STRATEGIA ROZWOJU
MIASTA i GMINY ORNETA
na lata 2016 – 2023

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Orneta na lata
2016 – 2023 jest dokumentem planistycznym, skupiającym
zasoby i wizję rozwoju samorządu lokalnego i podmiotów
publicznych, organizacji pozarządowych oraz pozostałych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
przedsiębiorców, mieszkańców Gminy.
Powstał w oparciu o szczegółową diagnozę
problemów i potrzeb mieszkańców Gminy, przeprowadzoną
podczas warsztatów społecznych zorganizowanych przez
Urząd Gminy w Ornecie, oraz w oparciu o badania
kwestionariuszowe, dane statystyczne i dane udostępnione
przez samorząd gminy oraz jednostki samorządowe.
Ponadto analiza problemowa, wykonana analiza
Słabych, Mocnych stron oraz Szans i Zagrożeń,
a także cele szczegółowe i operacyjne poddane zostały
konsultacjom społecznym.

WNIOSKI Z ANALIZY SPECYFIKI OBSZARU MIASTA I GMINY ORNETA:















Znaczny obszar objęty ochroną prawną, bogaty w chronione gatunki roślin i zwierząt
będący dobrą podstawa do rozwoju ekoturystyki, ekorolnictwa,
Bogate zasoby leśne będące podstawa rozwoju przemysłu drzewnego, meblarstwa, oraz
stwarzające z Ornety istotny ośrodek rekreacyjno - wypoczynkowy,
Zasoby wodne, ze szczególnym udziałem rzek klasy I i II będącą bazą do rozwoju
turystyki wodnej, w tym kajakowej,
Niezbędność ochrony wód powierzchniowych Gminy i miasta poprzez kontynuację
kanalizowania i wodociągowania Gminy, modernizację istniejących sieci, budowę
lokalnych systemów oczyszczania ścieków,
Konieczność rozwijania świadomości ekologicznej mieszkańców i ochrona środowiska
przyrodniczego w życiu codziennym - program likwidacji azbestu, wodomierze,
Rolniczy charakter Gminy będący podstawą do rozwijania agroturystyki oraz
przedsiębiorczości opartej o lokalne produkty żywnościowe, a także rolnictwa
ekologicznego,
Korzystne warunki naturalne (bliskość lasów i jezior), dobra infrastruktura, dogodne
położenie (bliskość do granicy z Obwodem Kaliningradzkim i ważniejszych miast jak
Olsztyn, Braniewo, Gdańsk, Elbląg) jako atrakcyjny potencjał inwestycyjny.
Brak obwodnicy Ornety, co zagraża degradacji środowiska naturalnego miasta,
zwłaszcza poprzez zagrożenia zanieczyszczenia powietrza,
Niewykorzystane lotnisko w Ornecie,
Ograniczenia w eksploatacji bogactw mineralnych z uwagi na ich położenie na terenie
obszaru chronionego.

WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU LUDNOŚCIOWEGO
MIASTA I GMINY ORNETA










stabilna, dość wysoka liczba mieszkańców,
rosnąca aktywność społeczna mieszkańców i działalność organizacji pozarządowych,
ukierunkowana na zaspokajanie potrzeb społecznych, które przy wsparciu
merytorycznym i wzmocnieniu potencjału kadrowego mogą być kluczowym partnerem
Gminy w realizacji zadań publicznych,
ujemny przyrost naturalny, odpływ mieszkańców do innych miast w Polsce, co wymaga
nasilenia działań podnoszących atrakcyjność zamieszkania i wspierających młodych
ludzi w rozwoju zawodowym i rodzicielstwie,
duże dysproporcje ludnościowe między miastem a obszarem wiejskim – koncentracja
mieszkańców wokół miasta Orneta,
starzejące się społeczeństwo: wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, a tym
samym konieczność zaspokajania potrzeb społecznych tej grupy mieszkańców,
zmniejszający się udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności,
wysokie amplitudy migracyjne, mogące być odzwierciedleniem niestabilnej sytuacji na
rynku pracy wysoki poziom bezrobocia, szara strefa, brak dużych zakładów
przemysłowych.
Powyższe wskaźniki stanowią o bardzo wysokim potencjale rozwoju społecznego Miasta i
Gminy Orneta.

WNIOSKI Z ANALIZY ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I
GOSPODARKI KOMUNALNEJ















brak sieci gazowej,
niski stopień skanalizowania Gminy, szczególnie na obszarach wiejskich,
potwierdzający niezbędność kanalizowania Gminy (w tym poprzez lokalne systemy
oczyszczania ścieków),
nowy system gospodarowania odpadami,
nieracjonalne zmniejszenie ilości zużycia wody na mieszkańca, niezbędny montaż
wodomierzy z odczytem radiowym,
niezbędność działań służących poprawie efektywności energetycznej obiektów
publicznych, gospodarczych i prywatnych,
duże potrzeby zabezpieczenia mieszkań socjalnych dla mieszkańców,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców i niezbędność prowadzenia edukacji
ekologicznej,
brak wystarczającego wyposażenia selektywnej gospodarki odpadami,
przestarzały system sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, wymagające wykonania prac
odtworzeniowych i modernizacyjnych,
duże wyeksploatowanie stacji uzdatniania wody – konieczna modernizacja,
dobry zasięg telefonii komórkowej,
realizacja projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo
warmińsko-mazurskie” przez samorządy terytorialne,
niezbędność kontynuacji programu związanego z usuwaniem azbestu.

WNIOSKI Z ANALIZY SZKOLNICTWA







zbyt ograniczona oferta szkolnictwa zawodowego, stwarzającego możliwość
zdobycia kwalifikacji młodym ludziom, którzy nie kontynuują edukacji na
poziomie średnim i wyższym, co stwarza realną szansę zapobiegania
bezrobociu młodych ludzi,
konieczne zapewnienie nowoczesnych pomocy dydaktycznych od
najwcześniejszych etapów edukacji, w celu podnoszenia szans
edukacyjnych młodych ludzi,
brak miejsc przedszkolnych dla dzieci, uniemożliwiający wdrażanie
programów wczesnego włączania dzieci do systemu edukacji,
ograniczona oferta zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w zakresie
wyrównywania deficytów edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych
dzieci, zwłaszcza w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, kompetencji
społecznych.

WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU KULTUROWEGO
Badanie stanu i potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Orneta zostało zrealizowane między
majem a czerwcem 2013 roku w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +
Inicjatywy Lokalne 2013”, aby dowiedzieć się jak postrzegana jest kultura i jakie są potrzeby
kulturalne mieszkańców, czego oczekują od ośrodka kultury, co zrobić by ośrodek kultury sprostał
tym oczekiwaniom oraz jak rozbudzić potrzeby działań kulturalnych mieszkańców i jak je skutecznie
kształtować. Wyniki badań zawiera „DIAGNOZA STANU KULTURALNEGO MIESZKAŃCÓW GMINY
ORNETA”, autorka Agnieszka Triebling-Matys Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela
w Ornecie 2013.













potrzeba pobudzenia działalności świetlic wiejskich jako jednostek kulturotwórczych i
realizujących zadania z zakresu edukacji kulturowej, czytelnictwa,
brak lokalnych liderów,
brak imprezy flagowej, kulturalnej wizytówki Ornety, niezbędność wykorzystania trendów
wizerunkowych Ornety do jej rozwoju oraz wsparcia środowiska kulturotwórczego (artyści,
rękodzieło),
niewykorzystany potencjał kulturalny i historyczny miasta, niespójna promocja miasta,
bogata oferta działań Miejskiego Domu Kultury w Ornecie,
niezbędność integrowania zasobów do tworzenia ofert kulturalnych angażujących różnych
Partnerów i zasoby, w tym potrzeba rozwijania zaangażowania mieszkańców w rozwój życia
kulturalnego Gminy,
potrzeba większego zaangażowania szkół i kadry nauczycielskiej w działania kulturalne,
niski poziom czytelnictwa – potrzeba upowszechniania czytelnictwa od najmłodszych lat,
niewystarczająca infrastruktura sportowa na obszarach wiejskich,
za słabo wykorzystana infrastruktura sportowa do kreowania oferty spędzania czasu wolnego
i rozwoju sprawnościowego mieszkańców.

WNIOSKI Z ANALIZY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W MIEŚCIE I GMINIE ORNETA
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bardzo słabe zabezpieczenie mieszkańców w zakresie opieki zdrowotnej, brak oferty
medycyny diagnostycznej,
brak lokalnego systemu ratowania zdrowia (pogotowie ratunkowe), w tym brak oferty
medycznej w dni wolne od pracy,
brak zabezpieczenia medyczno - socjalnego dostosowanego do potrzeb osób starszych, w tym
brak dziennych domów pobytu dla osób starszych,
niedobory infrastruktury socjalnej instytucjonalnego wsparcia osób z grup defaworyzowanych,
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
niezbędność integrowania działań różnych instytucji działających na rzecz wsparcia tych
samych grup defaworyzowanych, w celu optymalizacji wsparcia i prowadzenia do
usamodzielniania i wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
konieczne działania z zakresu profilaktyki zdrowia, zwłaszcza na obszarach wiejskich na
których nie jest bezpośrednio dostępna opieka medyczna,
niezbędność poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez poprawę efektywności
działania służb policyjnych, poprawę bezpieczeństwa w komunikacji drogowej,
konieczność wdrożenia systemu zintegrowanego monitoringu i ostrzegania w obszarze
bezpieczeństwa mieszkańców.

WNIOSKI Z ANALIZY POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO
MIASTA I GMINY ORNETA



















Miasto i Gmina Orneta jest obszarem przygranicznym wymagającym strategicznej interwencji – zgodnie z zapisami „Strategii
rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko - mazurskiego do roku 2025” obszary uznane za słabe strony
rozwojowe: spadek liczby ludności i ujemne migracje, relatywnie niska przedsiębiorczość, wysokie bezrobocie i negatywne zmiany na
rynku pracy (ubytek miejsc pracy). Ujęcie Gminy w tym obszarze stwarza duże szanse na pozyskiwanie kapitałów unijnych na
działania zmierzające do wzrostu przedsiębiorczości,
brak dużych zakładów przemysłowych – niski poziom zatrudnienia, pomimo dużej liczby funkcjonujących mikroprzedsiębiorstw niezbędna promocja gospodarcza Gminy i wykorzystanie potencjału strefy przedsiębiorczości do pozyskania inwestorów
zewnętrznych,
niski poziom rozwoju przedsiębiorczości pomimo potencjału geograficznego - obszar przygraniczny,
o słabym dostępie do usług specjalistycznych - niezbędność wdrożenia i rozwoju systemu inkubacji przedsiębiorczości, w tym
usług doradczych i szkoleniowych, systemu informacji dla przedsiębiorców,
niskie zaangażowanie samorządów w promocję lokalnej przedsiębiorczości,
wysoki potencjał rozwoju przedsiębiorczości dzięki zlokalizowaniu w strefie przygranicznej oraz terenom sprzyjającym rozwoju
przedsiębiorczości, bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej, systemowi ulg / zwolnień podatkowych,
tradycje gospodarcze i potencjał rozwoju przedsiębiorczości w inteligentnych specjalizacjach województwa warmińsko mazurskiego, oraz rozwoju działalności gospodarczych o charakterze innowacyjnym,
mały ruch graniczny jako przesłanka do tworzenia szarej strefy, sztucznego generowania bezrobocia oraz braku klimatu
przedsiębiorczego,
wysoka stopa bezrobocia – ze szczególnym udziałem osób długotrwale bezrobotnych, oraz niekorzystna struktura bezrobocia z
grupami wymagającymi interwencji: osoby w wieku 25-, 50+, osoby długotrwale bezrobotne, osoby nie posiadające kwalifikacji
zawodowych - niezbędność wdrażania aktywnych, zintegrowanych form włączenia zawodowego osób pozostających bez pracy, w
tym oferty szkoleniowej, kształcenia zawodowego, wdrażania instrumentów ekonomii społecznej,
niedopasowanie potencjału ludzkiego do rynku pracy - niskie kwalifikacje bezrobotnych (brak wiedzy fachowej),
niskie koszty pracy - element zachęty dla Inwestorów,
doskonałe warunki do produkcji zdrowej żywności jako głównej gałęzi rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i
kreowania wizerunku gospodarczego miasteczka o charakterze cittaslow i slowfood,
nieefektywne wykorzystanie możliwości finansowych na rozwój przedsiębiorczości pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
skuteczność pozyskiwania funduszy dla rozwoju Gminy przez samorząd (Programy Rewitalizacyjne, modernizacja dróg z funduszy
zewnętrznych, aplikowanie do członkostwa w WMSSE),
duży potencjał turystyczny będący podstawą do skutecznego rozwoju tej gałęzi przedsiębiorczości – szlaki turystyczne.

WNIOSKI Z OCENY POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO



















słabo rozwinięta oferta i baza turystyczna w postaci miejsc noclegowych i obiektów
gastronomicznych, brak współpracy podmiotów świadczących usługi turystyczne do integrowania
i pakietyzowania oferty, co jest niezbędne dla skutecznej promocji i świadczenia konkurencyjnych
usług,
brak flagowego, lokalnego produktu kulinarnego, słaba promocja idei slow food, która jest
niezbędna w rozwijaniu funkcji turystycznych i rekreacyjnych miasteczka cittaslow,
niewystarczająco zagospodarowane nadbrzeża Jeziora Mieczowego oraz Tafty, niezbędność prac
służących zapobieganiu degradacji przyrodniczej zbiorników wodnych,
bogactwo zabytków i ich niezadowalający stan, niezbędność działań służących poprawie
funkcjonalności zabytków i miejsc cennych kulturowo,
nie wykorzystany potencjał turystyczny rzek - niezbędność wytyczenia szlaków kajakowych, zgodnie z
zasadami obowiązującymi dla miejsc cennych przyrodniczo,
nieatrakcyjna i mało bogata oferta agroturystyczna, pomimo rolniczego charakteru Gminy,
niezbędność działań służących rozwojowi turystyki wiejskiej, w tym rozwój ekonomii społecznej (wsie
tematyczne) w obszarze kultury, rekreacji, turystyki i sportu,
niewykorzystany potencjał obszaru w związku z utrudnionymi uwarunkowaniami rozwojowymi strefy
przygranicznej,
„darmowa” promocja miasta - realizacje filmowe w Gminie, jako przesłanka do wykorzystania
trendów wizerunkowych Ornety do rozwoju turystyki: Orneta na filmowo, Moda na Ornetę, Cittaslow,
niewykorzystany potencjał turystyczny związany z obecnością artystów i celebrytów,
prężnie działające Nadleśnictwo i potencjał ekologiczny Gminy,
szeroko rozbudowana siec szlaków rowerowych i połączenie ze szlakiem Green Velo,
przynależność do Cittaslow jako szansa na promocję turystyczną miasta w kraju i za granicą,
niedostateczna polityka promocyjna i brak komercyjnych ofert turystycznych dostępnych
w zorganizowanej sieci sprzedaży ofert turystycznych oraz niedostateczny poziom zintegrowania ofert
/produktów turystycznych,
rozwój turystyki lotniczej tworzonej jako unikatowy produkt turystyczny Ornety,
mała ilość punktów rekreacji i spędzania czasu wolnego.

Analiza SWOT stanowi punkt wyjściowy do opracowania
ram strategicznych dokumentów planistycznych. Jest
etapem przejścia pomiędzy częścią diagnostyczną,
stanowiącą podstawę do dalszych prac a częścią
projekcyjną. Analiza SWOT jest kompleksową metodą
służącą usystematyzowaniu zasobów i potencjału obszaru
Gminy Orneta oraz jej otoczenia.
Analiza SWOT/TOWS dla Gminy Orneta wykonana została
metodą MAPS (aktywnego planowania strategicznego)
przez grupę warsztatową złożoną z przedstawicieli Urzędu
Gminy, jednostek gminnych, organizacji pozarządowych,
mediów, przedsiębiorców i rolników, podczas dwóch
spotkań tematycznych.

PODCZAS WARSZTATÓW TRZY ZESPOŁY
ROBOCZE ZDIAGNOZOWAŁY ŁĄCZNIE:
8 mocnych stron,
7 słabych stron,
8 elementów otoczenia stanowiących
szanse rozwoju,
8 zagrożeń

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

Dobra infrastruktura: drogi dojazdowe
Położenie geograficzne (bliskość Lidzbarka
Warmińskiego, Pasłęka, Olsztyna, Pieniężna,
Braniewa, względna bliskość granicy z Rosją)

Odpływ młodej, wykwalifikowanej kadry
Ubóstwo/ bezrobocie – niski kapitał własny
mieszkańców

Silny potencjał turystyczny– szlak bunkrów, szlak
Napoleoński, kopernikowski, rowerowy green velo,
zabytki, walory krajobrazowe (jezioro), sieć cittaslow

Niskie zainteresowanie inwestorów
zewnętrznych, brak dużych zakładów
przemysłowych

Potencjał ludzki i aktywność społeczna mieszkańców

Niedostateczne zabezpieczenie społeczne dostęp do służby zdrowia i ich usług

Architektura miasta – zabytki, rynek miejski,
infrastruktura sakralna

Brak punktów spotkań i rekreacji dla różnych
grup wiekowych

Infrastruktura sportowa

Zły stan infrastruktury drogowej, zasobów
sieciowych (gazociąg, internet, monitoring)

Promocja miasta – filmy, muzycy

Niewystarczający potencjał turystyczny –
infrastruktura, usługi

Dostępność terenów inwestycyjnych (SSE –
zatrudnienie, niskie koszty pracy)

SZANSE

ZAGROŻENIA

Rozwój turystyki

Starzejące się społeczeństwo

Uzbrojenie terenów pod budownictwo
mieszkalne

Apatia społeczna

Wzrost sektora usług handlowych

Spadek wartości nieruchomości

Dbałość o środowisko, w tym rozwój rolnictwa
ekologicznego

Spadek wpływów do budżetu, zmniejszenie
inwestycji

Dostępność funduszy zewnętrznych, w tym
unijnych

Spadek miejsc pracy - niska przedsiębiorczość i
brak inwestorów

Wzrost inwestycji na terenie gminy

Sytuacja polityczna - brak stabilizacji na szczeblu
centralnym w odniesieniu do położenia
geograficznego (Gmina Orneta a Federacja
Rosyjska)

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców

Mała skuteczność w absorpcji funduszy,
nieefektywne wykorzystanie środków zewnętrznych

Wzrost miejsc pracy – napływ inwestorów
zewnętrznych

Niestabilne i nieprecyzyjne przepisy prawne

Elementy analizy SWOT zostały poddane weryfikacji, poprzez nadawanie poszczególnym
elementom wag punktowych, ich zsumowanie i hierarchizację od największych do
najmniejszych oddziaływań.
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

3

Silny potencjał turystyczny– szlak fortyfikacji
Trójkąta Lidzbarskiego, szlak Napoleoński,
Kopernikowski, sieć Cittaslow, szlak rowerowy
green velo, zabytki, walory krajobrazowe
Położenie geograficzne (bliskość Lidzbarka
Warmińskiego, Pasłęka, Olsztyna, Pieniężna,
Braniewa, względna bliskość granicy z Rosją)
Potencjał ludzki i aktywność społeczna
mieszkańców

4

Architektura miasta – zabytki, rynek miejski,
infrastruktura sakralna

4

Ubóstwo/ bezrobocie – niski kapitał własny
mieszkańców

Identyfikowalność medialna miasta i gminy filmy, muzycy

5

Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura publiczna i
społeczna, w tym brak miejsc integracji i spędzania
czasu wolnego

1

2

5

SZANSE
1
2

3

4

5
6

Odpływ młodej, wykwalifikowanej kadry
1

2

Niskie zainteresowanie inwestorów zewnętrznych,
brak dużych zakładów przemysłowych

3

Niedostateczne zabezpieczenie społeczne - dostęp
do służby zdrowia i jej usług

ZAGROŻENIA

Wzrost miejsc pracy – napływ inwestorów
zewnętrznych
Dbałość o środowisko, w tym rozwój rolnictwa
ekologicznego
Wzrost aktywności inwestycyjnej różnych
podmiotów

1 Starzejące się społeczeństwo

Dostępność funduszy zewnętrznych, w tym
unijnych

4 Sytuacja polityczna - brak stabilizacji na szczeblu
centralnym w odniesieniu do położenia
geograficznego

Skuteczna promocja i wzrost atrakcyjności
turystycznej regionu
Wzrost aktywności społecznej mieszkańców

5 Niestabilne i nieprecyzyjne przepisy prawne

2 Spadek miejsc pracy - niska przedsiębiorczość i brak
inwestorów
3 Mała skuteczność w absorpcji funduszy,
nieefektywne wykorzystanie środków zewnętrznych

Uzyskane sumy zbiorcze z analizy SWOT/TOWS
wskazują, że przy danej konfiguracji czynników
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonych wagach
najbardziej pożądaną opcją działania dla Gminy
Orneta jest strategia konkurencyjna, polegająca na
maksymalnym wykorzystaniu szans w otoczeniu dla
zniwelowania słabych stron Gminy (od strony TOWS)
oraz na redukowaniu słabości w celu wykorzystania
pojawiających się okazji (od strony SWOT).

WIZJA ROZWOJU GMINY
ORNETA
ORNETA - Funkcjonalna Gmina, budująca spójność zróżnicowanych
potencjałów rozwoju do :
 Tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
 Rozwoju atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania,
 Rozwoju kapitału społecznego,
 Rozwoju funkcji turystycznych i funkcji kulturowego centrum
Warmii,
 Rozwoju funkcji usługowych w zakresie ochrony zdrowia,
bezpieczeństwa mieszkańców, aktywnych form spędzania czasu
wolnego,
 Rozwoju marki ORNETA i MODY NA ORNETĘ jako przestrzeni o
wyjątkowej atrakcyjności turystycznej, zamieszkania i
inwestowania.

Dla wdrożenia strategii konkurencyjnej poprzez zestawienie
zdiagnozowanych słabych stron Miasta i Gminy oraz szans
jego rozwoju wyznaczono następujące obszary priorytetowe:
 wysoka jakość zamieszkania,
 społeczeństwo,
 przedsiębiorczość i rolnictwo ekologiczne
W oparciu o wyznaczone obszary priorytetowe w formie
warsztatowej wypracowane zostały cele operacyjne, które
określają sposób dążenia do przyjętych celów strategicznych.

Cele operacyjne i przypisane im obszary działań uwzględniają
priorytetowe aktywności samorządu lokalnego, lokalnych i
regionalnych instytucji publicznych, podmiotów
gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji
pozarządowych i lokalnych inicjatyw o charakterze
nieformalnym.

I CEL STRATEGICZNY- WYSOKA JAKOSĆ ZAMIESZKANIA POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZESTRZENI GMINY DO JEJ ROZWOJU
I.1. Sprawna sieć komunikacyjna poprzez sprawną infrastrukturę drogową i towarzyszącą
Kluczowe działania:
Poprawa i rozwój infrastruktury drogowej łączącej drogi lokalne z wojewódzkimi i krajowymi.
Usprawnienie komunikacji wewnętrznej Gminy, zapewniającej wysoką jakość i bezpieczeństwo ruchu
pomiędzy poszczególnymi miejscowościami, w tym rozwijanie infrastruktury ścieżek rowerowych,
pieszych, znakowania dróg.
Optymalizacja systemu organizacji ruchu.
Wykorzystanie zasobów do rozwoju komunikacji lotniczej.
I.2. Infrastruktura ochrony środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, racjonalne gospodarowanie
zasobami środowiska naturalnego
Kluczowe działania:
A. Kontynuacja kompleksowego programu skanalizowania i zwodociągowania Gminy Orneta,
B. Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową.
C. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej (sieć kanalizacyjna w
kierunku stacji uzdatniania wody) oraz odnowieniem istniejących sieci.
Montaż wodomierzy z odczytem radiowym.
Rewitalizacja przyrodnicza obszarów wokół cieków i zbiorników wodnych, zwłaszcza rzeki Pasłęki,
Drwęcy, jeziora Mieczowego oraz jeziora Taftowo.
Realizacja programu likwidacji azbestu.
Budowa lokalnych systemów oczyszczania ścieków
Wdrażanie procesów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów.
Realizacja programu ochrony zabytków i miejsc cennych kulturowo.
Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.

I CEL STRATEGICZNY- WYSOKA JAKOSĆ ZAMIESZKANIA POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZESTRZENI GMINY DO JEJ ROZWOJU
I.3. Gospodarka niskoemisyjna i energia odnawialna
Kluczowe działania:
A. Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci
dystrybucyjnej.
B. Efektywna dystrybucja ciepła z OZE.
C. Zwiększenie efektywności energetycznej MŚP, modernizacja instalacji i technologii w celu
zmniejszenia zużycia energii cieplnej, elektrycznej i / lub wody.
D. Wdrażanie systemów zrównoważonego zarządzania energią, w tym modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej, budynków prywatnych, realizacja programu likwidacji kominów,
wymiana oświetlenia publicznego na energooszczędne.
I.4. Nowoczesny i sprawny system edukacji, w tym przedszkolnej oraz szkolnictwa zawodowego
Kluczowe działania:
A. Zapewnienie ogólnodostępnej, nowoczesnej oferty edukacyjnej.
B. Modernizacja i doposażenie infrastruktury edukacyjnej.
C. Rozwój infrastruktury przedszkoli, oferty przedszkolnej sprzyjającej polityce prorodzinnej.
D. Rozwój szkolnictwa zawodowego, oferty uczenia się przez całe życie.
E. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w procesach kształcenia, oraz wspieranie rozwoju
kompetencji kluczowych w obszarze przedmiotów ścisłych, języków obcych, przedsiębiorczości,
kreatywności.
F. Organizacja szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym pozaszkolnych, służących wyrównywaniu
szans edukacyjnych, a także pogłębianiu wiedzy i rozwojowi indywidualnych zainteresowań uczniów.
G. Inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje.
H. Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży.
I. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.

I CEL STRATEGICZNY- WYSOKA JAKOSĆ ZAMIESZKANIA POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZESTRZENI GMINY DO JEJ ROZWOJU
I.5. Rozwój infrastruktury i usług opieki zdrowotnej, opieki społecznej i bezpieczeństwa publicznego
Kluczowe działania:
Rozwój infrastruktury socjalnej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym przewlekle chorych i
niepełnosprawnych.
Poprawa funkcjonalności systemu ochrony zdrowia, w tym uruchomienie pomocy medycznej w dni wolne od pracy,
oferty diagnostycznej (priorytetowy zakup rentgena, sprzętu medycznego).
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego w Gminie Orneta, w tym optymalizacja systemu wspierania grup
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa przez wzrost efektywności działań służb policyjnych.
E. Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej.
F. Wzmacnianie potencjału służb ratowniczych i bezpieczeństwa, w tym wykorzystanie lądowiska dla celów
ratownictwa medycznego.
G. Rozwój systemów zintegrowanego monitoringu ulicznego i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania
w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.
H. Opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych zapobiegających zachorowalności wśród mieszkańców .
I. Rozwój oferty ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego wspierających politykę prorodzinną.
J. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
I.6. Rozwój cyfryzacji
Kluczowe działania:
A. Rozwój nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej oraz platform cyfrowych wspierających funkcjonowanie
instytucji publicznych, biznesu, społeczeństwa, w tym e-administracji, e-edukacji i e-kultury.
B. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez udział w tworzeniu regionalnej platformy cyfrowej województwa
warmińsko-mazurskiego.
C. Szeroki dostęp społeczeństwa do internetu szerokopasmowego.
D. Rozwój kompetencji informatycznych wśród mieszkańców Gminy Orneta.

I CEL STRATEGICZNY- WYSOKA JAKOSĆ ZAMIESZKANIA POPRZEZ ROZWÓJ
INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, USŁUG PUBLICZNYCH ORAZ OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU PRZESTRZENI GMINY DO JEJ ROZWOJU
I.7. Rozwój infrastruktury i oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej i sportowej
Kluczowe działania:
Zapewnienie zróżnicowanej oferty kulturalnej dla mieszkańców Gminy i turystów, w tym wykreowanie markowych produktów kulturalnych,
opartych o lokalne dziedzictwo.
Rozwój edukacji kulturalnej i czytelnictwa.
Wspieranie środowiska artystycznego, rękodzieła, organizacja imprez prezentujących dorobek twórców lokalnych, wykorzystanie twórczości
lokalnej do wykreowania wizerunku promocyjnego Gminy.
Wykorzystanie trendów wizerunkowych Ornety do jej rozwoju: ORNETY JAKO POLSKIEGO CENTRUM FILMOWEGO, MODY NA ORNETĘ,
ORNETY JAKO MIASTECZKA CITTASLOW).
Optymalne wykorzystanie infrastruktury i zasobów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych dla budowania oferty rekreacyjnej dopasowanej
do różnych grup wiekowych, w tym rozwój infrastruktury rekreacyjnej wokół Jeziora Mieczowego, OSiR, obszarów chronionych i innych
atrakcyjnych turystycznie miejsc.
Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w obszarze kultury, rekreacji, turystyki, sportu, pomocy społecznej, w tym rozwoju wsi
tematycznych.
Rozwój infrastruktury i oferty rekreacyjnej i turystycznej, opartej o funkcjonujące produkty turystyczne (szlak fortyfikacji Trójkąta
Lidzbarskiego, szlak Napoleoński, Kopernikowski, sieć Cittaslow, szlak rowerowy green velo) i zasoby infrastrukturalne (hotele wysokiego
standardu), w tym ścieżek tematycznych, szlaków rowerowych, pieszych, questów, wydarzeń kreujących markę turystyczną Ornety.
Zapewnienie partycypacji społecznej w obszarze turystyki, kultury, rekreacji i sportu poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych,
podnoszenie kompetencji w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na działalność statutową.
Rozwój zintegrowanych ofert kulturalnych, integracyjnych i turystycznych, opartej o współpracę różnych podmiotów i wykorzystanie wielu
zasobów.
Promowanie ekologii w obszarze turystyki i rekreacji.
Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
Wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału turystycznego Gminy dla wprowadzenia turystyki historycznej i lotniczej.
I.8. Skuteczna promocja Gminy
Kluczowe działania:
A. Wykreowanie MODY NA ORNETĘ jako klimatycznego miasteczka Cittaslow, o wyjątkowym otoczeniu przyrodniczym i kulturowym oraz
MODY NA ORNETĘ jako miejsca rozwijania idei przedsiębiorczych.
B. Zbudowanie przewagi konkurencyjnej Strefy Przedsiębiorczości i warmińsko - mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej
C. Kreowanie i promocja produktów lokalnych
D. Koordynowanie przez samorząd lokalny spójnego i jednorodnego systemu promocji Gminy i oferty biznesowej, turystycznej, spędzania
czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów środowiska naturalnego i idei Cittaslow.

II. CEL STRATEGICZNY- BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH I PODNOSZENIE
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU
WEWNĘTRZNEGO, W TYM WSPIERANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
II.1. Stymulowanie rozwoju lokalnego i inicjatyw lokalnych, w tym wspieranie przedsięwzięć w obszarze ekonomii społecznej
Kluczowe działania:
Skuteczny dialog obywatelski, w tym wspieranie inicjatyw lokalnych, organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków na
przedsięwzięcia, projekty.
Tworzenie infrastruktury do aktywności społecznej oraz systemu udostępniania infrastruktury organizacjom pozarządowym.
Wsparcie i koordynacja działalności związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe.
Podnoszenie kompetencji sektora pozarządowego, integrowanie lokalnych liderów i organizacji na poziomie Gminy.
Upowszechnianie ekonomii społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, idei wsi tematycznych, jako społecznej formy
aktywności zawodowej mieszkańców.
II.2. Wdrożenie mechanizmów partycypacji społecznej
Kluczowe działania:
A. Skuteczny dialog obywatelski oraz wzrost zaangażowania społecznego w działania realizowane przez samorząd lokalny oraz
inne instytucje publiczne.
B. Tworzenie infrastruktury do aktywności społecznej.
C. Wsparcie i koordynacja działalności związanej z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe.
D. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
II.3. Zintegrowany system wspierania grup defaworyzowanych
Kluczowe działania:
A. Rozwój infrastruktury socjalnej, służącej wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
w tym przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
B. Zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i mieszkańców
w realizację zadań pomocy społecznej.
Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego wśród mieszkańców Gminy Orneta.
Lobbing podmiotów gospodarczych na rzecz zatrudniania pracowników z grup defaworyzowanych: osób niepełnosprawnych,
długotrwale pozostających bez pracy, kobiet powracających do aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka.
.

II. CEL STRATEGICZNY- BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH I PODNOSZENIE
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU
WEWNĘTRZNEGO, W TYM WSPIERANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
II.4. Rewitalizacja społeczna i zawodowa mieszkańców
Kluczowe działania:
A. Szeroka oferta szkoleniowa w obszarze przedsiębiorczości i aktywności społecznej, szkolnictwa zawodowego, uczenia się przez całe życie.
B. Kreowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych.
C. Wdrożenie uregulowań prawa lokalnego, umożliwiających uruchamianie wyłącznie działalności gospodarczej nie zagrażającej degradacji
środowiska naturalnego.
D. Zachowanie tożsamości kulturowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez: wspieranie lokalnych twórców i artystów, wspieranie rozwoju
rzemiosła i produktów tradycyjnych, w tym żywności, hodowli
i przetwórstwa ryb, łowiectwa, przemysłu włókienniczego.
E. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
F. Aktywna polityka prorodzinna.
II.5. Wzrost dostępności do kultury oraz oferty edukacyjnej
Kluczowe działania:
A. Rozwój zróżnicowanej oferty edukacyjnej, w tym oferty pozaszkolnej w miejscu zamieszkania dzieci
i młodzieży.
B. Rozwój oferty kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie.
C. Wzrost aktywności społecznej w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza
w zakresie uczestnictwa w kulturze i aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
D. Zachowanie tożsamości kulturowej w obszarze przedsiębiorczości poprzez wspieranie lokalnych twórców i artystów, organizacja wydarzeń
kulturalnych oraz imprez prezentujących dorobek twórców lokalnych.
E. Wykorzystanie twórczości lokalnej do wykreowania wizerunku promocyjnego Gminy.
F. Pozyskiwanie funduszy na wspieranie finansowe instytucji, organizacji kulturotwórczych.
G. Rozwój niestacjonarnych form edukacji.
H. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
II.6. Wdrożenie instrumentów włączenia społecznego seniorów
Kluczowe działania:
A. Zwiększanie aktywności seniorów w życiu społecznym i publicznym poprzez poprawę dostępu do kultury, kreowanie ofert spędzania czasu
wolnego.
B. Utworzenie domów pobytu dla osób starszych i systemu opieki geriatrycznej oraz poprawa oferty opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia.
C. Rozwój wolontariatu seniorów.
D. Rozwój oferty kształcenia w każdym wieku, w tym uniwersytetów trzeciego wieku, budowanie kompetencji dotyczących technologii
informacyjnych.
.

II. CEL STRATEGICZNY- BUDOWANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH I PODNOSZENIE
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU
WEWNĘTRZNEGO, W TYM WSPIERANIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
II.7. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Kluczowe działania:
A. Poprawa stanu i sposobu użytkowania zabytków i miejsc cennych kulturowo, w tym oznakowanie turystyczne
miejsc cennych.
B. Działania na rzecz poprawy estetyki i ładu przestrzennego poprzez wizualizacje, koncepcje zagospodarowania
przestrzeni publicznej, adaptacja terenów zielonych, terenów leśnych do tworzenia atrakcyjnych form spędzania
czasu wolnego.
C. Wdrożenie skutecznych instrumentów wykorzystania dziedzictwa kulturowego do rozwoju gospodarczego
Gminy, oraz zaktywizowania właścicieli nieruchomości zabytkowych do inwestowania
i adaptacji do nowych funkcji.
D. Rewitalizacja obiektów sakralnych.
E. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
F. Wzrost aktywności społecznej w obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zwłaszcza
w zakresie uczestnictwa w kulturze i aktywnych formach spędzania czasu wolnego.
II.8. Wzmacnianie więzi lokalnych i regionalnych, w tym instytucjonalnych
Kluczowe działania:
Współpraca z regionami i miastami / gminami partnerskimi na rzecz wzmacniania kapitału społecznego i
gospodarczego.
Wzrost skali działań partnerskich sprzyjających rozwojowi regionu.
Współpraca z samorządami lokalnymi i powiatowym w zakresie inwestycji infrastrukturalnych
o charakterze ponadgminnym.
Optymalne wykorzystanie przynależności Gminy Orneta do sieci Cittaslow, LGD, Związku Gmin Warmińsko Mazurskich, międzynarodowych Partnerstw miast do rozwoju lokalnego.
Rozwój aktywności organizacji, których członkiem jest Gmina Orneta w obszarach wsparcia społecznego, rozwoju
przedsiębiorczości, projektów partnerskich gmin członkowskich.

III CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

III.1. Wykorzystanie przestrzeni gminnej do rozwoju przedsiębiorczości, w tym wzmacnianie funkcji Strefy
Przedsiębiorczości (włączanej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej)
Kluczowe działania:
A. Kreowanie gospodarczego wizerunku strefy inwestycyjnej oraz lokalnych instrumentów "przyciągania" inwestorów
zewnętrznych
B. Wykreowanie MODY NA ORNETĘ jako miejsca przyjaznego inwestorom i sprzyjającego rozwojowi mikro, małej i
średniej przedsiębiorczości, w tym branż przemysłu kreatywnego, innowacji, inteligentnych specjalizacji
C. Rozwój przedsiębiorczości w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko - mazurskiego:
meblarstwo, włókiennictwo, zdrowa żywność, ekonomia wody (w tym hodowla i przetwórstwo ryb).
D. Promocja gospodarcza wolnych terenów inwestycyjnych.
E. Rozwój przedsiębiorczości opartej o lokalne dziedzictwo i zasoby.
III.2. Rozwój instytucji otoczenia biznesu, w tym skuteczny system inkubacji przedsiębiorczości
Kluczowe działania:
Rozwój systemu inkubacji przedsiębiorczości, w tym usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do
budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku, zwłaszcza
w obszarze inteligentnych specjalizacji, innowacyjności.
Tworzenie klimatu do rozwoju przedsiębiorczości.
Promocja gospodarcza Gminy Orneta.
D. Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.
E. Skoncentrowana i ogólnodostępna oferta informacyjna dla przedsiębiorców.
III.3. Podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy
Kluczowe działania:
A. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych, wodociągowych i infrastruktury ochrony środowiska .
B. Poprawa dostępności drogowej do obszarów planowanych pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą.
C. Polityka przestrzenna Gminy zgodna z zasadami ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju, zachowania
walorów dziedzictwa kulturowego i ochrony środowiska.
D. Racjonalne gospodarowanie terenami gminnymi, z uwzględnieniem wszystkich obszarów rozwojowych:
mieszkalnictwa, usług, rolnictwa, przemysłu.

III CEL STRATEGICZNY - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
III.4. Wzmacnianie i rozwój lokalnej przedsiębiorczości i rynku pracy
Kluczowe działania:
A. Szeroka oferta szkoleniowa w obszarze przedsiębiorczości i aktywności społecznej.
B. Kreowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych.
C. Wdrażanie aktywnych, zintegrowanych form włączenia zawodowego osób długotrwale pozostających bez pracy, o utrudnionym dostępie do
rynku pracy.
D. Wdrażanie instrumentów ekonomii społecznej.
E. Wzrost liczby działalności gospodarczych o charakterze innowacyjnym, nowoczesnych technologicznie, opartych o wykorzystanie technologii
informacyjno - komunikacyjnych.
F. Realizacja celów i przedsięwzięć Programu Rewitalizacji Ornety.
III.5. Rolnictwo ekologiczne
Kluczowe działania:
A. Rozwój rynków zbytu produktów rolnych i żywności.
B. Rozwój gospodarstw rolnych w kierunku upraw ekologicznych, produkcji zdrowej żywności, hodowli i przetwórstwa.
C. Rozwój grup producenckich, sieci współpracy małych i średnich gospodarstw rolnych.
D. Rozwój sektora rolno - spożywczego i usług wspomagających rolnictwo.
E. Wykorzystanie obszarów Natura 2000, obszarów cennych przyrodniczo do rozwijania turystyki jako alternatywnych źródeł dochodów na
obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

III.6. Rozwój oferty turystycznej, opartej o zasoby przyrodnicze, kulturowe, ekologię
Kluczowe działania:
A. Badanie profilu klienta, segmentacja klientów i rynku, stała współpraca z podmiotami branży turystycznej
B. Kreowanie i promocja produktów lokalnych, w tym zintegrowanych produktów turystycznych.
C. Wdrażanie projektów turystycznych wykorzystujących lokalne zasoby i potencjał gminy służących rozwojowi oferty turystycznej, w szczególności
wykorzystujących wartości przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego.
D. Wykorzystanie jeziora Mieczowego oraz jeziora Taftowo, doliny chronionego krajobrazu rzeki Pasłęki, obszarów NATURA 2000, oraz pozostałych
miejsc cennych przyrodniczo do rozwoju turystyki aktywnej.
E. Tworzenie szlaków turystycznych oraz tematycznych (w szczególności pieszych, rowerowych, przyrodniczych, historycznych i edukacyjnych) z
komercyjną infrastrukturą okołoturystyczną, włączanie szlaków gminnych w sieci regionalne, ponadregionalne.
F. Aktywna i skuteczna promocja walorów turystyczno - rekreacyjnych, z uwzględnieniem popularnych kanałów informacyjnych, potrzeb i
preferencji klientów: punkty informacji turystycznej, mobilne informatory dostępne na zróżnicowanych urządzeniach teleinformatycznych,
stworzenie i realizacja spójnej koncepcji wizualizacji turystycznej
G. Udział w targach turystycznych, komercyjna sprzedaż markowych produktów i pakietów turystycznych.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY
Nazwa zadania

Planowane nakłady

Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznych w Ornecie

1 500 000,00

Planowany termin
realizacji
2016-2018

Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie

2 500 000,00

2016-2018

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L NR 115008 ORAZ MOSTU
DROGOWEGO PRZEZ RZEKĘ DRWĘCĘ WARMIŃSKĄ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115012N NA ODCINKU KM OK.
0+750 DO KM 2+008 W MIEJSCOWOŚCI KROSNO - ETAP III
Remont instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Ornecie.
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Orneta

3 216 000,00

2016-2019

1 129 000,00

2016-2019

847 000,00
2 570 000,00

2017-2019
2016-2018

Budowa zatoki postojowej przy ulicy Kopernika w Ornecie

50 000,00

2016-2017

Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji
sanitarnej
Modernizacja stacji uzdatniania wody

11 685 000,00

2016-2018

7 380 000,00

2016-2018

Rozbudowa cmentarza komunalnego

500 000,00

2017-2018

1 000 404,00

2016-2017

Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku 1 986 847,40
szkoleniowego nr 3 z przeznaczeniem na budynek mieszkalny
wielorodzinny wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi w
Ornecie przy ul. Braniewskiej
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1397N (NA ODCINKU OD
513 891,14
SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ DW 507 ORNETA - HENRYKOWO
- PIENIĘŻNO, DO WIADUKTU KOLEJOWEGO OLSZTYN -BRANIEWO)
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 115012N NA ODCINKU KM 0+000 DO 1 000 000,00
KM OK. 0+750 W - ETAP II

2015-2017

w Ornecie – etap II

Modernizacja i zagospodarowanie przestrzenne istniejącego boiska
szkolnego przy budynku Gimnazjum Nr 2 w Ornecie dz. nr 226, celem
uzyskania wielofunkcyjnego boiska sportowego

2016-2017

2016-2017

PLAN MONITORINGU STRATEGII
Lp. Działanie
Termin
1
Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy
Orneta
wraz
z
konsultacjami
10.2016
społecznymi i warsztatami (metoda
MAPS) i OOŚ
2
Przyjęcie Strategii Rozwoju Miasta i
12.2016
Gminy Orneta
3
Realizacja zadań strategicznych
2016- 2023
4

5
6

Podmiot odpowiedzialny
Podmiot zewnętrzny

Rada Miasta i Gminy
Orneta
Burmistrz
Miasta i Gminy Orneta
Monitoring strategii - corocznie
2017 - 2023 Burmistrz
do
końca Miasta i Gminy Orneta
marca każdego
roku
Ewaluacja i wprowadzanie zmian do 2017 - 2023
Burmistrz
strategii
Co najmniej
Miasta i Gminy Orneta
co dwa lata
Opracowanie
i
zatwierdzenie
Burmistrz
2023
końcowego raportu ewaluacyjnego
Miasta i Gminy Orneta

Dziękujemy
Lokalna Grupa Działania
"Warmiński Zakątek"
ul. Grunwaldzka 6
11-040 Dobre Miasto
Tel.: 89 616 00 58
Email: warminskizakatek@wp.pl

