Uchwała Nr LV/211/06
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie uchwalenia planów gospodarczych

	Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy, uchwala co następuje:

	§ 1. Uchwala się do realizacji, ustalone przez Zebrania Wiejskie, Plany Rozwoju Miejscowości: 1.Kajkowo, 2.Reszki, stanowiące załączniki od 1 do 2 do niniejszej uchwały, a w szczególności zawartą w dokumencie misję, wybrany wariant rozwoju miejscowości oraz hierarchizację realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

	§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

	§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





















































Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LV/211/06
Rady Gminy Ostróda
z dnia 27 kwietnia 2006r.





Gmina Ostróda









Plan Rozwoju Miejscowości Kajkowo



















Kajkowo 2006
1. Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Kajkowo położona jest w północno - środkowej części gminy Ostróda, liczy 1017 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 7,97 km2, co stanowi 1,99% powierzchni całej gminy.
Wieś, która pierwotnie nosiła nazwę Bukwałd pochodzi z 1335 roku. Wówczas od komtura dzierzgońskiego otrzymała 6 włók ziemi uprawnej, ale była ona w dyspozycji proboszcza parafii ostródzkiej. Wieś wymieniona jest także w dokumencie z 1348r. wystawionym przez ostródzkiego komtura Albrechta Schoffa.
W 1536 roku wielki mistrz nadał ostródzkiemu szpitalowi 8 włók ze zniszczonego folwarku w Turznicy, a z nich utworzono majątek ziemski w Kajkowie.
W okresie wojen polsko - szwedzkich wieś mocno podupadła. Kwaterujący Szwedzi spalili młyn. Następne spustoszenie nawiedziło miasto w czasie pobytu wojsk napoleońskich (1807r.). Kolejne zniszczenia przyniosła II wojna światowa. Życiem we wsi odradzało się bardzo powoli. Folwark przejęło starostwo powiatowe, a wieś otrzymała nazwę od nazwiska poety mazurskiego Michała Kajki.
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 100%, kanalizacja 95%, telefonizacja 80%.
Mieszkańcy wsi Kajkowo to rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - zadrzewianie, porządkowanie i pielęgnowanie wsi. Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Na terenie wsi Kajkowo znajduje się murowany Kościół p.w. Świętej Moniki. Na terenie Kajkowa nie ma przedszkola ani szkół, a dzieci pobierają naukę w pobliskich miejscowościach:

1. Szkole Podstawowej w Ostródzie,

2. Gimnazjum w Durągu.

Okolice wsi Kajkowo charakteryzuje atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe, dlatego też przez Kajkowo przebiega wyznaczona Trasa Rowerowa „Żółta” o długości ok. 25 km oraz Trasa Rowerowa „Czerwona” o długości ok. 45 km.
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

2. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców.

Analiza Zasobów Miejscowości


Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu.
Walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie).
Walory szaty roślinnej (np. runo leśne).
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty.
Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska).
Osobliwości przyrodnicze.
Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).
Podłoże, warunki hydrogeologiczne.
Gleby, kopaliny







X 


X



X 

X 
X

X


X




X

X











Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.





X




X



X
X


Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.





X
X



X
X







X
X



Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
Działki pod domy letniskowe.
Działki pod zakłady usługowe i przemysł.
Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe.
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny).
Place i miejsca publicznych spotkań.
Miejsca sportu i rekreacji.





X

X
X
X


X
X







X












Gospodarka, rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe).
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.
Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne.










X 



X




X

Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna).
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali i sezonowi.




X






X



X
Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank


X
X
X
X


X

Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich

X


X






3. Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Otoczona lasami, jeziorami.
Bliskość miasta Ostródy.
	Bezrobocie strukturalne.

Brak odpowiedniego zaplecza dla prowadzenia działalności rekreacyjno - sportowej oraz kulturalnej.
	Infrastruktura drogowa wymagająca modernizacji.

Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.


4. Jaka jest nasza wieś?

Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi

Co ją wyróżnia?
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, gościnność mieszkańców;
Jakie pełni funkcje?
Mieszkaniowe, wypoczynkowe w okresie letnim dla mieszkańców miast;
Kim są mieszkańcy?
Rdzenni mieszkańcy oraz ludność napływowa, rolnicy oraz pracownicy różnych działów gospodarki;
Co daje utrzymanie?
Indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza, działalność usługowa;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Sołtys, Rada Sołecka;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje i rozwiązywanie problemów i konfliktów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Estetyczna, zadbana;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Ludowe, sportowe;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Obejścia zadbane, estetyczna o średnim standarcie;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Zadbane kompleksy leśne i wodne;
Jakie jest rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, zmechanizowane, wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
ZKM, PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w działalności artystycznej, sporcie;








5. Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

Wizja stanu docelowego

Co ma ją wyróżniać?
Ładny i nowoczesny wygląd, estetyka, ekologia, możliwość zatrudnienia i czynnego odpoczynku, aktywni mieszkańcy;
Jakie ma pełnić funkcje?
Mieszkaniowe, agroturystyczne, rekreacyjno - sportowe, kulturalne; 
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, aktywni, dbający o wieś, przedsiębiorczy, w pełni identyfikujący się ze wsią;
Co ma dać utrzymanie?
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstwa;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Aktywny udział w organizacjach pozarządowych, solidarność;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Dyskusje, rozmowy, rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Czysta, estetyczna, nowoczesna;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Ludowe, sportowe;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetyczna, czyste, funkcjonalnie stanowiące jedną całość;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny, atrakcyjny, naturalny;
Jakie ma być rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, jednokierunkowe, w pełni zmechanizowane; 
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Wygodne, dostosowane do potrzeb mieszkańców;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w życiu kulturalno - sportowym;


6. Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r.

2. Modernizacja nawierzchni drogi asfaltowej na ul. Polnej - 2006 - 2007r.

3. Dokończenie oświetlenia na ulicy Bukowej - 2006 - 2007r.

4. Budowa chodnik na ulicy Henrykowskiej (przystanek autobusowy PKS i ZKM) - 2007 - 2008r.

5. Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.


Odpowiedzialnymi za wdrożenie Planu Rozwoju Miejscowości Kajkowo, będą Sołtys i Rada Sołecka.
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do Uchwały Nr LV/211/06
Rady Gminy Ostróda
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Plan Rozwoju Miejscowości Reszki



















Reszki 2006
1. Charakterystyka wsi

Aktualna sytuacja naszej wsi
Wieś Reszki położona jest w środkowo - zachodniej części gminy Ostróda, liczy 226 mieszkańców i zajmuje powierzchnię 7,07 km2, co stanowi 1,76% powierzchni całej gminy.
Wieś powstała w 1347r. z nadania 124 włók ziemi Mikołajowi z Reszek i jego rodzeństwu przez wielkiego mistrza Zakonu Henryka Tusmera. Ponadto przyznano patronat nad kościołem, wolno rybołówstwo na rzece Drwęcy oraz prawo wypasu bydła w okolicznej puszczy. W zamian Mikołaj miał wystawiać na żądanie Zakonu dwie służby w lekkiej zbroi.
Po II wojnie światowej wieś szybko się zaludniała ze względu na jej bezpośrednie położenie przy granicy z Polską. Szczególne miejsce w historii powojennej zajmuje kierownik szkoły Marceli Jurdeczka, którego działania doprowadziły do znacznego rozkwitu wsi. Dzięki jego inicjatywie powstała tu jedna z najlepiej zorganizowanych straży pożarnych w powiecie. Przez wiele lat był duszą wielu inicjatyw we wsi i w powiecie ostródzkim, organizował liczne występy ludowego zespołu artystycznego, którego był twórcą i kierownikiem.
Wieś ma zabudowę zwartą, posiadającą średnio rozwiniętą infrastrukturę techniczną: wodociągi 99%, telefonizacja 77%. Słabą stroną wsi Reszki jest brak kanalizacji.
Mieszkańcy wsi Reszki, to przede wszystkim rolnicy, pracownicy sektora państwowego, jak również prywatnego. Źródłem ich utrzymania są indywidualne gospodarstwa rolne, jak również zakłady pracy poza miejscem zamieszkania.
Mieszkańców wyróżnia szeroko rozumiana aktywność społeczna, duży udział pracy własnej na rzecz środowiska lokalnego - modernizacja remizy strażackiej, świetlicy, zadrzewianie, porządkowanie i pielęgnowanie wsi. Są aktywnymi członkami organizacji społecznych takich jak: Ochotnicza Straż Pożarna.
Wszystkie wątpliwości i problemy rozwiązywane są na zebraniach wiejskich oraz podczas organizowanych spotkań Rady Sołeckiej z radnymi i członkami innych organizacji.
Na terenie wsi Reszki znajduje się Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego. Na terenie Reszek nie ma przedszkola ani szkół, a dzieci pobierają naukę w pobliskich miejscowościach:

1. Szkole Podstawowej w Lipowie,

2. Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie,

3. Gimnazjum w Lipowie.

Mieszkańcy starają się skutecznie organizować czas wolny zarówno dzieciom i młodzieży, jak również sobie. Dlatego też w roku 1946 z inicjatywy ludności napływowej z Wileńszczyzny, stanowiącej środowisko jednolite i aktywne miejscowej ludności powstała Ochotnicza Straż Pożarna. Dziś posiada 46 członków. W jej szeregi wchodzą ochotnicy, jak również cztery Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców grupa I (12-15 lat).
Połączone siły mieszkańców wsi oraz władz samorządowych gminy Ostróda dają duże szanse na poprawę standardów życia mieszkańców. Wykorzystanie naturalnych atutów wsi wpłynąć ma na rozwój życia kulturalno - społecznego na terenie naszej miejscowości. Stanowi to punkt wyjścia do realizacji projektu „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

2. Analiza SWOT
Na podstawie analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne wsi, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi i jej mieszkańców.

Analiza Zasobów Miejscowości


Rodzaj zasobu

BRAK
Jest o znaczeniu małym
Jest o znaczeniu średnim
Jest o znaczeniu dużym
Środowisko przyrodnicze
Walory krajobrazu.
Walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie).
Walory szaty roślinnej (np. runo leśne).
Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty.
Świat zwierzęcy (ostoje, siedliska).
	Osobliwości przyrodnicze.

Wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).
Podłoże, warunki hydrogeologiczne.
Gleby, kopaliny












X

X

X

X

X

X
X




X

X




Środowisko kulturowe
Walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe.
Walory zagospodarowania przestrzennego.
Zabytki.
Zespoły artystyczne.








X

X
X







X
Dziedzictwo religijne i historyczne
Miejsce, osoby i przedmioty kultu.
Święta, odpusty, pielgrzymki.
Tradycje, obrzędy gwara.
Legendy, podania i fakty historyczne.
Ważne postacie historyczne.
Specyficzne nazwy.

X
X


X
X



X
X




Obiekty i tereny
Działki pod zabudowę mieszkalną
Działki pod domy letniskowe.
Działki pod zakłady usługowe i przemysł.
Pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe.
Tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny).
Place i miejsca publicznych spotkań.
Miejsca sportu i rekreacji.

X
X
X



X








X












X
X


Gospodarka, rolnictwo
Specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe).
Znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe.
Możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne.






X




X

X

Sąsiedzi i przyjezdni
Korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna).
Ruch tranzytowy
Przyjezdni stali i sezonowi.





X






X



X

Instytucja
Placówki opieki społecznej.
Placówki oświatowe.
Dom Kultury
Poczta
Bank

X
X

X
X




X


Ludzie, organizacje społeczne
OSP
Koło Gospodyń Wiejskich


X



X








3. Mocne i słabe strony wsi

Mocne strony wsi
Słabe strony wsi
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo - krajobrazowe.
Aktywna społeczność lokalna.
Dobre gleby sprzyjające rozwojowi rolnictwa.
Nowo wyremontowana świetlica wiejska
Dobrze działająca organizacja pozarządowa - OSP.
Otoczona lasami, jeziorami.
Rezerwy terenowe pod rozwój działalności gospodarczej oraz agroturystycznej.
	Bezrobocie strukturalne.

Brak kanalizacji.
Brak bezpiecznego miejsca do zabaw dla dzieci.
	Infrastruktura drogowa wymagająca modernizacji.

Szanse
Zagrożenia
Możliwość uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej.
Promocja wsi przez mieszkańców.
Wykorzystanie dobrego stanu środowiska naturalnego do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Mobilność mieszkańców do zdobycia dodatkowych kwalifikacji, które mogą się przyczynić do rozwoju mikroprzedsiębiorstw.
	Trudności ekonomiczne większości rodzin.

Utrzymujące się bezrobocie.
Migracja ludzi młodych do miast.

4. Jaka jest nasza wieś?

Diagnoza aktualnej sytuacji naszej wsi

Co ją wyróżnia?
Atrakcyjne środowisko naturalne oraz walory przyrodniczo – krajobrazowe, gościnność mieszkańców;
Jakie pełni funkcje?
Mieszkaniowe, wypoczynkowe w okresie letnim dla mieszkańców miast;
Kim są mieszkańcy?
Rdzenni mieszkańcy oraz ludność napływowa, rolnicy oraz pracownicy różnych działów gospodarki;
Co daje utrzymanie?
Indywidualne gospodarstwa rolne, działalność gospodarcza, działalność usługowa;
Jak zorganizowani są mieszkańcy?
Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna;
W jaki sposób rozwiązują problemy?
Dyskusje i rozwiązywanie problemów i konfliktów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jaki wygląd ma nasza wieś?
Estetyczna, zadbana;
Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane?
Dzień Dziecka, Dzień Strażaka, Opłatek, Procesja „Bożego Ciała”;
Jak wyglądają mieszkania i obejścia?
Obejścia zadbane, estetyczna o średnim standarcie;
Jaki jest stan otoczenia i środowiska?
Zadbane kompleksy leśne i wodne;
Jakie jest rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, zmechanizowane, wielokierunkowe;
Jakie są powiązania komunikacyjne?
PKS, transport własny;
Co proponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w działalności OSP, sporcie;







5. Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

Wizja stanu docelowego

Co ma ją wyróżniać?
Ładny i nowoczesny wygląd, estetyka, ekologia, możliwość zatrudnienia i czynnego odpoczynku, aktywni mieszkańcy;
Jakie ma pełnić funkcje?
Mieszkaniowe, agroturystyczne, rekreacyjno - sportowe, kulturalne; 
Kim mają być mieszkańcy?
Wykształceni, aktywni, dbający o wieś, przedsiębiorczy, w pełni identyfikujący się ze wsią;
Co ma dać utrzymanie?
Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, mikroprzedsiębiorstwa;
W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy?
Aktywny udział w organizacjach pozarządowych, solidarność;
W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy?
Dyskusje, rozmowy, rozwiązywanie problemów na zebraniach wiejskich, współpraca z UG;
Jak ma wyglądać nasza wieś?
Czysta, estetyczna, nowoczesna;
Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane?
Ludowe, sportowe, strażackie;
Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia?
Estetyczna, czyste, funkcjonalnie stanowiące jedną całość;
Jaki ma być stan otoczenia i środowiska?
Ekologiczny, atrakcyjny, naturalny;
Jakie ma być rolnictwo?
Dobrze rozwinięte, jednokierunkowe, w pełni zmechanizowane; 
Jakie mają być powiązania komunikacyjne?
Wygodne, dostosowane do potrzeb mieszkańców;
Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży?
Aktywny udział w życiu kulturalno - sportowym, korzystanie z nowej świetlicy oraz rozbudowane boisko;


6. Program Rozwoju Wsi

Modernizacja i rozwój infrastruktury kulturalnej i infrastruktury rekreacyjno – sportowej

1. Remont świetlicy wiejskiej – 2007 - 2008r.

2. Budowa placu zabaw dla dzieci - 2007r.

3. Doposażenie OSP Reszki w sprzęt ratownictwa techniczno - ekologicznego, poprzez wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu STAR 266 w wersji GBA 2,5/20/10 I MOD

Modernizacja i rozwój infrastruktury komunalnej

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana starych opraw oświetleniowych na energooszczędne - 2005r.

2. Remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej Reszki - Kolonia (dawny PGR) - 2008 - 2009r.

3. Budowa chodnika - 2008r.

4. Gazyfikacja – 2009r.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 2007 - 2013r.

6. Poprawa estetyki wsi – według indywidualnych możliwości właścicieli posesji.

Wykorzystanie korzystnych warunków rolniczych w celu promocji wsi

1. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych.

