem Powiatowym w Złotowie  

z wykorzystaniem środków WFOŚiGW organizuje i koordynuje akcje demontażu i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest (w roku 2018 akcja prowadzona była od czerwca 2018 do wyczerpania środków). 

Koszty realizacji programu w roku 2018 wyniosły 9 218,28 zł (umowa porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym w Złotowie). 
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Poniżej przestawiamy tabelę z ilościami usuniętego eternitu z terenu powiatu złotowskiego  

z uwzględnieniem gm. Jastrowie. 

ETERNIT USUNIĘTY W LATACH 2012-2017 W POWIECIE ZŁOTOWSKIM 

 

Gm. i M. 

Jastrowi

e 

Gm. i M. 

Krajenka 

Gm. 

Lipka 

M. i 

Gm. 

Okonek 

Gm. 

Tarnówka 

Gm. 

Zakrzewo 

Gm. 

Złotów 

Gm. M. 

Złotów 

Powiat 

Złotowski 

azbest 

zlikwidowany 

w 2012 r. 

(tony) 

33,997 27,558 26,050 14,649 50,500 78,250 72,567 0,000 303,571 

azbest 

zlikwidowany 

w 2013 r. 

(tony) 

37,294 39,495 49,122 56,395 20,511 19,883 129,937 50,138 402,775 

azbest 

zlikwidowany 

w 2014 r. 

(tony) 

12,960 94,554 16,407 41,672 20,566 48,772 153,166 36,975 425,072 

azbest 

zlikwidowany 

w 2015 r. 

(tony) 

65,500 60,325 112,520 80,210 9,790 50,780 172,015 19,440 570,580 

azbest 

zlikwidowany 

w 2016 r. 

(tony) 

27,433 87,874 40,865 40,840 62,434 87,092 109,824 52,572 508,934 

azbest 

zlikwidowany 

w 2017 r. 

(tony) 

164,448 60,004 74,852 66,944 49,709 64,935 67,971 25,348 574,211 

razem           

2012-2017            

(tony) 

341,632 369,810 319,816 300,710 213,510 349,712 705,480 184,473 2785,143 
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W roku 2018 z terenu Gminy i Miasta Jastrowie usunięto i zutylizowano 89,628 Mg wyrobów 

zawierających azbest.  

 

Od 2012 roku w oparciu o zapis Uchwały Nr 104/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 

2012r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej prowadzone są nabory wniosków i dofinansowania do budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków.  

W roku 2018 dofinansowano 2 budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 

5 tys. zł (2500 zł na instalację). 

 

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy i Miasta Jastrowie w roku 2018”.  

Program realizowany był w 2018 roku na podstawie Uchwały nr 471/2018 Rady Miejskiej w Jastrowiu 

z dnia 27 lutego. Ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, a w szczególności psów  

i kotów oraz zwierząt gospodarskich. Odławianie zwierząt odbywało się na podstawie zgłoszeń 

napływających do gminy, a w szczególności do Straży Miejskiej w Jastrowiu. W przypadku 

nieustalenia właściciela lub opiekuna wyłapane zwierzęta bezpańskie były przekazywane do Ośrodka 

Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 4, 86 - 302 Grudziądz  

Gmina pokrywała również w ramach tego programu zabiegi weterynaryjne oraz pomoc doraźną  

w przypadku zdarzeń nagłych z udziałem zwierząt. Usługi na rzecz gminy świadczył w 2018 roku 

Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski.  

W zakresie sprawowania opieki i zapewnienia odpowiednich warunków bytowania dla zaniedbanych, 

pozostających bez właściwej opieki lub pozbawionych właściciela zwierząt gospodarskich gmina 

Jastrowie wskazała w programie Przedsiębiorstwo Rolne Rolsam sp. z o. o. 

W 2018 roku w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie wydatkowano na realizację programu: 

- usługi weterynaryjne i prowadzenie schroniska - 38 209,46 zł, 

- zakupy materiałów i karmy - 3 092,70zł, 

- umowa zlecenie - opieka i utrzymanie kojca - 4 687,60zł. 

Łącznie 45 989,76 zł.  
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6. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

Zagospodarowanie przestrzenne 

Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie aktualnie obowiązuje studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała z dnia 27 maja 2008 r. nr 104/2008 Rady Miejskiej  

w Jastrowiu w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jastrowie w obrębie geodezyjnym Samborsko i Jastrowie). 

Obecnie trwają prace nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Jastrowie (uchwała Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 316/2016 z dnia 27 września 

2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie). 

Opracowany został projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który  

w grudniu 2018r. w trybie art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym  (dz. U. z 2018r. poz. 1945, ze zm.) przekazano do uzgodnień  

i opiniowania wszystkim właściwym instytucjom. 

Obecnie trwają prace nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie, z uwzględnieniem uwag zawartych w przekazanych 

opiniach.  

W okresie od podjęcia uchwały Rady Miejskiej w Jastrowiu Nr 316/2016 z dnia 27 września 2016 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jastrowie do końca 2018 r. miały miejsce fakty 

istotne dla treści i założeń projektowanego dokumentu, które należało wziąć pod uwagę. W projekcie 

uwzględnia się m.in. projektowany przebieg drogi ekspresowej S11 na odcinku Szczecinek – Piła, 

udokumentowane złoża surowców mineralnych ( żwir i torf ), czy plany budowy farmy elektrowni 

wiatrowej i fotowoltanicznej w okolicach miejscowości Samborsko. 

Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie aktualnie obowiązują następujące miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego: 

- uchwała nr 69/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.10.2007 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie, 

- uchwała Nr 140/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej w obrębach 

geodezyjnych Samborsko i Jastrowie w gminie Jastrowie, 

- uchwała Nr 155/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 marca 2005r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce, 
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- uchwała Nr 44/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. Kolejowej  

i Kieniewicza, 

- uchwała Nr 43/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ul. Jedności 

Robotniczej i Okrężnej, 

- uchwała Nr 37/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie ul. 1 Maja  

i ul. Aleja Wolności, 

- uchwała Nr 99/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowia w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 

Narutowicza i Ogrodowej, 

- uchwała nr 244/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 22 marca 2016r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrowie w rejonie  

ul. Roosevelta.  

Łączna powierzchnia terenów objętych aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 1862,76 ha co stanowi ok. 5,3% powierzchni gminy. 

W roku 2017 podjęto dwie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego: 

- uchwała Nr 446/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Jastrowie w miejscowości Sypniewo, 

- uchwała Nr 413/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębach ewidencyjnych Samborsko i Jastrowie, gm. Jastrowie. 

Prace nad ww. uchwałami nie są obecnie prowadzone.  

W 2018 roku wydano 12 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, oraz 22 decyzje  

o warunkach zabudowy. 
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7. Rolnictwo 
 

Blisko 1/5 powierzchni Gminy i Miasta Jastrowie stanowią grunty o przeznaczeniu rolniczym 

(19,72%). Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 6962,6733 ha, w większości stanowiących 

grunty orne – 5595,6015 ha. Szczegółowy udział poszczególnych użytków rolnych w stosunku do 

całości powierzchni gminy przedstawia poniższa tabela (źródło – projekt SUiKZP Gminy i Miasta 

Jastrowie – wg. stanu ewidencji gruntów na 31.12.2015r.) 

Lp. 

Kierunek 

użytkowania 

terenu 

Powierzchna 

Miasto Obszar wiejski Razem 

(ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 

1. 
Powierzchnia 

ogółem 
7.  229,5408 100,0 28. 081,0362 100,0 35. 310,5771 100 

2. 
Użytki rolne 

razem 
1976,5782 27,34 4986,0951 17,76 6962,6733 19,72 

3. 
Użytki rolne – 

grunty orne (R) 
1594,9688 22,06 4000,6327 14,25 5595,6015 15,85 

4 
Użytki rolne – 

sady (S) 
4,9781 0,07 13,2117 0,05 18,1898 0,05 

5. 
Użytki rolne – 

łąki trwałe (Ł) 
256,8766 3,55 586,9426 2,09 843,8192 2,39 

6. 

Użytki rolne – 

pastwiska 

trwałe (Ps) 

119,7547 1,66 385,3081 1,37 505,0628 1,43 

 

Gleby obszarów użytkowanych rolniczo (grunty orne) 

Na obszarach użytkowanych rolniczo, na terenach gruntów ornych, dominują gleby wytworzone na 

glinach, glinach piaszczystych i piaskach gliniastych. Najczęściej są to gleby brunatne, należące  

do 4-go (żytniego bardzo dobrego), 5-go (żytniego dobrego) i 6-go (żytniego słabego) kompleksu 

glebowo-rolniczego. Gleby kompleksu 4-go i 5-go stanowią ponad 48 % powierzchni gruntów ornych. 

Gleby należące do kompleksu 6-go zajmują ponad 27 % powierzchni gruntów ornych.  

W gminie przeważają grunty orne średniej jakości lepsze (R IVa), grunty orne słabe (R V) oraz grunty 

orne średniej jakości gorsze (R IVb). Lokalnie można spotkać również gleby zaliczane do III klasy 
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bonitacyjnej, w tym grunty orne dobre (R IIIa), stanowiące 1 % wszystkich gruntów ornych w gminie 

oraz grunty orne średnio dobre, stanowiące 14 % gruntów ornych gminy (R IIIb).  

 

Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w strukturze gruntów ornych gminy Jastrowie 

 

 

 

W roku 2018 z powodu długotrwałych upałów i braku opadów na terenie całej gminy wystąpiły szkody 

w uprawach spowodowane suszą rolniczą. W związku z powyższą sytuacją powołana została przez 

Wojewodę Wielkopolskiego komisja do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, w skład której 

weszli przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, WIR oraz WODR. Komisja w czasie 

kilkutygodniowych prac oszacowała straty i sporządziła protokoły dla 122 gospodarstw rolnych 

z terenu naszej gminy objętych suszą. 

Łączna powierzchnia upraw objętych suszą przekroczyła 5300 ha, w tym ponad 1700 ha objętych było       

szkodami przekraczającymi 70% upraw. Szacunkowa wartość strat przekroczyła 10 180 000 zł.   

 

 

 

 

 

IIIa 
1% 

IIIb 
14% 

IVa 
29% 

IVb 
18% 

V 
23% 

VI 
15% 

Klasa bonitacyjna gruntów ornych w gminie Jastrowie 
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8. Oświata i edukacja 
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w 2018r. przedszkola i szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina i Miasto  Jastrowie. 

 

 

Przedszkole Samorządowe w Jastrowiu  

Wydatki: wykonanie na koniec 2018r. – 3.154.646 zł 

1.Liczba uczęszczających dzieci (Razem) 288 

- 3-latków 54 

- 4-latków 75 

- 5-latków 75 

- 6-latkow 84 

2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem 

rozwoju i dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

3 

3. Dowożeni wychowankowie 7 

4. Wychowankowie korzystający z zajęć 

specjalistycznych: 

 

- rewalidacyjnych 3 

- korekcyjno-kompensacyjne 8 

- logopedyczne 80 

5. Liczba zatrudnionych nauczycieli 28 

6. Liczba zatrudnionych pracowników 

niepedagogicznych 

26 
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu  

Wydatki: wykonanie na koniec 2018r. - 3.046.466 zł 

1. Liczba uczniów łącznie   358 

- szkoła podstawowa  274 

- oddziały gimnazjum 84 

2. Liczba oddziałów 17 

- szkoła podstawowa  13 

- oddziały gimnazjum 4 

3. Liczba uczniów niepromowanych  

- szkoła podstawowa  6 2,2% 

- oddziały gimnazjum 1 1,2% 

4. Liczba uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

2 

- szkoła podstawowa  1 

- oddziały gimnazjum 1 

5. Dowożeni uczniowie 13 

- szkoła podstawowa 7 

- oddziały gimnazjum 6 

6. Uczniowie korzystający z zajęć 

specjalistycznych: 

 

szkoła podstawowa  

- dydaktyczno-wyrównawcze 76 

- rewalidacyjnych 1 

- korekcyjno-kompensacyjne 20 

- logopedyczne 49 

- inne o charakterze terapeutycznym 4 

- rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne 

9 

oddziały gimnazjum  

- dydaktyczno-wyrównawcze 10 

- korekcyjno-kompensacyjne 

- inne o charakterze terapeutycznym 

2 

1 

7. Liczba zatrudnionych nauczycieli 37 

8. Liczba zatrudnionych 

pracowników niepedagogicznych 

10 
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Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrowiu 

Wydatki: wykonanie na koniec 2018r. – 3.777.497 zł 

1. Liczba uczniów łącznie   479 

2. Liczba oddziałów 21 

3. Liczba uczniów niepromowanych 18 3,7% 

4. Liczba uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

11 

5. Dowożeni uczniowie 0 

6. Uczniowie korzystający z zajęć specjalistycznych:  

- rewalidacyjnych 11 

- korekcyjno-kompensacyjne 20 

- logopedyczne 56 

- inne o charakterze terapeutycznym 25 

- rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 2 

7. Liczba zatrudnionych nauczycieli 49 

8. Liczba zatrudnionych pracowników 

niepedagogicznych 

10 
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IV. Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy  

Wydatki: wykonanie na koniec 2018r. – 1.827.698 zł 

1. Liczba uczniów łącznie   76 

Szkoła filialna w Samborsku 5 

2. Liczba oddziałów 8 

Szkoła filialna w Samborsku 1 

3. Liczba uczniów niepromowanych 0 0% 

Szkoła filialna w Samborsku 0 0% 

4. Liczba uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

3 

Szkoła filialna w Samborsku 0 

5. Dowożeni uczniowie 48 

Szkoła filialna w Samborsku 0 

6. Uczniowie korzystający z zajęć 

specjalistycznych: 
 

- dydaktyczno-wyrównawcze 3 

- rewalidacyjnych 3 

- korekcyjno-kompensacyjne 8 

- logopedyczne 9 

- inne o charakterze terapeutycznym 3 

- rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne 

1 

- socjoterapeutyczne  1 

Szkoła filialna w Samborsku  

- korekcyjno-kompensacyjne 1 

- logopedyczne 2 

7. Liczba zatrudnionych nauczycieli 23 

8. Liczba zatrudnionych pracowników 

niepedagogicznych 

8 
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V. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sypniewie   

Wydatki: wykonanie na koniec 2018r. – 2.119.525 zł 

1. Liczba uczniów łącznie   143 

- szkoła podstawowa 119 

- oddziały gimnazjum 24 

2. Liczba oddziałów 9 

- szkoła podstawowa  8 

- oddziały gimnazjum 1 

3. Liczba uczniów niepromowanych  

- szkoła podstawowa 2 1,7% 

- oddziały gimnazjum 0 0% 

4. Liczba uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

 

- szkoła podstawowa 2 

- oddziały gimnazjum 1 

5. Dowożeni uczniowie  

- szkoła podstawowa  17 

- oddziały gimnazjum 2 

6. Uczniowie korzystający z zajęć 

specjalistycznych: 

 

szkoła podstawowa  

- dydaktyczno-wyrównawcze 15 

- rewalidacyjnych 2 

- logopedyczne 14 

- inne o charakterze terapeutycznym 1 

- rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne 

4 

oddziały gimnazjum  

- rewalidacyjnych 1 

- dydaktyczno-wyrównawcze 10 

- rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne 

2 

7. Liczba zatrudnionych nauczycieli 23 

8. Liczba zatrudnionych 

pracowników niepedagogicznych 

7 
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Z budżetu państwa Gmina i Miasto Jastrowie otrzymało subwencję oświatową w wysokości 7.766.930 

zł i dotację celową na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 380.860,00 zł.  

Natomiast poniesione wydatki na oświatę i wychowanie na koniec 2018 r. wyniosły 15.322.659 zł. 

W roku 2018 Gmina i Miasto Jastrowie ze swojego budżetu przekazało również dotację na dzieci  

i młodzież uczęszczające do placówek niepublicznych: 

1. Niepublicznego Żłobka  „Motylek” w kwocie -  95.100,00 zł 

2. Niepublicznych Przedszkoli  odpowiednio w kwocie : 371.921,64 zł  – „Zaczarowana Kraina” 

oraz  172.214,34 zł  – „ Motylek” 

3. Niepublicznego  Gimnazjum w Jastrowiu w kwocie: 134.877,92 zł. 

Na złożone wnioski o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  z 0,4% rezerwy w roku 2018 

Gmina i Miasto Jastrowie otrzymała dla poszczególnych szkół: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jastrowiu - 15.820 zł dofinansowanie doposażenia 

świetlic 

- 27.306 zł dofinansowanie doposażenia 

pomieszczeń do nauki 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jastrowiu  - 31.305 zł dofinansowanie wyposażenia 

szkół w pomoce dydaktyczne 

 

W roku 2018 szkoły uczestniczyły w programach rządowych: 

- Rządowy Program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”  -- kwota otrzymanej 

dotacji 42.000 zł; 

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – kwota otrzymanej dotacji 4.000 zł. 

W ramach dotacji celowych w 2018r. Gmina i Miasto Jastrowie otrzymała dotacje na: 

- Sfinansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia 

– kwota wykorzystanej dotacji 111.201,98 zł; 

- Dofinansowanie podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” - kwota 

wykorzystanej dotacji 1.619,13 zł; 

- Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 

wykorzystanej dotacji 116.591,20 zł. 

Od miesiąca września 2018r. realizowany jest we wszystkich szkołach podstawowych dla których 

organem prowadzącym jest Gmina i Miast Jastrowie  projekt „Wspieramy szkoły na terenie gminy 

Jastrowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

– wartość projektu 468.320.00 zł . 
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9. Polityka społeczna 
 

Zadaniem realizowanej od ponad 10 lat Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy 

i Miasta Jastrowie na lata 2008 -2020 jest niesienie pomocy i udzielanie wsparcia osobom  

i rodzinom z grup szczególnego  ryzyka, oraz identyfikacja i neutralizacja występujących tam zagrożeń 

społecznych. Strategię realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu przy 

udziale  Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu 

Interdyscyplinarnego, Warsztatu Terapii Zawodowej w Jastrowiu oraz Zespołu Mieszkań Chronionych 

i Socjalnych w Nadarzycach. 

Główne cele strategii to: 

- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

- zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im życia  

w warunkach odpowiadającym godności człowieka, 

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez podejmowanie działań zmierzających  

do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze społeczeństwem,  

ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, 

- ograniczanie wystąpienia zjawisk patologicznych. 

MGOPS w Jastrowiu w ramach realizacji zadań własnych i zleconych wynikających z ustawy  

o pomocy społecznej, przyznaje i wypłaca przewidziane w ustawie świadczenia pieniężne  

i niepieniężne oraz  wynikające z szeroko rozumianej pracy socjalnej. Pomoc w postaci dodatków 

mieszkaniowych i dodatków energetycznych realizuje bezpośrednio gmina. 

Rodzaje świadczeń realizowanych w 2018 roku przez MGOPS oraz gminę 

 

Rodzaj świadczenia 

 

2017 2018 

Kwota w 

złotych 

Liczba 

osób/rodzin 

Kwota w 

złotych 

Liczba 

osób/rodzin 

Dożywianie, zakup posiłku 961.674 1260 osób 1.053.173 1124 osób 

Dodatki Mieszkaniowe 745.613 598 674.262 534 

Dodatki Energetyczne 21.785 509 16.888 402 

Zasiłki Celowe i pomoc w 

naturze 

118.789 529 osób 129.404 504 osób 

Zasiłki stałe 400.374 87 osób 356.485 76 osób 

Zasiłki okresowe 360.722 176 osób 252.589 139 osób 

Usługi Opiekuńcze 113.629 22 osoby 139.977 24 osób 

Domy Pomocy Społecznej 250.481 10 osób 273.339 9 osób 

Składki na ubezpieczenie 

społeczne 

293.965 81 

(liczba osób) 

268.947 80 (liczba 

osób) 

Składki na ubezpieczenie 114,808 74 (liczba 88.197 57 
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zdrowotne rodzin) (liczba rodzin) 

Zaliczka alimentacyjna 

 Fundusz Alimentacyjny 

819.350 96  

(liczba rodzin) 

701.926 83 

(liczba rodzin) 

Zasiłki Rodzinne z dodatkami do 

zasiłków rodzinnych 

2.086.880 537  

(liczba rodzin) 

2.006.659 442 

(liczba rodzin) 

Świadczenia opiekuńcze 1.934.017 524 

(liczba rodzin) 

2.067.824 514 

 (liczba 

rodzin) 

Świadczenie „Za życiem” 8000 2 - - 

Świadczenia rodzicielskie 545.924 50 

(liczba rodzin) 

588.285 54 

(liczba rodzin) 

Pozostała pomoc finansowa 

schronienie 

piecza zastępcza 

 

0.00 

88.268 

 

0 

17 (liczba dzieci) 

 

0,0 

84.814 

 

0 

17(liczba 

dzieci) 

Programy rządowe –KDR 23 rodziny  

złożyło 

115 kart wydano 35 rodzin 

złożyło 

116 kart 

wydano 

Rodzina 500 Plus 8.206.898  816 (liczba 

rodzin) 

7.751.423 765 (liczba 

rodzin) 

Pomoc materialna dla uczniów,    

w tym: 

    

Stypendia szkolne 194.968 116 ( liczba 

rodzin) 

145.739 92 (liczba 

rodzin) 

 

Dobry start - - 429.450 1005 

(liczba rodzin) 

 

Dane o korzystających z pomocy społecznej: 

Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej w analizowanych latach wykazuje tendencję 

spadkową i wynosi od 550 w 2017r do 516 w 2018r.  Dominującą przyczyną korzystania z pomocy 

społecznej jest bezrobocie związane z niskim poziomem wykształcenia. Drugą w kolejności przyczyną 

jest ubóstwo. Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie zauważalny jest wzrost zapotrzebowania na usługi 

opiekuńcze dla osób w wieku poprodukcyjnym. W 2015 roku z tej formy pomocy skorzystało 13 osób 

natomiast już w roku oceny 2018 objęte wsparciem były 24 osoby. Z uwagi na wzrost zjawiska 

przemocy w rodzinie i zwiększającą się liczbą Niebieskich Kart działa Zespół Interdyscyplinarny,  

na potrzeby którego powoływane są grupy robocze. Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie funkcjonuje 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która zajmuje się prowadzeniem 

procedury zobowiązania do leczenia osoby uzależnionej od alkoholu. W związku ze wzrostem rodzin 

niezaradnych życiowo są zatrudnieni dwaj asystenci rodziny. Asystentura polega na towarzyszeniu 

rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem: mocnych 

stron członków rodziny, zasobów rodziny, pomocy dalszej rodziny, społeczności lokalnej zasobów 
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instytucjonalnych. Z uwagi na ciągłe zapotrzebowanie na poradnictwo specjalistyczne psychoterapeuty, 

psychologa, pełnione są nieodpłatnie konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych, osób współuzależnionych, osób doznających przemocy oraz osób  

w trudniej sytuacji życiowej szukających pomocy w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym  

w Jastrowiu przy ul. Kolejowej w Centrum Usług Społecznych. W związku ze wzrastającą 

świadomością społeczeństwa i chęcią rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych udzielane są porady 

radcy prawnego, który przyjmuje osoby zainteresowane w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu. 

 

Poziom bezrobocia Gminy i Miasta Jastrowie na koniec 2017 i 2018 roku 

 ogółem kobiety mężczyźni 
bezrobotni do 30 

roku życia 

grudzień 2017 r. 492 301 191 138 

grudzień 2018 r. 445 279 166 115 

różnica - 47 - 22 - 25 - 23 

 

Wnioski końcowe: 

Mając na względzie analizę zasobów pomocy społecznej gminy Jastrowie przy planowaniu budżetu  

na kolejny rok na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej warto zwrócić uwagę na następujące 

kwestie: zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Konieczne jest dalsze zabezpieczenie środków 

finansowych na realizację następujących zadań: zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności 

wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa. Wzrost nakładów 

na usługi opiekuńcze. Proces starzenia się społeczeństwa w Jastrowiu wymaga konieczności 

zapewnienia opieki osobom starszym, które są jej pozbawione ze strony rodziny lub, gdy rodzina sama 

nie jest w stanie zapewnić jej w wymaganym zakresie lub formie. Z uwagi na wiek i stan zdrowia 

podopiecznych, na rzecz których świadczone są usługi, bardzo istotny jest dobór wysoko 

wykwalifikowanej kadry, osób świadczących usługi na najwyższym poziomie, jednocześnie 

potrafiących być wsparciem w najtrudniejszych dniach choroby. Zapewnienie opieki osobom starszym, 

ale mogącym samodzielnie funkcjonować w Mieszkaniach Chronionych w Nadarzycach. Badając 

dokładniej obszar potrzeb w zakresie pomocy osobom starszym i długotrwale chorym lub 

niepełnosprawnym, zauważa się  wzrost liczby osób, które wymagają umieszczenia w domu pomocy 

społecznej. Także ze względu na wzrastające potrzeby osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie 

samodzielnie funkcjonować należy wprowadzić specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wychodząc 

naprzeciw potrzebą osób niepełnosprawnych na terenie Sypniewa rozpoczęto w 2018 roku budowę  

przy udziale środków budżetu państwa Środowiskowego Domu Samopomocy, który działalność 

rozpocznie w czerwcu 2019 roku. 
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10.  Ochrona zdrowia 
 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 

Ochrona zdrowia w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom realizowana była  

w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii jest programem uchwalanym corocznie przez Radę Miejską i stanowi uszczegółowienie 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2008-2020  

w części dotyczącej  zmniejszania rozmiaru aktualnie istniejących problemów alkoholowych  

i narkotykowych, zapobiegania powstawaniu nowych, niekorzystnych problemów społecznych, 

wynikających z używania środków uzależniających, zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Zgodnie  

z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi organ samorządu 

terytorialnego zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia 

napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć 

mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz 

trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania 

alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii natomiast zobowiązuje samorząd gminny do rozwiązywania 

problemów związanych z narkomanią oraz prowadzenia stosownej profilaktyki. 

Głównym celem podejmowanych w gminie w ramach programu działań było ograniczanie szkód 

zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu, substancji 

psychoaktywnych oraz przemocy a także podniesienie świadomości, szczególnie wśród dzieci  

i młodzieży na temat szkodliwości alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych zagrożeń 

społecznych.  

Zadania szczegółowe w ramach zadań wynikających z powyższych ustaw są w zdecydowanej 

większości działaniami długofalowymi i realizowano je w następujących obszarach: 

Zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu i narkotyków. 

 

Podjęto działanie w zakresie prowadzenia poradnictwa w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnym  

w Jastrowiu, w Sypniewie i w Nadarzycach dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz osób 

zagrożonych uzależnieniem; 

Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej  

i prawnej a w szczególności pomocy w zakresie ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Podjęto działania w zakresie: 

- finansowania bieżącej działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grup 

ryzyka w szczególności dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień oraz rodzin dysfunkcyjnych 
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(dożywianie dzieci, wynagrodzenie opiekunów, zapewnienie materiałów dydaktyczno-

edukacyjnych,  remonty i doposażenie pomieszczeń świetlicowych, organizacji wycieczek, 

dodatkowych zajęć tematycznych oraz spotkań świątecznych i okolicznościowych), 

- wdrażania programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu 

rekomendowanych programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego z obszaru 

profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów prawnych, 

- finansowania profilaktycznego wypoczynku letniego dla dzieci z grup ryzyka w szczególności 

dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień, który stanowi integralną częścią całorocznego 

funkcjonowania   świetlic opiekuńczo-wychowawczych, 

- udzielania w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jastrowiu pomocy psychologicznej, prawnej  

i terapeutycznej rodzinom z problemem uzależnień, oraz ofiarom i sprawcom przemocy  

w rodzinie; zakup niezbędnych artykułów i materiałów do Punktu, 

- obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w tym doposażenia  

w niezbędne materiały i artykuły, 

- podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

 

Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Podjęto działania w zakresie: 

- prowadzenia działań edukacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych,  

w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, substancji psychoaktywnych a także pozamedycznego stosowania 

produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia, 

- prowadzenia działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia 

alkoholu przez dzieci i młodzież, 

- współpracy z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w ramach wsparcia realizacji 

szkolnych programów profilaktycznych, 

- organizacji pozaszkolnych  konkursów profilaktycznych, 

- organizacji przeglądu zespołów teatralnych realizujących tematykę profilaktyczną, ukazujących 

pozytywne wzorce, zachowania oraz promujące pozytywnych liderów, 

- organizacji zajęć, warsztatów, imprez z okazji Dnia Dziecka, 

- organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego w celu minimalizowania wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych 

zachowań, 

- prowadzenia dodatkowych zajęć profilaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej 

oraz wakacyjnej skierowanych do dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Jastrowie, 

- wspomagania działań prewencyjnych związanych z profilaktyką uzależnień skierowanych  

do uczestników ruchu drogowego, 
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- zorganizowania rajdu promującego trzeźwość, 

- upowszechniania informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym 

(organizowanie pikników rodzinnych), 

- prowadzenia doskonalenia kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w zakresie 

skutecznych oddziaływań profilaktycznych oraz udzielających pomocy dzieciom z rodzin  

z problemem alkoholowym, 

- podnoszenia kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki  

i rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu i substancji psychoaktywnych, 

- podnoszenie kompetencji członków GKPiRPA i kandydatów na członków GKPiRPA  

w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, 

- wspieranie prospołecznych działań dzieci i młodzieży przez mentorów/tutorów, programów 

liderskich i działań rówieśniczych w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia, 

- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, 

- zakupu materiałów edukacyjno – profilaktycznych oraz literatury i czasopism specjalistycznych 

związanych z realizacją Programu. 

 

Wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych oraz narkomanii. 

Podjęto działania w zakresie: 

- wsparcia środowisk abstynenckich: 

 promocja działań, 

 współpraca na rzecz i ze społecznością lokalną, 

 współorganizacja spotkań trzeźwościowych, 

 udział w ogólnopolskich spotkania trzeźw ościowych. 

- współpracy z instytucjami, Kościołem, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi 

w działaniach promujących trzeźwość, zdrowy styl życia oraz działaniach kreujących  

i wspierających pozytywnych liderów i postawy warte naśladowania, 

- wsparcia finansowego w celu realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych 

do osób zatrzymanych w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Pile. 

 

Ponadto Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu 

realizując działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom podejmowała następujące działania: 

- przyjmowała zgłoszenia o przypadkach nadużywania alkoholu, 

- motywowała osoby do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego,  

- przygotowywała dokumentację związaną z postępowaniem sądowym oraz wnioskowaniem  

do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu, 

- opiniowała wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 
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- brała udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

oraz jego grupach roboczych. 

 

Działania profilaktyczne w tym promujące trzeźwy i zdrowy styl życia były realizowane we 

współpracy wielu instytucji, organizacji pozarządowych, gminnych jednostek pomocniczych, Kościoła 

oraz wolontariuszy i osób fizycznych, w tym: 

- placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych, 

- Komisariatu Policji w Jastrowiu, 

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu, 

- Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrowiu, 

- Ośrodka Kultury w Jastrowiu, 

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu, 

- Rad Sołeckich, 

- Grupy Wsparcia AA „Camel”, 

- Grupy Samopomocową Al-Anon „Tęcza”, 

- Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, 

- Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, 

- Sądu Rejonowego w Złotowie, 

- Szpitala Powiatowego w Złotowie. 

 

Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018r. wraz ze 

zmianami w trakcie roku wyniósł się następująco: 

 

  WYKONANIE DOCHODÓW (wpływy z tyt. wydanych zezwoleń)     244.581,83 zł. 

  WYKONANIE WYDATKÓW    231.548,93 zł. 
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11.  Kultura 
 

Działalność kulturalna prowadzona i koordynowana jest na terenie Gminy i Miasta Jastrowie przez 

Ośrodek Kultury - samorządową instytucją kultury. Instytucja prowadzi swoją działalność w oparciu  

o zapisy statutu  nadanego uchwałą Rady Miejskiej nr 447/2017 z dn. 28 listopada 2017 r. oraz 

rozpoznane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, 

lokalowych i finansowych. Ośrodek realizuje zadanie związane z organizacją różnorodnych form 

edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, prezentację i promocję amatorskiego ruchu 

artystycznego, tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła artystycznego, inspirowanie 

działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi placówkami 

kultury. Udziela pomocy merytorycznej i programowej, prowadzi działania mające na celu zwiększenie 

aktywności społecznej i integracji lokalnej społeczności w zakresie działalności podstawowej  

w szczególności: 

- organizuje spektakle teatralne i muzyczne, koncerty, konkursy, konferencje, festiwale, wystawy 

tematyczne, spotkania autorskie, imprezy artystyczne, masowe i rozrywkowe; 

- organizujemy i obsługujemy  imprezy o różnorodnym charakterze;  

- prowadzimy działalność wydawniczą i promocyjną gminy poprzez redagowanie  

  od 2013 roku bezpłatnego dla mieszańców Gminy i Miasta Jastrowie kwartalnika 

 kulturalno-informacyjnego pod nazwą „OK Jastrowie”.   

Działalność Ośrodka prowadzona jest w oparciu o zapisy statutu, roczny plan finansowy, a kierunki 

rozwoju prowadzone są przy uwzględnieniu Strategii rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie  

na lata 2012-2020. 

W 2018 roku Ośrodek Kultury w Jastrowiu  posiadał w swoich strukturach następujące komórki 

organizacyjne: 

- biblioteki: 

 w Jastrowiu, 

 filia w Sypniewie, 

- Dom Kultury w Jastrowiu, 

- Wiejski Dom Kultury w Sypniewie, 

- świetlice wiejskie: 

 w Samborsku, 

 w Brzeźnicy, 

 w Brzeźnicy Kolonii, 

 w Nadarzycach 

 

Kultura a strategia rozwoju gminy na lata 2012-2020 

Kierunki rozwoju  Ośrodka w 2018 roku, jak i w latach poprzednich prowadzone były w oparciu  

o strategię rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020. Do 2018 roku zrealizowano 4 z 5 

zadań projektowych wpisanych w strategię gminy: remont świetlicy wiejskiej w Samborsku, remont  
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i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Kolonii, doposażenie obiektów  instytucji kultury  

i powstanie pracowni (prace wykonywane były przez Ośrodek systemem gospodarczym przy dużym 

zaangażowaniu pracowników gospodarczych – adaptacja piwnicy na pracownie w DK w Jastrowiu), 

remont biblioteki (winda, elewacja, letnia czytelnia). Nadal do adaptacji pozostaje strych biblioteki.  

 

Wybrane projekty realizowane przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu 

w latach 2012 – 2016 

 

 

Rok 

 
Realizowane przez Działanie Zakres 

2012 

 

Fundacja Lokalna 

Grupa Działania – 

Naszyjnik Północy 

Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju PROW lata 

2007-2013 „Odnowa i rozwój 

wsi” 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Samborsku 

 całość zadania - 105.2967,23 zł 

 

2013 

 

Fundacja Lokalna 

Grupa Działania – 

Naszyjnik Północy 

Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju PROW lata 

2007-2013 „Odnowa i rozwój 

wsi” 

Remont świetlicy wiejskiej w 

Brzeźnicy Kolonii 

całość zadania – 533.552,13 zł 

2016 

Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa 

Narodowego 

Infrastruktura Bibliotek 

2016-2020 

Modernizacja Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w 

Jastrowiu 

 całość zadania 268.885,68 zł 

    

 

Nie zrealizowano dwóch zadań zaplanowanych w strategii do 2018 roku: zadaszenia amfiteatru  

i zakupu mobilnej sceny. Duże imprezy plenerowe odbywają się na polu piknikowym przy ul. Wojska 

Polskiego. Amfiteatr ze względu na położenie w centrum i otoczenie terenami prywatnymi lub 

terenami będącymi w posiadaniu samorządu powiatowego, a także z uwagi na zwartą zabudowę wokół 

obiektu, nie spełnia warunków realizacji na tym terenie szczególnie imprez masowych. Obecnie do 

realizacji przewidziana jest koncepcja adaptacji amfiteatru na teren zielni urządzonej, otwartej dla 

mieszkańców z niewielką muszlą koncertową i budynkiem zaplecza technicznego.    

 

Podstawowe dane z realizacji planu finansowego  

W 2018 roku plan finansowy został zrealizowany w 100%, zarówno po stronie przychodów jak  

i kosztów, i zatwierdzony zarządzeniem burmistrza nr 45/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. W 

analizowanym okresie instytucja otrzymała dotację z Gminy i Miasta Jastrowie, z której finansowana 

jest działalność Ośrodka Kultury w Jastrowiu w 87%. 13% budżetu stanowią dochody wypracowane  

w 2018 roku przez instytucję.  
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Przychody 

L.p. Treść Plan na 2018 r. 
Wykonanie na 31 

grudnia 2018 r. 
% 

I. Przychody  1.725.394 1.725.393 100 

 w tym:    

 1.Dochody własne 202.110 202.108 100 

 2. Dotacje 1.492.430 1.492.430 100 

 
3. Dotacje pozostałe – 

Biblioteka 
13.920 

13.921 

 
100 

 
4. Darowizny rzeczowe 

- biblioteka 
2.734 2.734 100 

 
5. Środki finansowe dla 

biblioteki 
14.200 14.200 100 

  

 

W 2018 roku dochody własne wypracowano w 100 % w stosunku do planowanych. Analizując 

wykonane dochody należy stwierdzić, że najpoważniejszą pozycją stanowią wpływy związane  

z organizacją Pikniku Historycznego na kwotę 93.135 zł, na którą składają się wpływy z kompleksowej 

obsługi gastronomicznej imprezy, usług reklamowych, umów sponsorskich i placowego podczas 

pikniku. Pozostałe dochody zostały wypracowane z wynajmu pomieszczeń i sprzętu we wszystkich 

placówkach OKJ, z organizacji imprez kulturalnych, działalności reklamowej, z lokali użytkowych, 

wypożyczalni naczyń, sprzedaży energii,  nauki gry, nauki tańca i śpiewu dla dzieci, kina, placowego 

podczas imprez plenerowych, darowizn pieniężnych.  

 

87% 

13% 

Przychód 

dotacja GiM Jastrowie

dochody własne
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Koszty – (w ujęciu rodzajowym) 

L.p. Treść 

Plan na 2018 

r. 

Wykonanie na 31 

grudnia 2018 r. 

% 

II. Koszty  1.725.394 1.720.598 100 

 w tym:    

 1. Domy i ośrodki kultury 1.353.654 1.353.654 100 

 2. Biblioteki 366.959 366.944 100 

III  Inwestycje 130.000 129.941 100 

IV Amortyzacja  95.759 95.759 100 

    100 

 

Zadania inwestycyjne 

W 2018 roku zaplanowano jedno zadanie inwestycyjne na łączną kwotę 130.000,- zł na zakup sprzętu 

nagłaśniającego do Domu Kultury w Jastrowiu. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 129.941,- zł  

i stanowi kompletny sprzęt nagłaśniający do obsługi małych i średnich imprez plenerowy. 

 

 

41% 

10% 7% 

20% 

4% 18% 

Koszty 

wynagrodzenia osobowe

pochodne od wynagrodzeń

wynagrodzenia bezosobowe

imprezy kulturalne

energia lektryczna, gaz

pozostałe
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Działalność merytoryczna. 

 

Wydarzenia artystyczne, koncerty, imprezy plenerowe. 

W 2018 roku Ośrodek Kultury w Jastrowiu zorganizował i współorganizował ponad 200 wydarzeń  

o charakterze artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym, edukacyjnym i społecznym.  

 

L.p. Wydarzenia kulturalne Liczba 

1. Koncerty, spektakle, spotkania i inne imprezy 148 

2. Wystawy 1 

3. Spotkania autorskie  4 

4. Działania edukacyjne (warsztaty, kursy) 9 

5. Projekcje filmowe 12 

6. Festiwale 3 

7. Grupy artystyczne (taneczne, folklorystyczne) 9 

8.  Kluby i stowarzyszenia 3 

9.  Opublikowane wydawnictwa  3 

 

 

Do najważniejszych wydarzeń zorganizowanych w 2018 roku należały:    

 

VII Piknik Historyczny „Pierwszy Dzień Wolności” 

Najpoważniejszym przedsięwzięciem logistycznym była organizacja VII Pikniku Historycznego 

„Pierwszy Dzień Wolności” we współpracy z Gminą i Miastem Jastrowie. Gościliśmy zespoły 

rockowe, discopolowe: Łobuzy, Classic, Piersi, Lombard oraz Kasię Popowską, która także była 

gwiazdą widowiska pt. „Uratować sztandar”. W inscenizacjach udział wzięło łącznie około 150 

rekonstruktorów z całej Polski. W 2018 roku dodanym elementem edukacyjnym było spotkanie  

z członkami Stowarzyszenia GRH Kreuz 1914 pt. „100 lat po wojnie” .   

Koszt organizacji przedsięwzięcia: 273.787,- zł 

XXIX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania” i Smaki Bukowiny 

Od 29 lat w Jastrowiu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Od 2017 Ośrodek 

kontynuuje nową formułę Festiwalu. We współpracy ze SIL Horyzont zorganizowano imprezę 

towarzyszącą festiwalowi pod nazwą „Smaki Bukowiny”. Podczas piątej edycji  „Smaków” oprócz 

zagranicznych gości w konkursie kulinarnym wzięły udział również grupy nieformalne z powiatu 

złotowskiego. Podczas tego wydarzenia nasi zagraniczni goście oraz polskie grupy prezentowały nie 

tylko dorobek artystyczny, ale także kulinarny. Publiczność miała okazję podziwiać rękodzieło, 

posłuchać śpiewu i muzyki w wykonaniu gości z Polski, Ukrainy, Węgier i Rumunii. 
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Koszt organizacji przedsięwzięcia: organizacja festiwalu (wkład własny do finansowania zewnętrznego 

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz grantów senackich w partnerstwie z RCK  

w Pile oraz organizacja Smaków Bukowiny) 47.430,- zł 

Festiwal Zjawisko  

Kolejną innowacją Bukowińskich Spotkań, która została wprowadzona w 2016 roku była w 2018 r. 

organizacja Festiwalu Zjawisko. Było to wydarzenie w formule i aranżacji oparte na połączeniu 

nowoczesnych technologii oraz tradycji kulturowej. Finałem wydarzenia był  spektakl – multimedialne 

show z wykorzystaniem płonących fontann. Koszt przedsięwzięcia: 36.625,- zł. 

Dożynki Gminne 

Dożynki gminne co roku odbywają się w innym sołectwie. W  2018 roku gospodarzem dożynek było 

sołectwo Sypniewo. Prezentacji dorobku kulinarnego i artystycznego sołectw towarzyszyły występy 

sceniczne. Koszt przedsięwzięcia: 23.676,- zł 

Festyn Strażacki  

W 2018  roku Ośrodek Kultury był również współorganizatorem Festynu Strażackiego, który odbył się 

w maju, z inicjatywy oddolnej, jej inicjatorami byli ochotnicy strażacy z OSP Jastrowie. Na ochronę 

imprezy, zabezpieczenie medyczne, wynajem sceny, wywóz nieczystości, obsługę sanitariatów, 

obsługę muzyczną wydano z budżetu Ośrodka kwotę 10.750,- zł. 

MotoPiknik, czyli I Rajd Rowerowo - Motocyklowy „Szlakiem Wału Pomorskiego”, 

współorganizowany był wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Motocykli Brzeźnica. To kolejna 

inicjatywa oddolna, wsparta merytorycznie i finansowo przez Ośrodek, zainicjowana przez miłośników 

motocykli z Jastrowia i okolic ze Stowarzyszeniem Motocykli Brzeźnica na czele. Koszt Motopikniku 

po stronie Ośrodka to 12.092 zł. 

Freestyle Battle, czyli bitwa na słowa i koncert POKAHONTAZ dla młodzieży. Realizacja kolejnej 

inicjatywy tym razem młodszej grupy mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie. Wydarzenie 

charakteryzuje się możliwością wyboru gwiazdy wieczoru przez uczestników wydarzenia oraz 

aktywnym włączeniem w organizację imprezy młodych ludzi. Koszt w 2018 roku to 31.104,- zł. 

Dane dotyczące frekwencji 

 

Lp. Nazwa wskaźnika Liczba Uwagi 

1. 
Liczba wyświetleń stron na profilu 

facebook 
ok. 10.000 

Dane na podstawie informacji 

uzyskanych z portalu 

społecznościowego Facebook 

2. 
Całkowita liczba czytelników (dotyczy 

Biblioteki) 
1612 

Dane na podstawie informacji MBP 

w Jastrowiu 

3. 
Całkowita liczba uczestników 

wszystkich wydarzeń kulturalnych 
33642 

Dane na podstawie sprawozdań 

GUS 
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Zajęcia stałe – działalność statutowa. 

Zajęcia stałe przy Ośrodku Kultury w Jastrowiu w 2018 roku: 

Zajęcia taneczno – rytmiczne – 7 grup tanecznych na terenie gminy. 

Jesienią 2018 roku ruszył nabór do grup tanecznych, które istniały już od roku. Zajęcia prowadzone są 

w 7 grupach tanecznych na ternie całej gminy: 3 grupy wiekowe w Jastrowiu,  i 2 grupy wiekowe  

w Sypniewie. Dodatkowo utworzono grupę taneczną w Samborsku i w Nadarzycach. Obok zajęć 

tanecznych, które przygotowują najmłodszych do pokazów, dzieci uczestniczą w aktywizujących 

elementarny rozwój zabawach uwzględniających m.in. elementy muzyki (tempo, rytm).  Poza 

występami na imprezach organizowanych przez OKJ dzieci uczestniczą w wielu konkursach  

i przeglądach o zasięgu powiatowym, zdobywając czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach. 

- Taniec towarzyski. W 2018 roku tak jak w poprzednim roku działała sekcja tańca 

towarzyskiego dla dorosłych. Program obejmował podstawowe tańce standardowe: Zajęcia 

prowadzone są przez doświadczonego trenera i sędziego tańca towarzyskiego Dymitra 

Kondratieva. Grupa liczy 12 osób. 

- Solo Latino. W październiku 2018 roku ruszyła nauka tańca Solo Latino. Zajęcia prowadzi 

trener tańca Dymitr Kondratiev. Aktualnie grupa liczy 10 osób.  

Klub Wolontariusza qlturalni 

Od sierpnia 2016 roku przy OKJ działa Klub Wolontariusza zrzeszający kilkanaście osób od 13 roku 

życia.  Klub jest inicjatywą ludzi, którzy chcą wspomagać inicjatywy charytatywne, kulturalne i inne 

przyczyniające się do poprawy warunków życia społeczności lokalnej. Grupa została powołana  

w celu wspierania organizacji i instytucji działających na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Jastrowie 

w zakresie kultury. Grupa nie posiada osobowości prawnej. Jej członkowie są aktywnymi uczestnikami 

niemal wszystkich wydarzeń kulturalnych. 

Klub Twórców „Akant” 

Niezmiennie od 2013 roku w strukturach OKJ działa klub lokalnych twórców  

z terenu Gminy i Miasta Jastrowie zrzeszający ludzi twórczych z pasją, chęcią działania na rzecz 

społeczności lokalnej. W szeregach są rzemieślnicy i artyści m.in. fotografii, decoupage’u, malarstwa 

na płótnie i szkle, wyrobów z papierowej wikliny czy haftu krzyżykowego. Są także poeci. Klub 

czynnie uczestniczy w różnych wydarzeniach kulturalnych oraz zdobywa wszelkie nagrody  

i wyróżnienia nie tylko na terenie gminy, powiatu, ale i poza województwem. Nasi twórcy to dobro 

naszej lokalnej kultury.   

Piwnica dźwięków 

W pracowni  muzycznej w Jastrowiu swoje miejsce znajdują wszyscy pasjonaci dobrego brzmienia, 

którzy marzą o założeniu zespołu muzycznego. Przy Ośrodku Kultury grają następujące zespoły: Silver 

Meat Machine, Outline, Bronek Blues. Pracownia muzyczna to miejsce dla dzieci, młodzieży  

i dorosłych, którzy chcą doskonalić się w grze na instrumentach.  

 

Folklor 

Od  połowy roku 2018 przy OKJ funkcjonuje Kapela Bukowińska „Jastrowiacy” oraz zespół ludowy 

Morowe Teściowe na co dzień pracujący w WDK w Sypniewie.    
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Szkoła tańca TOP-TOYS 

Zajęcia taneczne prowadzone są przez profesjonalną szkołę tańca i jej pracowników. W Jastrowiu  

w zajęciach uczestniczyło około 80 młodych ludzi oraz ok. 20 pań, które uczęszczały na zajęcia 

zumby.  

Zajęcia wokalne:  indywidualne i zespoły wokalne. 

Od 2013 roku Ośrodek rozwija umiejętności wokalne młodych ludzi. Uczestnicy zajęć prezentują  

swoje umiejętności podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury  i  w różnych konkursach 

na terenie gminy, miasta i powiatu. 

Aktywne popołudnia. 

Przy Ośrodku działa również dwudziestoosobowa grupa kobiet, które ćwiczą swoją wytrzymałość 

fizyczną. Grupa spotyka się dwa razy w tygodniu w godzinach wieczornych. 

Nauka gry na gitarze 

W połowie października 2017 roku rozpoczęła się nauka gry na gitarze, która trwała także przez cały 

rok 2018. Zajęcia odbywają się co tydzień w pracowni muzycznej. Lekcje prowadzone są przez 

doświadczonego muzyka pana Lecha Białasa. Dzięki zajęciom dzieci uczą się podstawowych chwytów 

i doskonalą swoje umiejętności, które prezentują podczas wydarzeń organizowanych w Ośrodku 

Kultury.  

Sensoplastyka 

Pierwsze zajęcia odbyły się w październiku 2018 roku i  polegają na odkrywaniu świata wszystkimi 

zmysłami. Podczas zajęć używane są produkty naturalne, spożywcze i bezpieczne, dzięki czemu dzieci 

mogą smakować tworzywo. Zajęcia są skierowane do osób od 4 miesiąca życia do 100 lat.  

Zajęcia ogólnorozwojowe 

Są to zajęcia prowadzone w różnych formach np. rozgrzewka ogólnorozwojowa, rozciąganie, gry 

zespołowe,  ćwiczenia ze skakankami, piłkami, hantlami lub piłkami lekarskimi. Zajęcia mają na celu 

poprawę kondycji i sprawności fizycznej.  

 

Biblioteka 

 

W strukturach Ośrodka Kultury w Jastrowiu w 2018 roku działała Miejska Biblioteka Publiczna  

w Jastrowiu z jedną filią w Sypniewie, w oparciu o wyodrębniony budżet w planie finansowym 

Ośrodka.  

Działalność merytoryczna biblioteki oprócz realizacji zadań podstawowych związanych  

z popularyzowaniem czytelnictwa była poszerzana w 2018 roku o działalność kulturalną i edukacyjną, 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji bibliotecznej i kulturalnej wśród dzieci i młodzieży.  

W ramach cyklicznych zajęć organizowane były: projektowe zajęcia warsztatowe dla dorosłych i dla 

dzieci.  

- Koszyk pełen książek – styczeń- czerwiec; wrzesień- grudzień. 

- Lekcje biblioteczne – szkoły, przedszkola. 

- Noc Biblioteki – czerwiec. 

- Spotkania autorskie  

- Cykliczne zajęcia – bum bum rurki  dla dzieci ze szkół i przedszkoli. 
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- Realizacja projektu „Afirmacje, czyli książki i teatru wariacje” - otwarcie budek 

bookrossingowych. 

- Projekt „Kodowanie trzeci język” - warsztaty kodowania . 

 

W minionym roku, jak i w latach poprzednich, biblioteka otrzymała środki na zakup nowości 

wydawniczych z Biblioteki Narodowej w kwocie ok. 8.611,- zł. Łącznie na zakup księgozbioru 

Ośrodek wydatkował w 2018 r. kwotę  25.909,- zł.  

W 2018 r. biblioteka realizowała dwa projekty z udziałem środków zewnętrznych: „Afirmacje- czyli 

książki i teatru wariacje” i „Kodowanie trzeci język”. 

 „Afirmacje- czyli książki i teatru wariacje” - na ten projekt Biblioteka otrzymała środki z MKiDN 

14.200,- zł. Na drugi projekt „Kodowanie trzeci język” z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informatycznego wpłynęła kwota 5.310,- zł, którą przeznaczono na zakup 3 robotów Photon, gier 

Scottie Go!, materiałów i pomocy dydaktycznych do kodowania. Projekt skierowany był do dzieci  

w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

 

12.  Sport i rekreacja 
 

Gmina i Miasto Jastrowie zadania własne z zakresu sportu i rekreacji realizuje w oparciu  

o istniejącą  na terenie gminy bazę sportowo – rekreacyjną. Na terenie miasta Jastrowia to Hala 

Widowiskowo-Sportowa i przyległe do niej obiekty (skatepark, boisko trawiaste przy ul. Kolejowej, 

boisko wielofunkcyjne, boiska do plażowej piłki siatkowej, boisko piłkarskie typu Orlik 2012).  

Obiekt i sprzęt udostępniany jest na lekcje  W-F i zajęcia pozalekcyjne  dla Szkoły Podstawowej  

i  Gimnazjum oraz dla stowarzyszeń sportowych, które prowadzą zajęcia sportowe i rekreacyjne( joga, 

zajęcia dla grupy 50+, kometka, piłka nożna, piłka siatkowa). Hala sportowa jest wykorzystywana do 

przeprowadzania różnego typu turniejów i zawodów sportowych w soboty i niedziele, a także w okresie 

wakacji prowadzone są w niej zajęcia grup przebywających w Jastrowiu na obozach sportowych. Na 

Boisko typu Orlik prowadzone są zajęcia sportowe przez dwóch Lokalnych Animatorów Sportu, którzy 

finansowani są przez Gminę i Miasto Jastrowie oraz Fundację Orły Sportu. Zajęcia te odbywają są  

w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele. Na tym obiekcie organizowane są turnieje piłki 

nożnej oraz Senioriada – rywalizacja w konkurencjach sportowo- rekreacyjnych dla osób starszych.  

Z tego obiektu korzystają również miejscowe kluby sportowe, które prowadzą treningi i turnieje 

sportowe.  

W sezonie letnim plaża miejska jest  prowadzona przez dzierżawcę, który prowadzi gastronomię  

i wypożyczalnie sprzętu pływającego. W gestii gminy jest przygotowanie kąpieliska do sezonu (naprawa 

pomostów, zatrudnienie ratowników, wyposażenie kąpieliska, badanie wody itp.).  

 

Ekologicznym Centrum Edukacji i Rekreacji w Nadarzycach to obiekt powstały na bazie byłej 

szkoły po generalnym remoncie, w którym znajduje się 38 miejsc noclegowych, kuchnia, wiata, boisko 

do plażowej piłki siatkowej oraz 25 rowerów. Obiekt w sezonie letnim cieszy się sporym 

zainteresowaniem turystów, którzy mają w Nadarzycach dobre warunki do aktywnego wypoczynku. 

Centrum jest również miejscem organizacji festynów i rajdów, działa tu Koło Gospodyń Wiejskich  

i świetlica wiejska.  

W 2018 roku dwukrotnie został ogłoszony konkurs ofert mających na celu przyznanie dotacji 

celowych dla klubów sportowych działających na terenie Gminy i Miasta Jastrowie. Do naboru 

przystąpiło 7 stowarzyszeń sportowych (MKS Polonia Jastrowie, GLKS Zryw Sypniewo, KP Korona 

Brzeźnica, Stowarzyszenie Satori Jastrowie, UKS Kometka Jastrowie, WSSG Jastrowie, SHIN 

Jastrowie) w wyniku procedury konkursowej przydzielono klubom sportowym dotację na łączną kwotę 

140.000,00 zł. W wyniku drugiego naboru w/w kluby sportowe otrzymały dotację również w łącznej 

kwocie 140.000,00 zł.  

Gmina i Miasto Jastrowie co roku organizuje Galę Sportową, która jest okazją do podsumowania 

osiągnięć i wydarzeń sportowych, które stały się udziałem sportowców naszej gminy. Blisko 100 

zawodniczek i zawodników i ich trenerzy z rąk władz samorządowych otrzymało wyróżnienia  

za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Gminy i Miasta Jastrowie. 

Do najważniejszych osiągnięć zawodniczek i zawodników naszej gminy w 2018 r. zaliczyć należy: 

nominacje do kadry Polski w pływaniu na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu-Dhabi, 

czołowe lokaty na Mistrzostwach Europy w karate, miejsca medalowe na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
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Młodzieży i Mistrzostwach Polski Kadetów w boksie, udział w finałach Czwartków Lekkoatletycznych 

w Spale i Łodzi, na szczeblu województwa finał Orlika w piłce nożnej , bezpieczeństwie ruchu 

drogowego i badmintonie. Dla uzdolnionych sportowców burmistrz Gminy i Miasta ufundował 

stypendia sportowe (dla 4 osób w wysokości 200 zł/ miesięcznie). 

Gmina i Miasto jest organizatorem szeregu imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym,  

do najważniejszych z nich w 2018 roku należały.  

Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej – to już 19 sezon tej imprezy, która cieszy się dużym 

zainteresowanie miłośników piłki nożnej. W lidze wzięło udział 14 drużyn z naszej gminy, a także  

z ościennych miejscowości. Przez 3 miesiące w piątkowe popołudnie były rozgrywane mecze drużyn. 

XXVII Turniej piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza GiM Jastrowie – w turnieju tym wzięło udział 

6 drużyn z naszej gminy oraz z Koszalina i Lotynia. Jest to turniej drużyn męskich, w których musi 

występować przynajmniej 1 kobieta.  

X Maraton Jastrowski- wspólnie z panem  Dariuszem Mańkowskim organizowany jest maraton,  

w którym uczestniczy rokrocznie 90-100 biegaczy. Podczas tej imprezy rozgrywany jest również 

półmaraton. Uczestnikami są zawodnicy z terenu naszej gminy oraz z innych  miejscowości Polski.  

Mistrzostwa Polski w Maratonie Nordic Walking  – wspólnie z Polską Federacją Nordic Walking od 

3 lat organizowane są zawody w maratonie, sztafetach, sztafetach młodzieżowych i rajdzie. Jest to  

impreza rangi Mistrzostw Polski, w której uczestniczą zawodnicy z całej Polski i zagranicy, wielu 

mieszkańców naszej gminy również startuje w rajdzie NW, który ma charakter rekreacyjny.  

We wszystkich konkurencjach uczestniczyło ok.350 osób.  

III Cross Precon Polska Jastrowie – jest to impreza biegowa wokół jeziora Duże-Leśne ze startem  

i metą na plaży miejskiej, która rozgrywana jest na dystansie 5,3km i 10,6 km. W biegu tym uczestniczy 

liczna reprezentacja naszej gminy, a niektórzy z nich zajmują czołowe lokaty. W III Crossie udział 

wzięło ponad 200 uczestników. 

XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych Szachy – na przełomie kwietnia  

i maja nasza gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Złotowie była gospodarzem zawodów 

szachowych w randze Mistrzostw Polski w szachach w kategorii juniora młodszego. W zawodach 

uczestniczyły reprezentacje wszystkich 16 województw naszego kraju. Ceremonia otwarcia olimpiady 

odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu, w której uczestniczył Minister Andrzej Dera  

z Kancelarii Prezydenta RP. 

XIII Rajd Śladami JP II Rurzyca 2018. – wspólnie z Parafią p.w. NMPKP organizujemy imprezę 

turystyczną, która wiąże się z pobytem Kardynała Karola Wojtyły nad Rurzycą. Rajd składa się  

z dwóch tras: rowerowej i kajakowej, których uczestnicy spotykają się na tzw. „Kamieniu Papieski” 

gdzie uczestniczą we wspólnej mszy św. Jest to jedyna impreza turystyczna na terenie naszej gminy, 

która ma akcenty kultu religijnego, każdego roku w obu trasach uczestniczy ok. 100 turystów.  

Jastrowskie Przełaje Dzieci i Młodzieży – to cykliczna wiosenna impreza, w której uczestniczą dzieci  

i młodzież od przedszkola do ostatnich klas gimnazjalnych. Na terenach przy polu piknikowym 

rozgrywane są biegi przełajowe na różnych dystansach, osobno dla dziewczynek i chłopców, są to 

zawody gdzie dzieci i młodzież zdobywa swoje pierwsze medale. Nagrodą dla każdego uczestnika jest 

coś słodkiego. W zawodach uczestniczyło ok. 250 zawodników. 

Rajd Trzeźwościowy „Po Zdrowie”- to impreza, która za cel ma propagowanie trzeźwości, poznanie 

najbliższej okolicy i aktywny odpoczynek. W 2018 roku rajd odbył się na dystansie 



 

 

61 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

 

Jastrowie – Podgaje - Jastrowie. W programie było zwiedzanie elektrowni wodnej, gry i zabawy na 

świeżym powietrzu. W rajdzie uczestniczyło ok 50 osób.  

Biegi Przełajowe Dzieci i Młodzieży „Biegam dla Niepodległej”- w związku z 100 rocznicą 

odzyskanie niepodległości przez nasz kraj dzieci i młodzież uczciła ten fakt uczestnictwem w jesiennych   

biegach przełajowych, w kategorii od przedszkolaka do ostatniej klasy gimnazjum rywalizowano na 

różnych dystansach, nagrodą dla każdego był słodki upominek i okolicznościowy znaczek, a dla 

zwycięzców medale, w biegach wzięło udział ok 300 osób. 

 

W 2018 roku w obszarze sportu i rekreacji wykonano następujące inwestycje: 

- Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Grunwaldzkiej. Z dofinansowaniem 50% przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki powstała Otwarta Strefa Aktywności , która składa się z siłowni 

plenerowej i strefy gier plenerowych. Koszt inwestycji wyniósł 49.120.05 zł.  

- Modernizacja kotłowni gazowej w Hali Widowiskowo-Sportowej. W 2018 roku dokonano 

modernizacji kotłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrowiu. Prace polegały na 

wymianie kotła grzewczego oraz modernizacji elementów towarzyszących. Koszt 

przedsięwzięcia wyniósł 96.343,79 zł. 

- Doposażenie boiska trawiastego do piłki nożnej przy Hali Widowiskowo-Sportowej. 

W ramach modernizacji boiska zakupiono ciągnik- kosiarkę do utrzymania płyty boiska, 

wykonano piłkochwyty, zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych oraz 

wykonano studnie do podlewania murawy. Łączny koszt inwestycji wyniósł 87.456,78 zł. 

Inwestycję tę wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w kwocie 30.000,00 

zł. 
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13.  Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada 

na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

o których mowa w art. 3 ust.3 cytowanej ustawy.  

Podstawą współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku był 

„Roczny program współpracy Gminy i Miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi”, 

uchwalony uchwałą Rady Miejskiej nr 441/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. 

Wprowadzenie rocznego programu o współpracy poprzedziły konsultacje przeprowadzone  zgodnie  

z uchwałą nr 274/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji, Opinie należało składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie  

w terminie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r. W terminie przeprowadzenia 

konsultacji żadnych opinii nie wniesiono.  

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie funkcjonowały następujące 

organizacje pozarządowe:  

 

Stowarzyszenia i oddziały organizacji ogólnopolskich w gminie Jastrowie zarejestrowane w KRS 

1. Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu  

2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „MALWA” w Sypniewie  

3. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „HORYZONT” w Jastrowiu  

4. Stowarzyszenie Przyjaciół Brzeźnicy Kolonii w Brzeźnicy Kolonii 

5. Wielkopolskie Stowarzyszenie Społeczno-Gospodarcze  

6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Koło w Jastrowiu  

7. Polski Związek Katolicko – Społeczny Oddział Jastrowie  

8.  Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd Miejsko-Gminny  

w Jastrowiu 

9.  Stowarzyszenie SHIN - Jastrowie  

10.  Stowarzyszenie SATORI Jastrowie 

11.  Stowarzyszenie Miłośników Motocykli Brzeźnica 

12.  Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa Jastrowie 

13.  Międzyzakładowy Klub Sportowy Polonia 
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Stowarzyszenia zwykłe 

 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Nadarzycach 

2. Stowarzyszenie Zwykłe. Stowarzyszenie Motocyklowe "Freedom". 

3. KP Korona w Brzeźnicy 

4. Gminny Ludowy Klub Sportowy Zryw Sypniewo 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrowiu  

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie  

3. Związek OSP RP Zarząd Miejsko-Gminny w Jastrowiu  

 

Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 

 

1. Polski Związek Wędkarski Koło Miejsko-Gminne w Jastrowiu  

 

Koła i oddziały organizacji ogólnopolskich inwalidów, kombatantów, emerytów  

i rencistów 

 

1. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne  

w Jastrowiu  

2. Zachodniopomorski Związek Sybiraków Oddział w Jastrowiu  

3. Związek Sybiraków Koło Miejskie w Jastrowiu  

4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Jastrowiu. 

 

 

Grupy nieformalne 

 

1.  Grupa motocyklowa - motors team Jastrowie 

2.  Grupa motocykliści Jastrowia 

3.  Grupa Wolontariuszy przy OKJ qlturalni 

4.  Klub Twórców AKANT 

Działalność gospodarcza o charakterze prospołecznym i inne 

1. Zielone światło. Przestrzeń edukacyjna w Jastrowiu. 

2. Uczniowski Klub Sportowy Kometka w Jastrowiu 

3. Caritas przy parafii pw. NMP Królowej Polski oraz pw. Św. Michała Archanioła w Jastrowiu. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku odbywała się w formie finansowego 

wsparcia, ale także pomocy pozafinansowej.  

Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych 

obejmujących wspieranie zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji.  

W 2018 roku wsparcia finansowego udzielono głównie organizacjom prowadzących statutową 

działalność sportową, na podstawie uchwały nr 13/2011 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 stycznia 

2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Gminę i Miasto Jastrowie. 

Przeprowadzono dwa nabory, do których przystąpiło 7 stowarzyszeń:   

MKS Polonia Jastrowie, GLKS Zryw Sypniewo, KP Korona Brzeźnica, Stowarzyszenie Satori 

Jastrowie, UKS Kometka Jastrowie, WSSG Jastrowie, SHIN Jastrowie. W dwóch naborach w 2018 

roku, łącznie na działalność stowarzyszeń przekazano kwotę 280 000 zł.  

Ponadto zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie zlecono zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym 

tj.: 

- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

L.p. Nazwa organizacji  Cel przyznania 

dofinansowania 

Kwota  

1. PZERiI, Zarząd Oddziału 

Rejonowego w Jastrowiu 

Wynajem mikrobusu  432,00 

2. PZERiI, Zarząd Oddziału 

Rejonowego w Jastrowiu  

Wynajem autobusu  1969,92 

  

Z organizacjami pozarządowymi podpisano umowy na realizację zadań. Organizacje rozliczyły się  

z otrzymanych dotacji na podstawie sprawozdań końcowych, z  których sporządzono protokoły kontroli.  

 

Wsparcie pozafinansowe w postaci pomocy merytorycznej i technicznej udzielane było organizacjom 

przez Ośrodek Kultury w Jastrowiu podczas organizacji przez stowarzyszenia wydarzeń o charakterze 

kulturalno-rozrywkowym, a także poprzez współorganizację z OKJ oddolnych inicjatyw kulturalnych, 

takich jak Festyn Strażacki zainicjowany przez OSP w Jastrowie czy Rajd Motocyklowo-Rowerowy 

„Szlakiem Wału Pomorskiego”, który odbył się z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Motocykli 

Brzeźnica. Ponadto działalność organizacji wspierana była przez gminę poprzez użyczanie pomieszczeń, 

sal oraz terenu gminnego na działalność statutową stowarzyszeń oraz grup nieformalnych 

funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Jastrowie.   
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14.  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
 

Stan ilościowy jednostek oraz ich charakterystyka 

Na terenie Gminy i Miasta Jastrowie funkcjonują 2 stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż 

Pożarna. Oba są członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego oraz powołały Jednostki Operacyjno -Techniczne (JOT). Są to: 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrowiu z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 6.  

Kategoria II – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań: 

- działania ratownicze w czasie pożarów 

- działania ratownicze w czasie katastrof, wypadków i awarii technicznych, szczególnie 

komunikacyjnych 

- udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej 

- działania zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 22.  

Kategoria III – JOT zdolna do podjęcia w czasie dysponowania do 5 min. n/w działań: 

- działania ratownicze w czasie pożarów 

- udzielanie zgodnie z obowiązującymi procedurami pierwszej pomocy medycznej 

- czynności zabezpieczające w czasie innych działań ratowniczych. 

Liczebność oraz wiek członków OSP 

Stany osobowe jednostek OSP (dane zgodne z informacją zbiorczą ZOMG ZOSP RP za rok 2018):  

Stany osobowe jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta  Jastrowie 

 OSP Jastrowie OSP Sypniewo 

Mężczyźni w wieku 18-65 lat 22 30 

Mężczyźni w wieku ponad 65 lat 2 2 

Mężczyźni ogółem 24 32 

Kobiety 9 7 

Członkowie zwyczajni OSP / w wieku 

18-65 lat / mogący brać bezpośredni 

udział w akcjach ratowniczo-

gaśniczych 

26 19 

Członkowie honorowi 2 2 

 w tym kobiety 0 0 
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Sprzęt na wyposażeniu jednostek 

Samochody 

OSP Jastrowie 

1. GCBA Scania P410, rok prod. 2017, 

2. GBA Star M-69, rok prod. 2002, 

3. SLRt Ford Transit, rok prod. 2014, 

OSP Sypniewo 

1. GBA Volvo FL, rok prod. 2018 

2. SLRt Ford Transit, rok prod. 2017  

Wszystkie pojazdy będące na wyposażeniu OSP z terenu Gminy i Miasta Jastrowie posiadają aktualne 

badania techniczne i ubezpieczenie oraz mogą uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

Wykaz ważniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu OSP z terenu gminy 

Rodzaj sprzętu OSP Jastrowie OSP Sypniewo 

Motopompy pływające 2 1 

Agregaty prądotwórcze 3 2 

Pilarki do drewna 6 3 

Piły do betonu i stali 2 1 

Motopompy szlamowe 1 1 

Zestawy sprzętu hydraulicznego do ratown. techn. 1 1 

Agregaty oddymiające  2 1 

Zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 2 1 

Aparaty powietrzne nadciśnieniowe 6 4 

Radiotelefony nasobne 17 3 

Wąż W-52 38 25 

Wąż W-75 26 19 

Zestaw ratownictwa wodnego z saniami lodowymi 1 0 

Detektor gazowy 1 0 

Ubrania ochronne strażaka 25 23 

Buty specjalne gumowe 25 22 

Buty specjalne skórzane 30 17 

Ubranie koszarowe 30 17 

Kominiarka niepalna 25 26 

Hełm strażacki  25 21 
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Zdarzenia według rodzaju 

W okresie 01.01 – 31.12.2018 roku  jednostki ochrony przeciwpożarowej Gminy i Miasta Jastrowie 

wyjeżdżały 220 razy do 172 zdarzeń (rok 2017 - 176 wyjazdów do 147 zdarzeń).  

Wśród tych zdarzeń należy wymienić: 

64 wyjazdów do 45 pożarów (rok 2017 – 61 do 50), 

140 wyjazdów do 121 miejscowych zagrożeń (rok 2017 – 100 do 93), 

6 wyjazdów do 6 fałszywych alarmów (rok 2017 – 2 do 4), 

9 wyjazdów na ćwiczenia, (rok 2017 - 13) 

 

Procentowe zestawienie zdarzeń do których jednostki straży wyjeżdżały w 2018 roku. 
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Ilość zdarzeń na terenie Gminy i Miasta Jastrowie w latach 2009-2018 z podziałem na pożary, 

miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe 

 

 

 Wykres numer 2 wskazuje, że ilość pożarów na terenie obszaru chronionego utrzymuje się na 

podobnym poziomie ze spadkiem w latach 2009, 2013 i 2016. Zwiększenia w pozostałych latach 

spowodowane są suszą i wysokimi temperaturami, które skutkowały większą ilością zdarzeń  

w kategorii uprawy, rolnictwo. Jak co roku statystykę zdarzeń podnoszą miejscowe zagrożenia, na co 

w głównej mierze bardzo duży wpływ ma wysoka temperatura, znikoma ilość opadów i duża 

aktywność owadów błonkoskrzydłych. W roku 2018 w stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek 

ilości pożarów o 5 i wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 28. 

Wyjazdy do zdarzeń 

Wyjazdy jednostek OSP z terenu gminy w roku 2018 do poszczególnych zdarzeń. 

Lp. 
Miejscowość 

jednostki 

Rodzaj działań 

Pożary 
Miejscowe 

zagrożenia 

Alarmy 

fałszywe 
Ćwiczenia Ogółem 

1 Jastrowie 47 93 3 6 149 

2 Sypniewo 17 47 3 3 70 
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Wyjazdy jednostek z terenu gminy w latach 2009-2018 z podziałem na pożary, miejscowe 

zagrożenia i AF. 

 

Analizując statystykę ilości wyjazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do akcji warto nadmienić, 

że strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrowiu od lat stale zajmują pierwsze miejsce w ilości 

wyjazdów wśród jednostek OSP z terenu powiatu złotowskiego. 

Działalność szkoleniowa 

W 2018 roku strażacy z terenu Gminy i Miasta Jastrowie wzięli udział w następujących ćwiczeniach 

zgrywających i rozpoznaniach operacyjnych pod względem zagrożeń oraz możliwości działań 

ratowniczych,  organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie: 

- Ćwiczenia na zalodzonych akwenach  „Lód 2018”, 

- Ćwiczenia na obszarach leśnych „Poligon 2018” , 

- Ćwiczenia w Centrum Logistyczne Dino, 

Ponadto w ramach zajęć ćwiczebno-szkoleniowych przeprowadzono kilka wewnętrznych  zbiórek pod  

nadzorem naczelników poszczególnych jednostek,  podczas których utrwalano zdobytą wcześniej 

wiedzę oraz  doskonalono umiejętności z zakresu posługiwania się posiadanym sprzętem. 
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Popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 

W celu zapobiegania powstawaniu pożarów i zagrożeń, jak co roku podejmowaliśmy również 

działania tzw. prewencji społecznej. Działania propagandowe były realizowane bezpośrednio, poprzez 

pogadanki, rozpoznania i ćwiczenia realizowane wspólnie z KP PSP Złotów lub pośrednio, poprzez 

współpracę z mediami, poprzez przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez 

jednostki straży pożarnych, uroczystościach strażackich organizowanych na terenie gminy i informacji 

w zakresie likwidacji zdarzeń. 

W ramach tej prewencji uruchomiono kampanie społeczne Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa 

Spraw pod nazwami „CZAD i OGIEŃ – obudź czujność” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Jednostki 

w zakresie realizowanych kampanii otrzymały ulotki informacyjne o zagrożeniach okresu grzewczego  

i o domowych systemach bezpieczeństwa pożarowego. W roku sprawozdawczym przeprowadzono 

kilka akcji, gdzie przekazano mieszkańcom gminy około 1200 ulotek, w tym podczas rozprowadzania 

kalendarzy strażackich na rok 2018. 

Do kalendarza pracy corocznej należy zaliczyć Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. W 2018 roku w siedzibie Centrum Usług Społecznych odbył się gminny finał 

tego turnieju, prowadzony przez druhów OSP Jastrowie oraz członków Zarządu Oddziału Miejsko -

Gminnego ZOSP RP w Jastrowiu. W turnieju uczestniczyło 40 osób z całej gminy.  

Jednostki OSP prowadzą sukcesywnie akcje „Otwarta Strażnica”. W okresie wiosenno-letnim remizy 

wizytowały dzieci, młodzież ze szkół i zainteresowane osoby. W maju w związku z miesiącem ochrony 

przeciwpożarowej, w remizach zostały przeprowadzone wizytacje dzieci z przedszkoli i szkół 

podstawowych, podczas których strażacy zapoznawali je z obiektami oraz sprzętem będącym na ich 

wyposażeniu. 

Ponadto przeprowadzono szereg pokazów podczas imprez organizowanych na terenie gminy, np. III 

Piknik rodzinny „W RODZINIE MOC – NIE PRZEMOC”, Bukowińskie Spotkania, VII Piknik 

Militarny, Dożynki Gminne, Parafiada,  Jarmark Mikołajkowy. 

Finansowanie OSP 

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej z budżetu Gminy i Miasta Jastrowie w 2018 

roku wydatkowano kwotę 684 175,27 zł, zaś dochody ukształtowały się na poziomie  98 647,05 zł 

Wydatki w poszczególnych paragrafach. 

Paragraf Treść Wartość 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 731,04 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 360,99 

4120 Składki na fundusz pracy 51,45 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 385,58 

4220 Zakup środków żywności 70,84 
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4260 Zakup energii 23 109,25 

4270 Zakup usług remontowych 4 327,35 

4280 Zakup usług zdrowotnych 430,00 

4300 Zakup usług pozostałych 11 353,84 

4410 Podróże służbowe krajowe 1 429,51 

4430 Różne opłaty i składki 26 931,50 

4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 1 402,92 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 491,00 

6230 Dotacje na dofinansowanie inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych stowarzyszeń 

500 000,00 

142776 RAZEM 684 175,27 

 

Dochody w poszczególnych paragrafach. 

Paragraf Treść Wartość 

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 22 077,00 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 678,54 

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 

z umów 

59 308,90 

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 

celowych na realizację zadań bieżących jednostek 

sektora finansów publicznych (Fundusz 

Sprawiedliwości) 

15 582,61 

81366 RAZEM 98 647,05 

 

OSP Jastrowie 

Zakupy sprzętowe i wyposażenia indywidualnego zrealizowane przez jednostkę w 2018 roku 

przedstawiają się następująco: 

- 2 x aparat powietrzny wraz z maską: koszt całkowity 5770,91 zł, finansowanie - 2911,00 zł 

KSRG, 2859,91 zł wkład własny jednostki. 

- 1 x ubrania specjalne: koszt całkowity 2041,80 zł, finansowanie - 1500,00 zł od ludzi dobrej 

woli, - 541,80 zł wkład własny jednostki. 

- 2 x pilarka spalinowa Stihl MS 241, koszt całkowity 4598,01 zł, finansowanie - 4552,03 zł 

Fundusz Sprawiedliwości, - 45,98 zł Gmina i Miasto Jastrowie. 

- 2 x przenośny zestaw oświetleniowy, koszt całkowity 2952 zł, finansowanie - 2922,48 zł 

Fundusz Sprawiedliwości, - 29,52 zł GiM Jastrowie. 

- 2 x przenośny zestaw oświetleniowy, koszt całkowity 2200 zł, finansowanie - 2178,00 zł 

Fundusz Sprawiedliwości, - 20,00 zł GiM Jastrowie. 
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Wykonane prace modernizacyjne na zarządzanym obiekcie: 

- Remont pomieszczeń garażowych: koszt 8487,00 zł – środki KSRG 5000,00 zł, - wkład własny 

jednostki - 3487,00 zł. 

 

OSP Sypniewo 

Samochód GCBA Magirus będący w użytkowaniu OSP Sypniewo został sprzedany prywatnej osobie 

za kwotę 22 077,00 zł i w jego miejsce zakupiono fabrycznie nowy średni samochód ratowniczy 

z modułem gaśniczym Volvo FL. 

Inwestycję, której wartość wyniosła 854 973,00 zł sfinansowano z 4 źródeł: 

- 500 000,00 zł - Gmina i Miasto Jastrowie, 

- 250 000,00 zł - Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, 

- 100 000,00 zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

- 4973,00 zł – Ochotnicza Straż Pożarna w Sypniewie. 

Ważniejsze nowe elementy zakupione wraz z samochodem: 

- turbowentylator spalinowy, pilarka spaliniwa Stihl MS 362, 6 radiotelefonów Motorola,  

4 latarki LED Ex-Atex, 

- 2 aparaty powietrzne marki Auer z butlami kompozytowymi i czujnikami bezruchu, 

- agregat prądotwórczy 3,0 kVA. 

Pozostałe zakupy sprzętowe i wyposażenia indywidualnego zrealizowane przez jednostkę w 2018 roku 

przedstawiają się następująco: 

- 1 x ubranie specjalne, koszt całkowity 1880 zł; finansowanie - 1811 zł  ze środków KSRG,  

- 69 zł wkład własny jednostki; 

- 2 x buty skórzane, koszt całkowity 1150 zł; finansowanie – 1150 zł ze środków KSRG, - 50 zł 

wkład własny jednostki; 

- 2 aparaty powietrzne marki Auer z butlami kompozytowymi i czujnikami bezruchu; koszt 

całkowity 10 174,31 zł, finansowanie 10 100,00 zł Fundacja ORLEN „Dar Serca”, 74,31 zł 

wkład własny jednostki, 

- 1 x zestaw ratownictwa medycznego PSP/R1, koszt całkowity 3900 zł, finansowanie 3900 zł 

Fundacja ORLEN „Dar Serca”, 

- 1 x automatyczny defibrylator zewnętrzny AED, koszt całkowity 5990 zł, finansowanie -  

5930,10 zł Fundusz Sprawiedliwości, - 59,90 zł Gmina i Miasto Jastrowie. 
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15. Straż Miejska 

Straż Miejska w Jastrowiu została powołana przez Radę Miejską 1 września 2011 r. Z dniem  

9 stycznia 2012 r. pracę w straży rozpoczęła Komendant Straży Miejskiej Karolina Wiśniewska, która 

zorganizowała podstawy do wykonywania pracy straży. 

Teren wykonywania zadań Straży obejmuje obszar Gminy i Miasta Jastrowie. 

Stan osobowy straży w 2018 r. wynosił 1 strażnik i 1 pracownik administracyjny. 

Straż Miejska posiada w swoich zasobach pojazd uprzywilejowany Fiat Doblo. 

Na terenie miasta jest monitoring wizyjny w ilości 15 kamer (zgodnie z Zarządzeniem nr 101/2017 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 17 października 2017 r.), z którego nagrania nie 

jednokrotnie były pomocne organom ścigania przy ustaleniu sprawcy popełnionego wykroczenia lub 

przestępstwa.  

Wydatki budżetu poniesione na Straż Miejską w roku 2018 to kwota 113.066,75 zł 

 

Do szczegółowych zadań Straży Miejskiej w Jastrowiu należy: 

- przeglądanie monitoringu ze zdarzeń w porze wieczornej i nocnej  na zlecenie Policji oraz 

przygotowanie dokumentacji z materiałem dowodowym w celu przekazania dla Policji, 

- organizowanie i nadzór pracy dla osób skazanych wyrokami przez Sąd Rejonowy w Złotowie 

na cele społeczne, 

- organizowanie wspólnych akcji kontrolnych na posesjach zarządzanych przez ZGM  

i prywatnych dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości – na 

zgłoszenie mieszkańców oraz prośbę ZGM Jastrowie, 

- propagowanie oraz edukowanie dzieci i młodzieży mające na celu bezpieczeństwo w drodze do 

szkoły i poza nią w przedszkolach i Szkole Podstawowej w Jastrowiu, Samborsku, Brzeźnicy  

i Sypniewie,  

- zwracanie szczególnej uwagi na osoby łamiące przepisy Prawa o ruchu drogowym (złe 

parkowanie i niestosowanie się do znaków), 

- dbałość i konserwacja urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (ławki, barierki, znaki, 

kosze itp.), ustalanie sprawców dewastacji, 

- nadzorowanie stanu technicznego urządzeń na placach zabaw na terenie gminy i miasta, 

- odławianie psów i kotów stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 

mieszkańców miasta i gminy,  

- interwencje ze zwierzyną dziką w granicach terenu zabudowanego, 

- zgłaszanie zwierząt do weterynarza, które uległy wypadkom oraz zwierząt bezpańskich do 

schroniska, 

- współpraca ze Strażą Leśną dotycząca problematyki zwierząt dzikich (bobry, dziki, łabędzie  

i sarny), 

- zabezpieczenie i zgłoszenie do firmy utylizacyjnej i zarządców dróg zwierząt padłych na 

drogach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ruchu drogowego, 

- ustalanie sprawców nielegalnych wycinek drzewostanów na działkach gminnych, 

- ustalanie sprawców nielegalnych wysypisk śmieci, 
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- kontrola posesji dotycząca wywozu nieczystości ciekłych, odpadów stałych i numeracji 

nieruchomości oraz podłączenia do kanalizacji sanitarnej, 

- konwojowanie wartości pieniężnych i dokumentacji dla potrzeb pracowników Urzędu Gminy  

i Miasta Jastrowie, 

- współpraca z Komisariatem Policji w Jastrowiu, wspólne patrole, podejmowanie interwencji, 

wspólne zabezpieczanie imprez masowych i uroczystości kościelnych, 

- przeprowadzanie okresowych patroli wokół szkół i placówek oświatowych mające na celu 

zapobieganie palenia papierosów, spożywania alkoholu, wagarowania oraz zjawisk 

demoralizacji przez uczniów, 

- współpraca z MGOPS w Jastrowiu w zakresie bezdomności oraz wspólne kontrole miejsc 

przebywania osób bezdomnych w okresie zimowym, 

- podejmowanie interwencji co do osób nietrzeźwych oraz spożywających alkohol w miejscach 

niedozwolonych,  

- odwożenie do miejsca zamieszkania bądź do izby wytrzeźwień osób pod wpływem alkoholu 

wywołujących swoim zachowaniem i postawą zgorszenie w miejscu publicznym, 

- zwracanie uwagi mieszkańcom, zarządcom dróg oraz wspólnotom w sprawach dotyczących 

odśnieżania chodników przy posesji, dróg, dachów oraz likwidacji sopli, 

- na prośbę pracowników Urzędu, ZGM oraz MGOPS asystowanie przy wizjach i kontrolach, 

- współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jastrowiu polegająca na wspólnych działaniach, 

zabezpieczaniu imprez masowych i uroczystości kościelnych, 

- podejmowanie zgłoszonych interwencji dotyczących spalania odpadów na ogrodach oraz  

w piecach, 

- podejmowanie zgłoszonych interwencji przez mieszkańców w sprawie stanu bytowego 

zwierząt, 

- rozwiązywanie sporów sąsiedzkich będących w kompetencjach Straży Miejskiej, 

- podejmowanie interwencji na zgłoszenia mieszkańców dot. zakłócenia spokoju i porządku  

w miejscach publicznych, 

- kierowanie ruchem na drogach gminnych, 

- współudział przy zabezpieczeniu kolizji i wypadków drogowych, 

- współudział w akcjach poszukiwawczych zaginionych osób, 

- poszukiwanie na prośbę Policji samochodu, który zginął na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, 

- kontrola prawidłowego oznakowania i dbanie o stan techniczny znaków na drogach, 

- zwracanie uwagi podczas patrolu i zgłaszanie odpowiednim instytucjom powstałe uszkodzenia 

na drogach i na chodnikach itp., 

- w przypadkach zgłoszeń nie będących w kompetencji Straży Miejskiej sprawy przekazywane są 

do właściwych instytucji, 

- zadania zawarte w ustawie o strażach gminnych (miejskich) i inne zadania ujęte w ustawach. 

 

Straż Miejska w Jastrowiu w 2018r. realizowała szereg zadań obejmujących różne płaszczyzny oraz 

stopnie ich wykonawstwa, uzależnione od ustawowych uprawnień. Jedną z priorytetowych płaszczyzn 

były czynności ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa oraz właściwego stanu czystości na 
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terenie miasta i gminy. Interwencje podejmowane były wobec osób nie przestrzegających przepisów 

prawa. 

Straż Miejska w Jastrowiu m.in. nadzoruje i organizuje pracę dla osób skazanych przez Sąd Rejonowy 

w Złotowie. W 2018 r. karę odbywało  łącznie 101 skazanych (61 osób skierowanych w 2018 r.,  

35 osób kontynuacja z 2017 r. i 5 osób z 2016 r.). Osoby te zajmowały się m.in.: utrzymaniem 

czystości na chodnikach, konserwacją wpustów deszczowych, malowaniem ławek, płotów i barierek, 

pielęgnowaniem zieleni miejskiej, zbieraniem śmieci, sprzątaniem przestanków autobusowych przy 

drodze krajowej, wycinaniem zakrzaczeń, oczyszczaniem placów zabaw, pracami porządkowymi na 

terenie Przedszkola Samorządowego, pomocą przy przygotowaniach różnych imprez masowych 

(ustawianie ławek, stołów, oczyszczanie terenu wokół placu itp.), przygotowaniu plaży miejskiej przed 

sezonem wakacyjnym, uporządkowano i odkrzaczono cmentarze ewangelickie itp. Nieodpłatna 

kontrolowana praca osób skazanych wpłynęła znacząco na estetykę Gminy i Miasta Jastrowie.  

Ponadto organizowano pracę i sprawowano nadzór nad pracownikami, którzy zatrudnieni byli na prace 

interwencyjne (5 osób). 

W 2018 r. Straż Miejska w Jastrowiu przeprowadziła 10 kontroli w miejscowości Sypniewo i część 

Jastrowia (skontrolowano tych, którzy nie są podłączeni do kanalizacji sanitarnej) z zakresu 

nieczystości ciekłych, numeracji nieruchomości i szczepień psów. Przeprowadzono rekontrole podczas 

których stwierdzono znaczną poprawę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli 

właściciele byli pouczani z nakazem natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości. Kontrole posesji, 

które nie były podłączone do kanalizacji sanitarnej w Jastrowiu przyniosły pozytywny efekt. 

Właściciele tych posesji mieli obowiązek zgłoszenia się do firmy ZECIUK w celu ustalenia warunków 

podłączenia i finalnie zostali podłączeni do sieci. Po podłączeniu do kanalizacji mieli okazać w tut. 

straży protokół odbioru przyłącza przez ZECIUK. Największy problem wywozu ścieków w dalszym 

ciągu jest w Sypniewie oraz Brzeźnicy. W tych miejscowościach uzasadniona i niezbędna jest budowa 

kanalizacji sanitarnej. 

W okresie zimy Straż Miejska zwracała uwagę na właściwy stan chodników i dróg. W kilku 

przypadkach przekazywano informacje o nieprzejezdnych drogach i śliskich chodnikach do Zakładu 

Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie. Informacje 

uzyskano od mieszkańców oraz z własnych obserwacji podczas patroli.  

W 2018 r. wysłane zostały właścicielom nieruchomości 14 pism o uprzątnięcie terenu. Należy 

podkreślić, iż przeprowadzone rekontrole potwierdziły skuteczność kierowanych w tej formie pism - 

posesje były uprzątnięte.  

  Ponadto: 

- przeprowadzono pogawędki w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Samborsku,  

z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jastrowiu oraz 

z przedszkolakami z Samorządowego Przedszkola w Jastrowiu na temat „Bezpieczna droga do 

szkoły”, 

- zabezpieczono miejsca zdarzeń do czasu przybycia Policji i innych służb specjalistycznych 

powołanych do likwidacji zagrożenia, 

- udzielono 4 asysty pracownikom administracji państwowej, samorządowej, a także 

administratorom posesji, 

- udział w festynie „W rodzinie moc-nie przemoc”, 
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- zgłoszono podmiotom odpowiedzialnym za  utrzymanie porządku i czystości oraz sprawności 

infrastruktury miejskiej spostrzeżenia obejmujące usterki, takie jak: przepalona żarówka 

oświetlenia ulicznego, wykoszenie trawy na skrzyżowaniach ulic dla poprawy widoczności, 

dziury w jezdni, zapadnięte chodniki, itp. które właściwe służby usuwały natychmiast po 

otrzymaniu zgłoszenia. 

Przyjmowanie zgłoszeń i  ich realizowanie przez  Straż Miejską. 

W omawianym okresie Straż Miejska w Jastrowiu przyjęła: 

-  95  zgłoszeń od mieszkańców i  instytucji, 

- 104 interwencji podejmowanych podczas patroli Straży Miejskiej. 

Zgłoszenia są przyjmowane przez pracownika Straży Miejskiej lub strażnika telefonicznie, osobiście, 

emailem lub listownie. Zgłoszenia przyjmowane przez pracownicę straży są przekazywane 

natychmiast. Interwencja realizowana jest niezwłocznie, a w przypadku gdy patrol przebywa w terenie, 

przekazywana jest telefonicznie, bądź zaraz po powrocie. Tematycznie i ilościowo obrazuje poniższe 

zestawienie tabelaryczne: 

Zestawienie wszczętych  spraw przez Straż Miejską w 2018 r. 

 

Lp.  

 Rodzaje wykroczeń zawartych 

w: 

Środki 

oddziaływani

a 

wychowawcz

ego 

(Pouczenia) 

 

 

Mandat 

 

 

Wnioski 

do sądu 

Sprawy 

przekazan

e innym 

organom 

lub 

instytucjo

m 

   liczba kwota   

1  Ustawie - Kodeks wykroczeń      

  a)   wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi 

publicznemu 

1     

  c)   wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu osób i 

mienia 

7 7 450,00   

  d)   wykroczenia przeciwko 

bezpieczeństwu i porządkowi 

w komunikacji, 

5 1 100,00   

  f)   wykroczenia przeciwko 

zdrowiu 

1  
 

  

  j)  wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku 

publicznego 

  

 

  

2  ustawie o ochronie zdrowia 

przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych 

1  

  

 

 

 

 

3  ustawie o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach 

16  
 

  

4  ustawie o ochronie zwierząt 3     

5  ustawie o odpadach 5     



 

 

77 Raport o stanie Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

 

6  innych 7     

OGÓŁEM 39 8 550,00   

 

 

Podjęte zgłoszenia: 

Lp. Zgłoszenia 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

1 Utrzymania czystości i porządku   77 127 63 

2 Bezpańskich psów              w tym: 

Adopcja; 

Oddane do schroniska 

15 

8 

7  

12 

0 

12 

18 

3 

15 

3 Zwierzęta padłe (przekazywane do utylizacji) 8 1 4 

4 Pies bez nadzoru 

Wyłapane psy bez opieki i przekazane właścicielowi 

65 

13 

52 

6 

35 

14 

5 Osób nietrzeźwych / spożywanie alkoholu w miejscach objętych 

zakazem                                

5 4 0 

6 Innych spraw/złe parkowanie 55 87 32 

 Razem 238 289 152 

 

Straż Miejska stosuje również środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, które bardzo 

często przynosiły lepszy efekt niż ukaranie mandatem lub skierowaniem wniosku o ukaranie. 

    Lp. Rodzaj zadania 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

1 Liczba osób ukaranych mandatem 

karnym 

2.265 17 22 8 

2 Nałożono mandatów na kwotę 301.950,00 zł 1.350 zł 2.450 zł 550 zł 

3 Sporządzono wniosków do Sądu 179 1 2 0 

4 Sprawy przekazane Policji 22 686 6 0 

 

Przedsięwzięcia, które Straż Miejska realizowała w ramach działań administracyjno-porządkowych  

w 2018r. objęły łącznie 53 różnych spraw, które w rozbiciu na poszczególne inicjatywy obrazuje 

poniższa tabela: 

Lp. Przedsięwzięcia 2016 rok 2017 rok 2018 rok 

1 Wspólne patrole z Policją 26 14 3 

2 Czysta posesja-wezwania 17 16 14 

3 Asysty 41 13 4 

4 Konwoje 10 9 0 

5 Spotkania i pogadanki 3 4 14 

6 Inne sprawy 13 20 18 

 Razem 110 76 53 

 

Działania prewencyjne. 

Cyklicznie prowadzone są akcje wśród kierujących (pouczenia) propagujące właściwe parkowanie na 

terenie Gminy i Miasta Jastrowie, przede wszystkim w miejscach newralgicznych. W związku  

z narastającymi problemami bezmyślnego parkowania i sygnałami mieszkańców, zwracano szczególną 

uwagę podczas patroli na złe parkowanie pojazdów, niszczenie zieleni oraz jazdę po chodnikach. 
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Strażnik podczas patroli stara się edukować mieszkańców posiadających psy, co do sprzątania po nich, 

wyprowadzania psa na smyczy czy też w kagańcu. 

Mimo intensywnej pracy w tym zakresie problem nie jest rozwiązany czego efektem było 

przeprowadzenie „psiej akcji„ w wyniku której:  

- nałożono na właścicieli psów 7 mandatów karnych, pouczeń – 28, 

- odłowiono 14 psów bez opieki. 

Straż Miejska w Jastrowiu przeprowadziła patrole w otoczeniu szkół, co przyczyniło się do spadku 

palenia papierosów, spożywania alkoholu i zjawisk demoralizacji w obrębie placówek oświatowych. 

 

Współpraca z Policją oraz innymi podmiotami mundurowymi. 

Na bazie tej współpracy w  2018 roku Straż Miejska: 

- została poprawiona wymiana informacji z OSP Jastrowie i Policją o zagrożeniach, 

a w szczególności o miejscach gdzie dochodzi do częstego naruszenia prawa, 

- wspólnie z OSP i Policją zabezpieczono imprezy odbywające się na terenie miasta  

i uroczystości kościelne, 

- wraz z Policją przeprowadziła pogawędki edukacyjne w szkołach i przedszkolach, 

- wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Jastrowiu oraz Strażą Leśną pełniała służbę i realizowała 

zadania. 

Pozostałe zagadnienia. 

Omawiany okres jest to również okres zimowy, kiedy występuje problem z osobami bezdomnymi. 

Właściwe monitorowanie tego zagadnienia oraz prowadzone bieżące kontrole wraz z MGOPS 

pozwoliło na uniknięcie najtragiczniejszej z sytuacji jaką jest zgon osoby z wychłodzenia. 

Problematyka bezdomności pozostaje w zainteresowaniu strażników miejskich w ciągu całego roku, 

jednak działania pomocowe zostają maksymalnie nasilone w okresie występowania niekorzystnych 

warunków pogodowych. W tym czasie skontrolowano miejsca znane z przebywania bezdomnych 

między innymi pustostany, szałasy, altanki, strychy, piwnice itp. Z napotkanymi tam osobami 

przeprowadzano rozmowy informując o wszelkich rodzajach otrzymania pomocy socjalnej.  
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16.  Fundusz sołecki 
 

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego. Fundusz sołecki to środki finansowe 

wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 

służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa 

podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym 

mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.  

W 2018 roku w budżecie Gminy i Miasta Jastrowie wyodrębniono w ramach Funduszu sołeckiego 

kwotę 142.573,00 zł, wykonanie 136.727,62 zł 

 

Plan i realizacje wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela: 

 

Sołectwo Sypniewo 

 

Sołectwo Sypniewko 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Wykonanie chodnika wzdłuż 

drogi gminnej 

8 633,00 8 633,00 

Ogółem 8 633,00 8 633,00 

   

 

 

 

 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Wykonanie chodnika na ul. 

Żołnierzy I Armii Wojska 

Polskiego w Sypniewie 

37 051,00 37 000,00 

Ogółem 37 051,00 37 000,00 
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Sołectwo Brzeźnica 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Wykonanie chodnika przy 

drodze gminnej w Brzeźnicy 

15 196,00 15 000,00 

Zakup i montaż siłowni 

zewnętrznych 

11 000,00 10 167,30 

Zakup namiotu 1 000,00 1009,04 

Ogółem 27 196,00 26 176,34 

 

 

Sołectwo Brzeźnica Kolonia 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Remont drogi gminnej 14 969,00 14 969,00 

Ogółem 14 969,00 14 969,00 

 

 

Sołectwo Budy 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Remont drogi gminnej 12 708,00 12 708,00 

Ogółem 12 708,00 12 708,00 
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Sołectwo Nadarzyce 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Rewitalizacja cmentarza w 

Nadarzycach 

3 900,00 3 628,50 

Zakup materiałów na imprezy 

wiejskie 

2 400,00 2 394,30 

Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej 

10 669,00 7 173,86 

Ogółem 16 969,00 13 196,66 

 

Sołectwo Samborsko 

Nazwa zadania Plan Wykonanie 

Doposażenie placu zabaw w 

Samborsku 

20 000,00 19 000,00 

Zakup wyposażenia do 

świetlicy wiejskiej 

2 047,00 2 055,36 

Zakup materiałów na imprezy 

wiejskie 

1 000,00 989,26 

Obsługa imprez wiejskich 2 000,00 2 000,00 

Ogółem 14 969,00 14 969,00 

 

Należy podkreślić niestety małe zainteresowanie, tą formą budżetu obywatelskiego, frekwencja  

na zebraniach sołeckich związanych z ustaleniem zadań w ramach funduszu sięgała kilku procent  

w stosunku do ogółu uprawnionych mieszkańców. Co istotne, z roku na rok maleje również 

procentowy zwrot wydanej kwoty funduszu sołeckiego z budżetu państwa., która „wraca” do budżetu 

Gminy i Miasta Jastrowie. Za rok 2018 będzie to kwota ok. 8.000 zł. 
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17.  Nadzór właścicielski 
 

Gmina i Miasto Jastrowie jest właścicielem (100% udziałów) dwóch Spółek wpisanych w Rejestr 

Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W JASTROWIU SPÓŁKA Z O.O. 

Spółka - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z o.o. została utworzona Aktem 

Notarialnym Repertorium A numer:  6663/2016 i  778/2017 na podstawie uchwały Nr 297/2016 Rady 

Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu  przez likwidację w celu utworzenia 

spółki prawa handlowego oraz na podstawie uchwały nr 343/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku  

zmieniającej uchwałę nr 297/16. 

Nazwa: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Siedziba Spółki znajduje się w Jastrowiu przy ul. Poznańskiej  9, 64-915 Jastrowie. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:  

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi, 

- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

- zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 

- wynajem i dzierżawa sprzętu budowlanego, 

- roboty budowlane, zakładanie stolarki budowlanej, 

Organ prowadzący rejestr – Rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod nr KRS: 

0000660317 w Sądzie Rejonowym  Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Władze Spółki :  Zgromadzenie Wspólników – jednoosobowo – Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 

Nadzór właścicielski odbywa się poprzez 3-osobową Radę Nadzorczą powołaną Uchwałą Nr 1/2016 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu sp. z o.o.  

z  dnia 28 grudnia 2016 roku na 3 – letnią kadencję. W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła  

10 protokołowanych posiedzeń, których przedmiotem był bieżący nadzór i kontrola działalności  

Spółki oraz pracy Zarządu. 

W trakcie roku obrotowego nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 

Zarząd Spółki: jednoosobowy,  Janina Haweto – Prezes Zarządu. Zarząd powołany został Uchwałą  

Nr 1  z dnia 28 grudnia  2016 roku Rady Nadzorczej ZGM w Jastrowiu sp. z o.o. na  3 letnią kadencję. 

W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 
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Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego : „AUDIT-BILANS” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Złotowie przy ul. Norwida 9, 77-400 Złotów. 

Czas trwania Spółki: nieograniczony. 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.029.000,00 zł (jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych  

i dzieli się na 1029 (jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów.  

Jedynym właścicielem Spółki – Wspólnikiem (Udziałowcem) jest Gmina i Miasto Jastrowie. 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku wynosiło 10,56 etatów. Na koniec roku 2018   Spółka zatrudniała 

11 pracowników na stanowiskach nierobotniczych, w tym: - na stanowiskach kierowniczych: 

 1. Główny Księgowy 

 2. Kierownik ADM – Prokurent 

  - stanowiska samodzielne – 1 osoba - Specjalista ds. inwestycji i remontów, 

  - pracownicy działu księgowości – 3 osoby 

  - pozostali pracownicy – 5 osób  w tym pracownicy ADM,  obsługa sekretariatu, stażyści. 

Spółka zatrudniała w roku 2018 stażystów w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Złotowie. 

Poziom wykształcenia: 

- wyższe – 7 

- średnie – 4 

W trakcie roku Spółka zatrudniła 3 osoby,  zwolniło się  natomiast 3 pracowników, a  na koniec roku 

2018 zwolnił się 1  pracownik. 

W roku 2018 Spółka uzyskała: 

- Przychód ogółem w kwocie   2.785.364,48 zł tj. 101,68 % planu. 

- Koszty ogółem   2.710.885,72 zł tj. 100,28 % planu. 

- Zysk ze sprzedaży  64.298,58 zł 

- Zysk z działalności operacyjnej  51.593,53 zł 

- Wynik finansowy brutto + 74.478,76 zł 

- Wynik finansowy netto + 49.432,76 zł 
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Aktualna i przewidywana  sytuacja ekonomiczna Spółki. 

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług w wysokości 2.696.383,41 zł 

(słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 41/100) 

uzyskując wynik ze sprzedaży w wysokości 64.298,58 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące 

dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści jeden groszy). Rok obrotowy zamknął się 

zyskiem netto w kwocie 49.432,76 zł  (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa 

złote i 76/100). Sytuacja Spółki jest dobra, Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych 

zobowiązań wobec kontrahentów krajowych ani zagranicznych (Spółka nie prowadziła żadnych 

transakcji zagranicznych), jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana. 

 

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ I USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O. O. W 

JASTROWIU 

Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 

utworzoną Uchwałą Rady Miejskiej nr 221/97 z dnia 17.12.1997 r. 

Spółka została wpisana postanowieniem z dnia 15.07.2002 r. Sądu Rejonowego w Poznaniu do 

Rejestru krajowego – Rejestru przedsiębiorstw pod numerem  KRS 0000122617. 

Zakres prowadzonej przez Spółkę działalności pokrywa się z katalogiem spraw wymienionych  

w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13/96 poz. 74 z. p. 

zm.) należących do zadań własnych gminy – zadań użyteczności publicznej, przez to Spółkę można 

zaliczyć do „Spółek użyteczności publicznej”. 

Ponadto Spółka świadczy szereg usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy 

i Miasta Jastrowie. 

Siedziba Zarządu Spółki znajduje się w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 29. 

Działalność gospodarczą Spółka prowadzi w oparciu o jedenaście stacji uzdatniania wody położonych 

na terenie całej Gminy Jastrowie, trzy oczyszczalnie ścieków oraz o bazę usług komunalnych 

usytuowaną na Osiedlu 11-go Listopada w Jastrowiu przy kotłowni A-1, po przystosowaniu zbędnych 

pomieszczeń oraz wiaty i placów składowych po byłej kotłowni węglowej. 

Kapitał Spółki: 

- Podstawowy - powiększony w kolejnych latach z kwoty 1.983.000 zł w chwili powstania 

Spółki do aktualnej kwoty 9.358.000 zł (stanowią wniesione aportem środki trwałe), podzielony 

na udziały 1.000 zł każdy udział, w całości objęte przez Gminę  i Miasto Jastrowie. 

- Rezerwowy – aktualnie na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie  844,59 zł. 

- Zapasowy – aktualnie na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 104 309,96 zł. 

Władze Spółki: 

Zgromadzenie Wspólników – jednoosobowo Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie. 

Rada Nadzorcza – w trzyosobowym składzie, w tym 1 reprezentant pracowników, powołana Uchwałą 

Nr 6 z dnia 16.06.2016r. Zgromadzenia Wspólników na 3-letnią kadencję. 
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Rada Nadzorcza w roku 2018 odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, których przedmiotem była bieżąca 

działalność Spółki, jej sytuacja ekonomiczna i finansowa, oraz kontrola działalności Zarządu Spółki. 

Zarząd jednoosobowy – w całym roku funkcję Prezesa Zarządu pełnił Grzegorz  Białas powołany  

Uchwałą Nr 7 z dnia 19.04.2018 Rady Nadzorczej na pięcioletnią kadencję. 

 

 SPRZEDAŻ USŁUG 

Spółka zaspokaja potrzeby wykonując zadania użyteczności publicznej dla ludności i jednostek 

gospodarczych  Gminy i Miasta Jastrowie w n/w zakresie: 

Usługi, na które ma wyłączność: 

- dostawy ciepła na terenie miasta z 5 kotłowni gazowych, gazowo-olejowych stanowiących 

majątek Spółki, 

- dostawy wody na terenie miasta i gminy z 11 hydroforni sieciami wodociągowymi 

stanowiącymi majątek Spółki, 

- odbioru i oczyszczania ścieków na terenie miasta Jastrowie oraz wsi Sypniewo i Brzeźnica  

w trzech oczyszczalniach ścieków kolektorami kanalizacyjnymi stanowiącymi majątek Spółki, 

- usług cmentarnych na terenie miasta Jastrowie, wsi Sypniewo i wsi Brzeźnica administrując 

trzema cmentarzami komunalnymi, 

- wywóz nieczystości stałych. 

Usługi inne, komunalne: 

- wywóz nieczystości płynnych z terenu miasta i niektórych wsi wykonywanymi samochodem 

specjalistycznym i beczkami asenizacyjnymi, 

- pogrzebowych świadczonych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie oraz gmin ościennych. 

 

Ponadto Spółka świadczy szereg usług m.in.: 

- oczyszczanie kratek ściekowych i udrażnianie kanalizacji sanitarnej i burzowej przewoźnym 

urządzeniem DIBO, 

- utrzymanie terenów zielonych, 

- zamiatanie chodników i ulic zamiatarką mechaniczną, 

- usługi sprzętowe i transportowe, 

- wykonawstwa robót instalacyjnych c.o. i wod.- kan. oraz budowlanych, 

- wykonawstwa i udrażniania przyłączy wod.-kan., 

- sprzedaży trumien, utensylii pogrzebowych, pojemników i innych materiałów, 

- remontowe ulic, chodników, placów, 

- produkcja energii elektrycznej. 

Przeciętne zatrudnienie w 2018 r. wynosiło etatów 46,27 (w 2017 r.- 49,01). Na koniec roku Spółka 

zatrudniała 48 pracowników na 47 etatach  (w 2017 r.- 51 na 49,63 etatach), w tym:- w zarządzie  
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i stanowiskach nierobotniczych: 13 pracowników na  12,75 etatach,- na stanowiskach robotniczych: 35 

pracowników na 34,25 etatach . 

 

Poziom wykształcenia: wyższe – 12, średnie – 15, zawodowe – 16, podstawowe –5.  

W trakcie roku Spółka zatrudniła 9 osób i zwolniła 6 osób. 

 

W 2018 roku Spółka uzyskała: 

- Przychód w kwocie 7.253.608 zł  tj,  105,46% planu 2018, 

- Przy kosztach w kwocie  7.268.427 zł  tj.  106,23% planu 2018,  

- Strata ogółem w kwocie 14.819 zł przy stracie z działalności podstawowej w kwocie  

11.134 zł 

- Rentowność ujemna w wysokości  0,20 % przy planowanej dodatniej 0,53%. 

 

AKTUALNA I PRZEWIDYWALNA SYTUACJA GOSPODARCZA SPÓŁKI  

2018 rok był dla Spółki rokiem pod znakiem przygotowywania dużych inwestycji. Spółka uzyskała 

dofinansowanie z programu WRPO na modernizację oczyszczalni ścieków w Jastrowiu w kwocie 2,42 

mln zł, jednak do końca roku nie udało się Spółce wyłonić wykonawcy. Jedyna złożona oferta 

opiewała na kwotę 8,4 mln zł i znacznie przewyższała zaplanowany budżet na modernizację.  

W 2018 roku pomimo rozstrzygniętego przetargu na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Brzeźnica, 

Spółka wycofała się z podpisania umowy i realizacji inwestycji. Przyczyną wycofania się z realizacji 

tej inwestycji było wycofanie się z finansowania tego przedsięwzięcia przez WFOŚiGW w Poznaniu.  

Spółka kontynuowała inwestycje budowy instalacji sanitarnej i wodociągowej do m. Byszki oraz 

uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Roosevelta. W 2018 roku Spółka zakończyła praktycznie 

kanalizację na osiedlu na ul. Jedności Robotniczej i rozpoczęła uzbrajanie terenów przy Al. Wolności 

na osiedlu Sosnowym. Przez cały rok trwały prace projektowe związane z budową kanalizacji 

sanitarnej w Sypniewie.  

Dobry wynik finansowy Spółka uzyskała na wszystkich działalnościach podstawowych czyli 

cieple, wodzie i ściekach. Pomimo braku wzrost sprzedaży ciepła, na działalności ciepłowniczej 

łącznie z kogeneratorem osiągnięto dodatni wynik w kwocie 240 784 zł . Zysk wynika z obniżenia 

kosztów zakupu paliwa gazowego, poprzez zmianę dostawcy gazu ziemnego. Od stycznia 2014 Spółka 

zużywa energię elektryczną na potrzeby własne wszystkich obiektów i tylko sprzedaje nadwyżkę  

z produkcji energii elektrycznej.  Działalności pozostałe niestety generowały w Spółce straty. 

Szczególnie działalność związana z usługami zleconymi i wywozami nieczystości stałych i płynnych. 
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Cały rok 2018 Spółka zbierała odpady komunalne jako podwykonawca firmy Altvater Sp. z o.o.   

i  przyniosła ta działalność  stratę spowodowaną wzrostem ilości zbieranych odpadów (2%)  

w porównaniu do roku poprzedniego. Obecnie Spółka ma zawartą umowę na wywóz odpadów 

komunalnych z terenu Gminy i Miasta Jastrowie do końca maja 2019 roku.  

Ciepła i bezśnieżna zima odbiła się nie tylko na zmniejszonej sprzedaży ciepła, ale również  

praktycznie zamarciem usługi zimowego utrzymania dróg. 

 W roku sprawozdawczym Spółka ogółem osiągnęła wynik finansowy ujemny. Ze wszystkich 

działalności największy wynik ujemny zanotowano z tytułu usług zleconych.  

Ustabilizowała się sytuacja na oczyszczalni ścieków oraz dostawie wody, czego odzwierciedleniem są 

wyniki z tych działalności, jednak nadal nie jest docelowo rozwiązana sprawa osadów ściekowych.  

W związku z nowymi obowiązkami prawnymi oraz wzrostem innych kosztów Spółka wprowadziła 

korektę niektórych cen usług pogrzebowych. Od listopada 2018 funkcjonuje nowa przeglądarka 

internetowa grobów obsługująca cmentarze w Jastrowiu, Brzeźnicy i Sypniewie oraz rozpoczęły się 

prace nad wprowadzeniem do systemu cmentarza w Nadarzycach.  

W 2018 roku Spółka kontynuowała pracę zespołu do spraw windykacji utworzonego z pracowników 

Spółki, co w istotny sposób zmniejszyło liczbę kontrahentów zalegających z opłatami.   
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18.  Kierunki rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Strategia  Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012 – 2020 to aktualnie obowiązujący 

dokument strategiczny, opracowany przy udziale mieszkańców, określający kierunki rozwoju Gminy  

i Miasta Jastrowie. W strategii zdefiniowana została wizja Gminy i Miasta Jastrowie, czyli pożądany 

obraz gminy oraz określone zostały priorytety działań samorządu na rzecz zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców. Wizja naszej gminy jako atrakcyjnego miejsca do życia, wypoczynku i inwestowania 

sukcesywnie jest realizowana, poprzez zarówno działania wewnętrzne samorządu, jak również 

sprzyjające czynniki zewnętrzne, na które gmina nie ma bezpośrednio wpływu. Sformułowana  

w strategii deklaracja naszej gminy : 

 „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”  

W dokumencie sformułowano również strategiczne cele rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie. 

wytyczające główne kierunki  dalszego jej rozwoju i w sposób bezpośredni nawiązują do wizji gminy. 

Ich realizacja w perspektywie czasowej, prowadzić ma do osiągnięcia pożądanego stanu naszej gminy.  

Cele strategiczne to: 

- Infrastruktura i ochrona środowiska 

- Poprawa warunków życia mieszkańców 

- Turystyka, dziedzictwo kulturowe i promocja 

Realizacja celów strategicznych  została zapisana w dokumencie jako realizacja konkretnych projektów 

strategicznych.   

Z perspektywy roku 2018, czyli po 6 latach obowiązywania strategii, można uznać, że duża część 

projektów strategicznych dla gminy została zrealizowana i przyniosła zakładany efekt. Kilka innych 

jest aktualnie realizowanych, bądź też planowanych do realizacji w najbliższych latach. Projekty 

przewidziane do realizacji na szczeblu centralnym, niezależnym od samorządu lokalnego takie jak: 

budowa obwodnicy Jastrowia czy też przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Jastrowia, mają 

szansę na pozytywne rozwiązanie w ciągu najbliższych lat.   

Założenia do strategii były opracowywane na przełomie roku  2011 i 2012. Od tego czasu nastąpiło  

w otoczeniu i w samej gminie szereg istotnych zmian, które uzasadniają w najbliższym czasie potrzebę 

aktualizacji tego dokumentu.  
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W raporcie wykorzystano: 

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok. 

- Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za ro 2018. 

- Sprawozdanie z działalności w roku 2018 Zakładu Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych 

Spółka z o.o. w Jastrowiu. 

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Jastrowie na lata  

2008-2020. 

- Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2012-2020. 

- Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy i Miasta Jastrowie za rok 2018 

- Rekomendacje oceny zasobów pomocy społecznej. 

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 rok. 

 


