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WSTĘP
Strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica na lata 2015 – 2025 jest głównym dokumentem
strategicznym, określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Celem tej strategii jest
przede wszystkim aktywizacja rozwoju. Jest także podstawą do formułowania długookresowych celów,
określania harmonogramów realizacji zadań.
Dla zachowania spójności, Strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica jest powiązana i zgodna
z krajowymi oraz europejskimi strategiami rozwojowymi.
Strategia koncentruje się na dalekosiężnych celach w obszarach:
A. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POWSTAWANIA NOWYCH MIEJSC
PRACY Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1. Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw
a) Tworzenie stref przedsiębiorczości – pozyskanie i uzbrojenie dobrze skomunikowanych
miejsc inwestycyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczenie w planie
zagospodarowania wydzielonych stref pod działalność gospodarczą
b) Wyznaczenie, w ramach Urzędu Gminy, pracownika odpowiedzialnego za obsługę
inwestorów i kontakty z przedsiębiorcami
c) Wprowadzenie programu wsparcia dla przedsiębiorców poprzez system ulg
i
zwolnień podatkowych
d) Wzmacnianie wśród mieszkańców gminy postaw przedsiębiorczych (doradztwo, kursy,
szkolenia)
2. Rozwój i wzmacnianie rentowności gospodarstw rolnych i konkurencyjności rolnictwa
a) Wspieranie organizacji rodzimych gospodarstw rolnych w organizacji łańcucha
żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
gospodarstw
b) Punkt informacyjno-doradczy dla rolników chcących sprzedawać swoje produkty;
przygotowanie ich do bycia osobami przedsiębiorczymi- szkolenia dla rolników
dotyczące sprzedaży wyrobów bezpośrednio ze swojego gospodarstwa
c) Wewnątrzgminny system jakości produktów rolnych wprowadzanych do obrotu
(system certyfikacji i promocji)
d) Pomoc w pozyskiwaniu rynków zbytu dla rolników chcących sprzedawać swoje
produkty – doradztwo i promocja
3. Promocja gospodarcza gminy
a) Stworzenie oferty inwestycyjnej gminy oraz opracowanie planu promocji gospodarczej
skierowanej do potencjalnych inwestorów
b) Kreowanie wizerunku gminy, jako przyjaznej przedsiębiorczości
c) Przeprowadzenie akcji informacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej
produktów i przetworów z gospodarstw rolnych
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4. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
a) Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
b) Ochrona różnorodności biologicznej i wspieranie usług ekosystemowych
c) Rozwój i wsparcie zielonej infrastruktury, w tym OZE
B. ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI
1. Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty produktów turystycznych
a) Utworzenie wioski tematycznej
b) Organizacja imprez / wydarzeń o zasięgu ponad powiatowym
c) Sieciowanie gospodarstw agroturystycznych i podmiotów gospodarczych działających
w turystyce w celu wypracowywania wspólnej oferty
2. Wspieranie działalności turystycznej i motywowanie do utworzenia nowych podmiotów
bazujących na turystyce
a) Powołanie lokalnej organizacji turystycznej (w ramach gminy lub w partnerstwie
z gminami ościennymi)
b) Wypracowanie oferty turystycznej gminy
c) Wsparcie doradcze dla osób zajmujących się agroturystyką i usługami turystycznymi
d) Pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE na utworzenie gospodarstw agroturystycznych
(lub innych specjalistycznych)
3. Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej gminy
a) Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b) budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych oraz ścieżek do nordic walking (połączenie
ich ze ścieżkami z ościennych gmin)
c) Utworzenie szlaków tematycznych (pieszych, rowerowych)
d) Tworzenie miejsc dla turystów (mała infrastruktura typu miejsca odpoczynku, wiaty,
pola namiotowe, kempingi, itp.)
e) Tworzenie miejsc atrakcyjnych turystycznie (parki linowe, tematyczne atrakcje
turystyczne typu park miniatur itp.)
C. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU
1. Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy
a) Organizacja imprez gminnych z elementami rywalizacji i integracji (biegi przełajowe,
rajd rowerowy, turniej miejscowości)
b) Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów gminy – rozwój
różnych form partycypacji i komunikacji z mieszkańcami.
c) Tworzenie partnerstw lokalnych i płaszczyzn współpracy z różnymi organizatorami
działań dla mieszkańców (przedstawicielami organizacji pozarządowych, ośrodkiem
kultury, nauczycielami, dyrektorami szkół itp.)
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d) Wzrost liczby i jakości działań na rzecz mieszkańców, w szczególności dzieci
i
młodzieży (animatorzy sportu, wykorzystanie świetlic wiejskich)
2. Tworzenie warunków do zrzeszania się mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń
a) Animowanie społeczności lokalnych, zachęcanie do działania
b) Wyznaczenie w ramach Urzędu Gminy pełnomocnika ds. współpracy
z
organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie permanentnej współpracy
z
organizacjami pozarządowymi, OSP i nieformalnymi grupami mieszkańców
c) Realizacja konkursu na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych
d) Wsparcie w tworzeniu klubów sportowych i innych organizacji młodzieżowych
(np. harcerstwo)
e) Aktywizacja dorosłych i młodzieży (szkolenia liderów)
3. Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców
a) Inwestowanie w edukację, kształcenie i uczenie się przez całe życie (rozwój bazy
szkolnej, programy edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne, współpraca z organizacjami
pozarządowymi w zakresie edukacji nieformalnej)
b) Rozwój ekonomii społecznej (animacja, wsparcie i doradztwo dla podmiotów ekonomii
społecznej)
c) Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym (działania na rzecz lepszej i bardziej powszechnej
dostępności usług zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i edukacyjnych)
Zaplanowano okres realizacji Strategii na lata 2015 – 2025, aby pokrywał się z okresem programowania
funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.
Planowanie Strategii przebiegało w kilku stopniach. Rozpoczęto prace od diagnozy sytuacji społecznogospodarczej, która została przeprowadzona na kilku płaszczyznach:


Analiza danych statystycznych



Analiza dokumentów strategicznych



Badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy Płośnica polegające na ocenie jakości życia
na tym terenie



Wywiady z przedstawicielami instytucji publicznych polegające na ocenie ich działania

Następnie przeprowadzono warsztaty strategiczne z przedstawicielami instytucji publicznych, sołtysami
i radnymi gminy, celem włączenia ich w proces powstawania misji, wizji, celów strategicznych oraz
kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Do dokumentu dołączono także działania
inwestycyjne wynikające z założeń strategii, które mogą ulec modyfikacji w trakcie jej trwania.
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1. DIAGNOZA
1.1. Ogólna charakterystyka gminy Płośnica
Gmina Płośnica jest usytuowana w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego
w powiecie działdowskim. Od południa graniczy już z województwem mazowieckim. Do Działdowa,
siedziby powiatu, jest niespełna 13 km, do stolicy województwa – Olsztyna, około 90 km.
W skład gminy wchodzi 15 sołectw: Gralewo, Gródki, Gruszka, Jabłonowo, Mały Łęck, Murawki,
Niechłonin, Płośnica, Prioma, Przełęk, Rutkowice, Skurpie, Turza Mała, Wielki Łęck oraz Zalesie.
Siedziba gminy znajduje się w miejscowości Płośnica.
Od północy gmina Płośnica sąsiaduje z gminą Rybno, od wschodu z gminą Działdowo, od zachodu
z gminą Lidzbark, a od południa z gminą Kuczbork, która należy do powiatu żuromińskiego
województwa mazowieckiego.
Gmina zajmuje powierzchnię 163 km2 powierzchni, co stanowi niecałe 18% powierzchni powiatu
działdowskiego.
1.1.1. Potencjał gospodarczy
Gmina Płośnica nie jest obszarem mocno rozwiniętym pod względem gospodarczym. Na jej terenie nie
ma ulokowanych dużych zakładów pracy, które byłyby innowacyjne. Ma to swoja dobrą stronę, gdyż nie
ulega degradacji środowisko naturalne, jednak brak rozwiniętej przedsiębiorczości negatywnie wpływa
na społeczeństwo, obniża byt mieszkańców oraz powoduje problemy społeczne.
1.1.2. Struktura gospodarki
W gminie Płośnica, na przestrzeni lat następował spadek i wzrost liczby podmiotów gospodarczych.
W 2010 i 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2009 liczba podmiotów wzrastała, natomiast w roku 2012
nastąpił spadek liczby podmiotów gospodarczych, aby w 2013 znów zanotować znaczny wzrost.
W strukturze podmiotów gospodarczych w 2013 roku znajdowało się 21 podmiotów z sektora
publicznego, co stanowi 8% wszystkich zarejestrowanych działalności. Zdecydowana większość
podmiotów prywatnych, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W 2013 r. było ich 200
z 240 podmiotów prywatnych. W gminie Płośnica jest założonych 13 spółek handlowych i 4
spółdzielnie. Na tym terenie działa także 14 zarejestrowanych stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Tabela 1. Struktura podmiotów gospodarczych gminy Płośnica w latach 2009 - 2013

PODMIOTY

GOSPODARKI

NARODOWEJ 2009

WPISANE DO REJESTRU REGON
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Podmioty wg sektorów własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem

245

258

253

252

261

sektor publiczny - ogółem

20

21

21

21

21

i 17

18

18

18

18

225

237

232

231

240

fizyczne 189

200

194

192

200

3

2

3

4

5

sektor prywatny - spółki handlowe z 1

0

0

0

0

4

4

4

4

15

15

15

15

sektor

publiczny

samorządowe

-

państwowe

jednostki

prawa

budżetowego
sektor prywatny - ogółem
sektor

prywatny

-

osoby

prowadzące działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe

udziałem kapitału zagranicznego
sektor prywatny - spółdzielnie
sektor

prywatny

-

4

stowarzyszenia

i 15

organizacje społeczne

Wykres 1.Podmioty według rodzajów działalności PKD 2007

Podmioty wg grup rodzajów działalności PKD 2007
300

258

245

200

253
142

138
29

29

89
27

155

144

137

87

78

100

261

252

79
29

79
27

0
2009

2010
2011
2012
ogółem
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
przemysł i budownictwo
pozostała działalność

2013

Wśród podmiotów zarejestrowanych duży odsetek stanowią przedsiębiorstwa z branż związanych
z przemysłem i budownictwem, choć na przestrzeni lat ich liczba zaczęła spadać. Około 10%
podmiotów w gminie Płośnica, to te związane z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem.
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Biorąc pod uwagę klasyfikację PKD 2007, to w gminie Płośnica w 2013 roku najwięcej podmiotów było
z sekcji F – budownictwo i G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykle oraz z sekcji C – przetwórstwo przemysłowe.
Tabela 2. Wykaz podmiotów wg klasyfikacji PKD 2007 w 2013 roku

NAZWA SEKCJI

LICZBA
PODMIOTÓW

Sekcja A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

27

Sekcja B - górnictwo i wydobywanie

0

Sekcja C - przetwórstwo przemysłowe

32

Sekcja E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 2
związana z rekultywacją
Sekcja F - budownictwo

45

Sekcja G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 45
włączając motocykle
Sekcja H - transport i gospodarka magazynowa

13

Sekcja I - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

3

Sekcja J - informacja i komunikacja

4

Sekcja K - działalność finansowa i ubezpieczeniowa

8

Sekcja L - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

6

Sekcja M - działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

12

Sekcja N - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

6

Sekcja O - administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 12
zabezpieczenia społeczne
Sekcja P - edukacja

21

Sekcja Q - opieka zdrowotna i pomoc społeczna

3

Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

8
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Sekcje S i T - pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 14
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i
świadczące usługi na własne potrzeby

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów gospodarczych w gminie, są to w zdecydowanej większości
mikro przedsiębiorcy zatrudniający nie więcej niż 10 osób. W 2013 roku tylko niecałe 7% podmiotów
zatrudniało więcej niż 10 pracowników, z tym że nie więcej niż 50 osób. Nie ma w gminie Płośnica
pracodawców dających pracę więcej niż 50 osobom.
Wykres 2. Liczba podmiotów wg klas wielkości w gminie Płośnica w 2013 roku

Podmioty wg klas wielkości w gminie Płośnica w 2013
r.
18 0

243

0 - 9 os.

10 - 49 os.

50 - 249 os.

Tabela 3. Liczba podmiotów nowo zarejestrowanych wg sektorów własnościowych w latach 2009 – 2013
w gminie Płośnica

Podmioty nowo zarejestrowane wg sektorów 2009

2010

2011

2012

2013

własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem

21

35

22

26

28

sektor publiczny - ogółem

0

1

0

0

0

sektor publiczny - państwowe i samorządowe 0

1

0

0

0

21

34

22

26

28

sektor prywatny - osoby fizyczne prowadzące 19

32

22

24

27

0

0

1

1

jednostki prawa budżetowego
sektor prywatny - ogółem

działalność gospodarczą
sektor prywatny - spółki handlowe
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sektor prywatny - stowarzyszenia i organizacje 0

0

0

1

0

społeczne

Tabela 4. Liczba podmiotów wyrejestrowanych wg sektorów własnościowych w gminie Płośnica w latach
2009 – 2013

Podmioty wyrejestrowane wg sektorów 2009

2010

2011

2012

2013

własnościowych
podmioty gospodarki narodowej ogółem

54

17

26

29

17

sektor prywatny - ogółem

54

17

26

29

17

fizyczne 52

17

26

28

17

0

0

1

0

sektor

prywatny

-

osoby

prowadzące działalność gospodarczą
sektor

prywatny

-

stowarzyszenia

i 0

organizacje społeczne

Z roku na rok w gminie Płośnica powstaje coraz więcej nowych przedsiębiorstw. W 2010 roku
zarejestrowała się zaskakująca liczba podmiotów (35 nowych). Aktualnie średnio co roku przybywa
niecałe 30 nowych podmiotów, głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Natomiast biorąc pod uwagę rokroczne wyrejestrowania, to w 2009 roku wiele przedsiębiorstw
wykreśliło się z rejestru (w sumie 54). W 2013 roku liczba wyrejestrowanych podmiotów nie
przekraczała 20. Obecnie saldo nowych podmiotów gospodarczych jest dodatnie.
Porównując wskaźnik przedstawiający Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
w gminie Płośnica i powiecie działdowskim w latach 2009-2013 wyraźnie widać, że w całym powiecie
wskaźnik jest wyraźnie wyższy (średnio o 1/3).
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Wykres 3. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON przypadająca na 10 tys. mieszkańców
w gminie Płośnica i w powiecie działdowskim w latach 2009 - 2013

Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
w gminie Płośnica i powiecie działdowskim
w latach 2009-2013
2013

621

444

2012

427

2011

427

2010

433

2009

429
0

100

200

300

powiat działdowski

400

604
599
608
595
500

600

700

gmina Płośnica

1.1.3. Rynek pracy
W gminie Płośnica bezrobocie jest dość wysokie. W badanych okresach przybierało wartości
charakteryzujące przebiegi sinusoidalne, czyli raz rosło, raz malało. Zdecydowanie więcej jest
bezrobotnych kobiet (około 20-30% więcej).
W 2013 roku w gminie Płośnica wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym było aż 14,2 % osób
bezrobotnych. To najwyższy odsetek w porównaniu z pozostałymi badanymi latami. Bezrobotne kobiety
w wieku produkcyjnym stanowiły zaś 19,2 %, co jest wynikiem lepszym niż w roku 2012, gdzie odsetek
ten przekroczył 20%. W sumie bezrobotni mieszkańcy gminy Płośnica będący w wieku produkcyjnym
w 2013 roku stanowili 16,5%.
Tabela 5. Liczba osób bezrobotnych w podziale na płeć w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013

BEZROBOCIE REJESTROWANE

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

osoba

581

542

550

611

600

mężczyźni

osoba

255

241

234

275

283

kobiety

osoba

326

301

316

336

317

Bezrobotni zarejestrowani wg płci

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wg płci
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ogółem

%

17

14,9

15,2

16,7

16,5

mężczyźni

%

13,7

12,1

11,8

13,8

14,2

kobiety

%

21

18,4

19,3

20,3

19,2

1.1.4. Rolnictwo
Ponad 75% gruntów na terenie gminy Płośnica zajmują grunty rolne, gdyż rolnictwo na tym obszarze
jest główną gałęzią gospodarki. W gminie działają przede wszystkim gospodarstwa indywidualne
prowadzące działalność ogólną ( nie specjalistyczną). Zajmują się oni przede wszystkim uprawą zbóż, na
co może wskazywać przeszło trzy czwarte ziem rolnych zajętych przez grunty orne. Część rolników
zajmuje się hodowlą zwierząt, głównie trzody chlewnej.
Wykres 4. Struktura użytków rolnych w gminie Płośnica w 2013 r.

Użytki rolne w gminie Płośnica w 2013 r. [ha]
0,11%

14,95%
6,85%

2,37%
3,06%

75,04%

0,01%
0,67%

grunty orne

sady

łąki trwałe

pastwiska trwałe

grunty rolne zabudowane

grunty pod stawami

grunty pod rowami

Powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów na terenie Gminy Płośnica kształtuje się według tabeli
przedstawionej poniżej.
Tabela 6. Rodzaj i powierzchnia zasiewów głównych ziemiopłodów w gminie Płośnica

Rodzaj uprawy

Powierzchnia zasiewów[ha]

Ziemniaki

171,36

Zboża ogółem

4933,53
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Strączkowe

3,34

W zakresie hodowli zwierząt, w gminie dominują hodowla trzody chlewnej, bydła opasowego
i mlecznego.
Tabela 7. Rodzaje i wielkość hodowli w gminie Płośnica

Rodzaj hodowli

Ilość sztuk

Bydło

8908

Trzoda chlewna

7594

Lochy

757

Drób

12722

Konie

85

1.2. KAPITAŁ LUDZKI
Obecnie gminę Płośnica zamieszkuje 5875 osób. W 2010 roku nastąpił znaczny wzrost liczby
mieszkańców, po czym ich liczba powoli, ale sukcesywnie spada. Różnica między liczbą kobiet a
mężczyzn nie jest znaczna i z każdym rokiem proporcje zmieniają się – w jednym roku więcej jest
kobiet, w następnym więcej mężczyzn. W 2013 nieznacznie przeważają kobiety (o 0,26 punktu
procentowego).
Tabela 8. Ilość mieszkańców zamieszkująca gminę Płośnica w latach 2009 – 2013 w podziale na płeć

Stan ludności faktycznie zamieszkującej gminę Płośnica

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

5706

5959

5924

5907

5875

mężczyźni

2844

2986

2956

2955

2930

kobiety

2862

2973

2968

2952

2945
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Wykres 5. Struktura ludności w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013 w podziale na płeć

Struktura ludności w gminie Płośnica
2013

49,87%

50,13%

2012

50,03%

49,97%

2011

49,90%

50,10%

2010

50,11%

49,89%

2009

49,84%

50,16%

0,00%

10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
mężczyźni
kobiety

Najliczniejszymi miejscowościami w gminie Płośnica są: Płośnica – 1047 mieszkańców, Gródki – 613
i Niechłonin – 533.
Tabela 9. Liczba ludności w gminie Płośnica w podziale na miejscowości

Miejscowość

Ludność w gminie Płośnica w 2013 r.
ogółem

w tym z liczby ogółem w wieku
kobiety

przedproduk- produk-

poproduk-

cyjnym

cyjnym

cyjnym

1

Gralewo

201

102

51

126

24

2

Gródki

613

317

115

408

90

3

Gruszka

151

82

42

79

30

4

Jabłonowo

410

212

93

231

86

5

Mały Łęck

304

156

85

178

41

6

Murawki

148

57

39

90

19

7

Niechłonin

533

275

124

289

120

8

Płośnica

1 047

527

249

644

154

9

Prioma

191

94

42

120

29

10

Przełęk

354

163

78

214

62

11

Rutkowice

398

184

84

268

46

12

Skurpie

350

172

80

223

47
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13

Turza Mała

370

180

66

243

61

14

Wielki Łęck

487

255

114

307

66

15

Zalesie

393

195

89

203

101

Wykres struktury wiekowej w gminie Płośnica układa się nierówno, co świadczy o mało standardowej
strukturze. W gminie przeważają ludzie młodzi. Widać wiodący wiek w 2013 roku, do których należą
mieszkańcy w przedziale wiekowym 20 – 24 lata oraz równie wysokie wskaźniki wieku 15 – 19 oraz 25 –
29 lat. Dużą grupę wiekową tworzą także mieszkańcy w wieku 50 – 59 lat.

Wykres 6. Struktura wieku w gminie Płośnica w 2013 roku

Ekonomiczne grupy wieku w gminie Płośnica w latach 2009-2013
4000

3628

3419

3500

3651

3621

3636

3000
2500
2000
1500

1363

1341

1333

1000

970

968

946

1279

977

1255

984

500
0
2009

2010

w wieku przedprodukcyjnym

2011
w wieku
produkcyjnym

2012

2013

w wieku poprodukcyjnym

Liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym waha się z roku na rok. Taka samo dzieje się z wartościami
liczby mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym. Natomiast w badanym okresie liczba osób w wieku
poprodukcyjnym stale rośnie, jednak nie przekracza ilości osób w wieku przedprodukcyjnym.
Liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym
w badanym okresie stale maleje i w 2013 roku wynosi prawie 62 osoby.
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Wykres 7. Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013

Wskaźnik obciążenia demograficznego w gminie Płośnica
w latach 2009-2013
66,9

68,0
66,0

64,3

63,6

64,0
62,0

61,8

61,6

2012

2013

60,0
58,0
2009

2010

2011

Przyrost naturalny w gminie Płośnica w badanym okresie przyjmował zarówno dodatnie, ujemne jak
i zerowe wartości. W 2009 roku liczba zgonów wśród kobiet i mężczyzn była taka sama jak liczba
urodzeń, dlatego też wskaźnik przyrostu naturalnego pokazuje wartości zerowe. W 2010 roku nastąpił
duży dodatni przyrost naturalny. W 2011 przyrost naturalny wśród kobiet był dodatni ( + 7 osób),
natomiast wśród mężczyzn był ujemny (- 7 osób). Stąd całkowity przyrost naturalny wynosił 0. W
kolejnym roku był on już na ujemnym poziomie, a w 2013 urodziło się o 14 dzieci więcej niż nastąpiło
zgonów.
Tabela 10. Przyrost naturalny w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Przyrost naturalny

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

0

20

0

-8

14

mężczyźni

0

7

-7

-1

0

kobiety

0

13

7

-7

14

Wykres 8. Zmiany przyrostu naturalnego w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013

Przyrost naturalny w gminie Płośnica w latach 2009-2013
2013

14

2012

-8

2011

0

2010

20

2009
-10
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Migracje są jednym z problemów społecznych gminy Płośnica. Z racji niewystarczającej oferty pracy
duża część mieszkańców decyduje się opuścić terytorium dotychczas zamieszkiwane. W całym
badanym okresie saldo migracji wewnętrznych przyjmowało wartości ujemne. W 2013 roku wskaźnik
ten był nadzwyczaj wysoki i wynosił -46 osób.
Wykres 9. Saldo migracji wewnętrznych w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Saldo migracji wewnętrznych w gminie Płośnica w latach
2009-2013
2013

-46

2012

-17

2011

-36

2010

-18

2009

-38
-50

-40

-30

-20

-10

0

Gmina Płośnica nie jest nazbyt przeludniona. Z racji wielu gruntów rolnych powierzchnia mieszkalna
zajmuje tu tylko 0,1 % całej powierzchni gminy. Gęstość zaludnienia jest tu więc zdecydowanie niższa
niż średnia wartość tego wskaźnika w całym powiecie działdowskim. Gęstość zaludnienia w gminie
waha się w granicach 35 – 37 osób, przy czym w powiecie jest to wartość 70 osób na kilometr
kwadratowy.
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Wykres 10. Porównanie gęstości zaludnienia w gminie Płośnica i w powiedzie działdowskim w latach 2009
- 2013

Gęstość zaludnienia w gminie Płośnica i powiecie
działdowskim w latach 2009-2013
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Gmina Płośnica posiada 15 sołectw, które rozłożone są na 16 323 ha ziemi.
Tabela 11. Wykaz danych terytorialnych w gminie Płośnica

Dane terytorialne gminy Płośnica

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

liczba sołectw

-

15

15

15

15

15

powierzchnia gminy

ha

16323

16323

16323

16323

16323

Jak już zostało wspomniane użytki rolne zajmują w gminie przeszło ¾ powierzchni całej gminy. Kolejną
dużą część zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (20,09%). Niecałe 3% stanowią grunty
zabudowane i zurbanizowane, niewiele ponad 1,3% gruntów, to nieużytki.
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Wykres 11. Powierzchnia geodezyjna gminy Płośnica w 2013 roku

Powierzchnia geodezyjna gminy Płośnica w 2013 r. [ha]
0,28%
użytki rolne

2,92% 1,33%

20,09%

grunty leśne oraz zadrzewione i
zakrzewione
grunty pod wodami
75,38%
grunty zabudowane i zurbanizowane
nieużytki

Spośród terenów zabudowanych i zurbanizowanych największą część stanowią drogi, które zajmują
przeszło 83% gruntów.
Wykres 12. Struktura gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w gminie Płośnica w 2013 roku

Grunty zabudowane i zurbanizowane w gminie Płośnica w 2013 r.

tereny mieszkaniowe
tereny inne zabudowane
tereny rekreacji i wypoczynku
tereny komunikacyjne - drogi

83,19%

7,77%
9,87%

tereny komunikacyjne - kolejowe
tereny komunikacyjne - inne
użytki kopalne

3,57%
1,68%
1,68%
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1.2.1. Potencjał intelektualny
W obecnych czasach rolę strategicznego zasobu gminy objęła wiedza, bez niej pozostałe zasoby takie
jak kapitał, maszyny, ziemia czy praca pozostają ukryte i niewykorzystane. Wiedza buduje kapitał
intelektualny. Należy zatem wciąż rozwijać wiedzę i umiejętności zarówno mieszkańców, jak i osób
kierujących gminą. We współczesnych realiach gmina musi pobudzać swoich mieszkańców
i pracowników do samorozwoju, doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania swojej wiedzy,
bo ta ciągle się zmienia, wymaga aktualizacji, uzupełniania.
W gminie Płośnica zdobywać wiedzę można na poziomie podstawowym, gimnazjalnym oraz
ponadpodstawowym. Na jej terenie są 4 szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, jest również jedna
szkoła średnia. W gminie na poziomie ponadgimnazjalnym można kształcić się w następującym
zakresie:
liceum ogólnokształcące – nauka w klasach o profilu: policyjnym, wojskowym, uniwersyteckim,
sportowym, ratownictwa medycznego oraz edukacji medialnej;
technikum – technik: agrobiznesu, pojazdów samochodowych, architektury krajobrazu, inżynierii
środowiska i melioracji, mechanizacji rolnictwa, weterynarii, rolnik oraz hodowli koni;
zasadnicza szkoła zawodowa – klasa wielozawodowa.
Wszystkie poziomy nauczania są miejscami, gdzie mieszkańcy mogą nabyć wiedzę, zdobyć nowe
umiejętności, a tym samym rozwijać swój kapitał intelektualny. Jednak młodzi mieszkańcy gminy
Płośnica rzadko decydują się na naukę w Zespole Szkół w Gródkach. Korzystają oni ze szkół
znajdujących się w większych ośrodkach, takich jak Działdowo. Gmina Płośnica nie potrafi zatrzymać
swoich mieszkańców, aby uczyli się najbliżej miejsca zamieszkania, a następnie wykorzystywali swój
potencjał do budowania przewagi gminy.
1.3. JAKOŚĆ ŻYCIA
1.3.1. Problemy społeczne
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płośnicy. Celem
Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia poprzez
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka.
Świadczona pomoc powinna mieć jednak charakter doraźny i nie może stanowić stałego źródła
dochodu, a osoby i rodziny korzystające z pomocy obowiązane są do podejmowania działań w kierunku
pokonania trudności we własnym zakresie.
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Spełnieniu tych celów służą świadczenia, o których mowa w ustawie z dnia 29 listopada 1990 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.). Do zadań z zakresu pomocy
społecznej, realizowanych przez gminy, należą m.in.:
1.Zadania własne gminy:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
b) przyznawanie pomocy rzeczowej;
c) prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie
do nich osób wymagających opieki;
d) przyznawanie zasiłków, pożyczek i pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie;
e) inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
Zadania własne o charakterze obowiązkowym:
a) udzielanie niezbędnej pomocy osobom bezdomnym;
b) prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a
także organizowania mieszkań chronionych;
c) świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
d) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych
i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
e) udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
f)

praca socjalna;

g) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
h) zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i warunków realizacji zadań
wymienionych w pkt 1 - 5 w ust. 1.
2. Zadania zlecone gminie obejmują:
a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej;
b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych
c) i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;
d) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki stałe, gwarantowane
zasiłki okresowe, za osoby rezygnujące z pracy w celu sprawowania opieki nad ciężko chorym
najbliższym członkiem rodziny;
e) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach
f)

przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
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g) w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
h) przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego;
i)

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów
o ochronie zdrowia psychicznego;

j)

organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;

k) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających
na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;
l)

utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia
pracowników realizujących zadania określone w pkt 1 - 7.

Gmina Płośnica boryka się z wieloma problemami społecznymi. Aż 1072 osoby zamieszkujące 296
gospodarstw domowych w 2013 roku skorzystały z pomocy społecznej. Od 2011 roku ta liczba osób
ciągle rośnie.
Maleje natomiast kwota wypłacanych świadczeń rodzinnych. W 2012 roku gmina Płośnica wypłaciła
mieszkańcom 2 502 000 zł, a już w roku 2013 kwota ta zmniejszyła się do 2 266 000 zł. Wzrosła jednak
sumaryczna wartość zasiłków pielęgnacyjnych.
Wykres 13. Liczba gospodarstw domowych i osób w nich zamieszkujących korzystających z pomocy
społecznej w gminie Płośnica w latach 2009-2013

Liczba gospodarstw domowych i osób w nich
zamieszkujących korzystających z pomocy społecznej
w gminie Płośnica w latach 2009-2013
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Tabela 12. Suma świadczeń wypłaconych w latach 2009 – 2013 w gminie Płośnica

Kwoty świadczeń wypłaconych
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w roku - ogółem
kwota świadczeń rodzinnych
kwota

zasiłków

rodzinnych

(wraz

tys. zł

1952

2417

2596

2502

2266

z tys. zł

1440

1635

1541

1413

1412

340

343

359

358

362

dodatkami)
kwota zasiłków pielęgnacyjnych

tys. zł

1.3.2. Ochrona zdrowia
Na terenie gminy Płośnica funkcjonują 2 placówki ochrony zdrowia: Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej SANOMED oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP. Do 2012 roku udzielono
w nich przeszło 16 tysięcy porad rocznie. W 2013 roku natomiast liczba porad spadła o przeszło tysiąc.
W gminie Płośnica funkcjonuje 1 apteka w miejscowości Płośnica i punkt apteczny w miejscowości
Niechłonin.
Wykres 14. Liczba przychodni w gminie Płośnica i porad w nich udzielonych na przestrzeni lat 2009 2013

Liczba przychodni w gminie Płośnica i porad w nich
udzielonych w latach 2009-2013
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1.3.3. Edukacja
Na terenie gminy Płośnica funkcjonują publiczne placówki wychowania przedszkolnego, do których
uczęszcza 178 dzieci. Jest to najwyższa wartość tej zmiennej w badanym okresie. Wychowanie
przedszkolne w gminie Płośnica realizują następujące placówki:


Punkt Przedszkolny w Gródkach,
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Punkt Przedszkolny w Niechłoninie,



Punkt Przedszkolny w Skurpiu,



Punkt Przedszkolny w Płośnicy,



Punkt Przedszkolny w Wielkim Łęcku

Wykres 15. Liczba przedszkoli w gminie Płośnica i przedszkolaków do nich uczęszczających w latach 2009
- 2013

Liczba przedszkoli w gminie Płośnica i przedszkolaków
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Gmina ma pod swoją opieką 4 szkoły podstawowe:


Szkoła Podstawowa w Płośnicy



Szkoła Podstawowa w Niechłoninie



Szkoła Podstawowa w Gródkach



Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku.

Do tych szkół uczęszczało w 2013 roku 331 dzieci. To najniższa liczba uczniów w badanym okresie.
Z danych wynika, że średnio na szkołę przypada 82 dzieci.
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Wykres 16. Liczba szkół podstawowych w gminie Płośnica i ilość uczniów uczących się w nich w latach
2009-2013

Liczba szkół podstawowych w gminie Płośnica i ilość
uczniów uczących się w nich w latach 2009-2013
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Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do szkoły gimnazjalnej, jedynej w gminie Płośnica. W 2009
liczba uczniów wynosiła 231, a już w 2013 roku jest ich tylko 157.
Wykres 17. Liczba szkół gimnazjalnych w gminie Płośnica i ilość uczniów uczących się w nich w latach
2009-2013
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W gminie Płośnica uczniowie uczą się przede wszystkim języka angielskiego. W szkołach podstawowych
jest on jedynym językiem, natomiast w gimnazjum tendencje zaczęły się zmieniać na przestrzeni lat.
Na początku okresu badanego zdecydowana większość gimnazjalistów uczyła się języka angielskiego
(ponad 77%), a w 2013 roku ta liczba spadła do nieco ponad 50%.
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Tabela 13. Procent gimnazjalistów uczących się danego języka obcego w gminie Płośnica w latach 2009 2013

Nauczanie

języków

obcych

w

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

angielski

%

77,78%

62,15%

50,14%

50,13%

50,16%

niemiecki

%

22,22%

37,85%

49,86%

49,87%

49,84%

gimnazjum

Placówki są zaopatrzone w sprzęt komputerowy, który w znacznej ilości przeznaczony jest do użytku
uczniów. W szkołach podstawowych gminy Płośnica w 2013 roku znajdowało się 57 komputerów
(ta wartość z roku na rok rośnie), a w gimnazjum 32 komputery. Oznacza to, że na 1 komputer w szkole
podstawowej przypada 5 uczniów, natomiast w gimnazjum 4,9. Jest to dobry wynik, porównując
do wartości wskaźnika dla całego powiatu działdowskiego, gdzie w 2013 roku na 1 komputer
przypadało 8 uczniów w szkole podstawowej i 14 uczniów w gimnazjum.
Tabela 14. Liczba komputerów w szkołach gminy Płośnica w latach 2009 - 2013

Komputery w szkole

j.m.

2009

2010

2011

2012

ogółem

szt.

93

96

106

107

szkoły podstawowe

szt.

68

70

74

75

gimnazja

szt.

25

26

32

32

ogółem

szt.

82

83

91

92

szkoły podstawowe

szt.

60

61

65

66

gimnazja

szt.

22

22

26

26

Komputery przeznaczone do użytku uczniów
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Wykres 18. Liczba uczniów w szkołach podstawowych przypadająca na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do użytku uczniów w gminie Płośnica i powiecie działdowskim w latach 2009-2012

Liczba uczniów w szkołach podstawowych przypadająca na 1
komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku
uczniów w gminie Płośnica i powiecie działdowskim w latach
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Wykres 19. Liczba uczniów w gimnazjach przypadająca na 1 komputer z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów w gminie Płośnica i powiecie działdowskim w latach 2009-2012

Liczba uczniów w gimnazjach przypadająca na 1 komputer
z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku uczniów
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Współczynnik skolaryzacji w gminie Płośnica jest niższy niż w całym powiecie działdowskim. W 2009
roku wskaźnik osiągał prawie 93%, natomiast w 2013 roku spadł już do nieco ponad 83%. W powicie
działdowskim współczynnik skolaryzacji był na poziomie 95,69% (w 2013 r.).
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Wykres 20. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych w gminie Płośnica i powiecie
działdowskim w latach 2009-2013

Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach
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Podobnie jest w gimnazjum, gdzie w gminie wskaźnik skolaryzacji jest dużo niższy niż w powiecie.
W 2013 roku w gminie Płośnica wynosił on 72,02%, a w powiecie aż 97,87%.
Wykres 21. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych w gminie Płośnica i powiecie
działdowskim w latach 2009-2013
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1.3.4. Kultura
W gminie Płośnica swoją działalność w zakresie kultury prowadzą 2 instytucje:
Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy
Gminna Biblioteka Publiczna w Płośnicy – filie biblioteki znajdują się w Wielkim Łęcku, Gródkach
i Niechłoninie.
Gminny Ośrodek Kultury, który ma za zadanie:
Strona 29

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

a) rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
b) przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
c) kształtowanie wzorów i nawyków uczestnictwa w kulturze;
d) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
e) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
f)

tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą,
kulturą i sztuką;

g) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego
Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy zajmuje się prowadzeniem różnego rodzaju warsztatów i zajęć.
Organizuje również wystawy i spotkania autorskie, festiwale, koncerty i przeglądy muzyczne, a także
festyny dla mieszkańców. W 2015 roku kalendarz imprez kształtuje się następująco:
Tabela 15. Kalendarz imprez na rok 2015
Termin

Nazwa imprezy

Styczeń

11.01.2015 –Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
22.01.2015 -Dzień Babci i Dziadka
23.01 .2015 -Bal Karnawałowy dla dzieci
26.01-30.01.2015 Ferie z GOK
30.01.2015 Bal karnawałowy w Gminie

Luty

02.02.-06.02.2015 Ferie z GOK
26.02.2015 Konferencja ,,Śladami Mazurów''

Marzec

05.03.2015 Kabaret Świerszczy chrząszcz
08.03.2015 Dzień Kobiet
14.03.2015 Autobus Kulturalny
Misterium Męki Pańskiej
29.03.2015 Konkurs na najpiękniejszą palmę Wielkanocną

Kwiecień

31.03.2015
Małe Spotkania z Poezją
24.04.2015 (piątek) Rozstrzygnięcie Konkursu Literackiego
,,Złote Piórko''
Program artystyczny z okazji Ogólnopolskich Obchodów Urodzin Jeremiego Przybory
26.04.2015 (niedziela ) Ponad powiatowy Konkurs Taneczny
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Maj

01.05.2015 Wielka Majówka
Uroczyste Obchody Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja
Turniej Gmin
27.05.2015
Dzień Matki (środa)
Wystawa plastyczna

Czerwiec

01.06.2015 (poniedziałek )
Dzień Dziecka w Gminie
18.06.2015
Płośnickie Lato Teatralne
Wycieczka Klubu 50 + Koszelewy
3.07.2015 Noc Świętojańska

Lipiec

03.07-1.08.2015
PLAN FESTYNÓW W RAMACH AKCJI
"Wakacje z GOK"
3.07. 2015 Skurpie
5.07. 2015 Gródki
7.07. 2015 Zalesie
9.07. 2015 Turza Mała
10.07. 2015 Prioma
11.07. 2015 Murawki
13.07. 2015 Wielki Łęck
15.07. 2015 Gralewo
20.07. 2015 Niechłonin
21.07. 2015 Gruszka
22.07. 2015 Jabłonowo
24.07. 2015 Przełęk
27.07. 2015 Mały Łęck
30.07. 2015 Rutkowice
1.08. 2015 Płośnica
Wystawa prac plastycznych

Sierpień

Pożegnanie Lata
Koncert muzyczny
Wystawa prac malarskich

Wrzesień

Dożynki
Maraton Kulturalny -Spotkanie z muzyką i teatrem
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Październik

Dzień Papieski
Maraton Uśmiechu -konkurs kabaretowy
Wystawa plastyczna

Listopad

Koncert zaduszkowy
11.11.2015 Narodowe Święto Niepodległości

Grudzień

Mikołajki w Gminie
Jasełka
Wigilia w Gminie

W ofercie GOK obecnie znajdują się:
a) Grupa teatralna.
b) Sekcja taneczna.
c) Zajęcia plastyczne.
d) Zajęcia wokalne.
e) Klub 50+.
f)

Zajęcia taneczne: balet dla dzieci,

g) Kurs komputerowy,
h) Warsztaty poetyckie,
i)

Zajęcia z nauki gry na instrumentach klawiszowych,

j)

Wycieczka kulturalna.
W gminie działają obecnie 4 biblioteki (łącznie z filiami), w których pracuje w sumie 5
pracowników. Znajdują się one w Płośnicy, Gródkach, Niechłoninie i Wielkim Łęcku. Największy
księgozbiór ma biblioteka w Płośnicy, przeszło 11 tysięcy egzemplarzy. Łącznie w 2013 liczba
książek w bibliotekach wynosiła 27 297 sztuk.
Tabela 16. Liczba bibliotek w gminie Płośnica oraz osób w nich pracujących w latach 2009 - 2013

Liczba bibliotek oraz osób w nich j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

pracujących
biblioteki i filie

ob.

4

4

4

4

4

pracownicy bibliotek

osoba

5

5

5

5

5
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Tabela 17. Liczba bibliotek w poszczególnych miejscowościach gminy Płośnica, ich księgozbiór oraz liczba
komputerów w latach 2009 - 2013

Miejscowość

Placówki biblioteczne w 2013 r.
Biblioteki i filie

Księgozbiór

Komputery dostępne dla
czytelników

1

Gralewo

-

-

-

2

Gródki

1

4 884

5

3

Gruszka

-

-

-

4

Jabłonowo

-

-

-

5

Mały Łęck

-

-

-

6

Murawki

-

-

-

7

Niechłonin

1

6 577

3

8

Płośnica

1

11 372

4

9

Prioma

-

-

-

10

Przełęk

-

-

-

11

Rutkowice

-

-

-

12

Skurpie

-

-

-

13

Turza Mała

-

-

-

14

Wielki Łęck

1

4 464

3

15

Zalesie

-

-

-

Liczba czytelników zmienia się dynamicznie. W 2012 roku liczba czytelników wyniosła 884 osoby, aby
już w roku następnym spaść do 787. Wzrosła natomiast i to znacznie liczba wypożyczanych książek. W
roku 2010 było to niecałe 24 tysiące, a w roku 2013 czytelnicy wypożyczyli ich przeszło 26,5 tysiąca.
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Wykres 22. Liczba czytelników i wolumen wypożyczeń w bibliotekach gminy Płośnica w latach 2009-2013

Liczba czytelników i wolumen wypożyczeń w bibliotekach
gminy Płośnica w latach 2009-2013
900
880
860

27000
26619 26500

884
857

854

26000

836

840

25500

25359

25087

820
24521

800
780

25000
787

24500
24000

23963

760

23500

740

23000

720

22500
2009

2010

2011

Liczba czytelników

2012

2013

wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz

Można domniemywać, że mieszkańcy gminy Płośnica mają dobry dostęp do bibliotek, gdyż

w tym

obszarze na 1 bibliotekę przypada niecałe półtora tysiąca osób, w powiecie działdowskim zaś liczba ta
przekracza 2800 mieszkańców.
Wykres 23. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w gminie Płośnica i powiecie
działdowskim w latach 2009-2013

Liczba mieszkańców przypadająca na 1 placówkę
biblioteczną w gminie Płośnica i powiecie działdowskim
w latach 2009-2013
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powiat działdowski

Gminny Ośrodek Kultury przeprowadza rokrocznie imprezy skierowane przede wszystkim
do mieszkańców, ale również do innych grup odbiorców. W roku 2013 GOK zorganizował 46 imprez,
w których wzięło udział około 2000 ludzi. To dużo lepszy wynik jeśli chodzi o liczbę uczestników niż
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w poprzednich badanych latach. Nawet jeśli wziąć pod uwagę fakt, że w 2011 r. GOK zorganizował 62
imprezy.
Do wydarzeń kulturalnych kojarzonych z gminą można zaliczyć:


Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich - Płośnickie Lato Teatralne



Święto Plonów



Maraton Kulturalny. Spotkania z książką, muzyką, teatrem

Tabela 18. Liczba domów kultury oraz zorganizowane imprezy w gminie Płośnica oraz liczba ich
uczestników w latach 2009 - 2013

Domy i ośrodki kultury, kluby i

2009

2010

2011

2012

2013

świetlice
ogółem

ob.

1

-

1

1

1

imprezy

szt.

60

-

62

45

46

uczestnicy imprez

osoba

588

-

1490

819

2000

Gmina Płośnica może się poszczycić bardzo dobrą formacją artystyczną, czyli Młodzieżową Orkiestrą
Dętą wraz z grupą mażoretek. Jest to sztandarowy produkt tej gminy. Orkiestra bierze udział w licznych
konkursach i festiwalach, udziela także występów. W gminie działa łącznie 7 zespołów artystycznych
(rok 2013), które zrzeszają 64 uczestników. To o 5 grup artystycznych mniej niż w 2011 roku, kiedy to
na tym terenie działało ich aż 12.
Wykres 24. Liczba zespołów artystycznych i ilość ich członków w gminie Płośnica w latach 2009-2013

Liczba zespołów artystycznych i ilość ich członków
w gminie Płośnica w latach 2009-2013
14

170

12
10
8

12
9
111

7
5

6

64

4

48

2

0

0
2009

0
2010

liczba zespołów artystycznych
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1.3.5. Sport
W gminie organizowane są imprezy sportowe, m.in.: turniej piłki siatkowej drużyn strażackich, turnieje
tenisa stołowego amatorów, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców. Istnieją również kluby
sportowe:


SKS przy Szkole Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Płośnicy,



UKS "Junior" Gródki przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach.

Ćwiczy w nich obecnie 74 członków, którymi opiekuje się 4 trenerów. Uczestnicy zajęć to przede
wszystkim młodzież.
Tabela 19. Kluby sportowe w gminie Płośnica i liczba ich członków w latach 2010, 2012 i 2014

Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS

j.m.

2010

2012

2014

kluby

szt.

3

2

2

członkowie

osoba

112

71

74

ćwiczący ogółem

osoba

104

71

72

ćwiczący mężczyźni

osoba

39

40

37

ćwiczący kobiety

osoba

65

31

35

ćwiczący do lat 18 ogółem

osoba

104

71

72

ćwiczący do lat 18 chłopcy

osoba

39

40

37

ćwiczący do lat 18 dziewczęta

osoba

65

31

35

sekcje sportowe

szt.

5

5

5

instruktorzy sportowi

osoba

0

1

3

inne osoby prowadzące zajęcia sportowe

osoba

6

2

1

1.3.6. Gospodarka mieszkaniowa
W gminie Płośnica z roku na rok przybywa mieszkań. Jest to nieznaczny, ale jednostajny wzrost. W 2013
roku w gminie było 1889 mieszkań, które posiadają 8209 izb (pokoi w obiektach mieszkalnych). Według
danych, wzrasta liczba izb przypadająca na mieszkanie oraz jednostkowy metraż lokalu.
Tabela 20. Zasoby mieszkaniowe gminy Płośnica w latach 2009 - 2013

Zasoby mieszkaniowe
Mieszkania
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1889
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Izby

-

6768

8114

8140

8187

8209

Powierzchnia użytkowa mieszkań

m2

126

152

153

154

154

360

453

154

273

847

W gminie Płośnica zdecydowana większość mieszkań wyposażona jest w instalację wodociągową.
W 2013 roku 135 mieszkań nie miało takiego podłączenia. Ustęp spłukiwany posiada około 83%
mieszkań, a łazienkę przeszło 77%. Najmniej mieszkań posiada instalację gazową. Ta liczba mieszkań nie
zmienia się od lat i wynosi tylko 198 mieszkań, co daje niewiele ponad 10%.
Tabela 21. Liczba mieszkań w gminie Płośnica wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne w latach
2009 - 2013

Liczba mieszkań wyposażonych

2009

2010

2011

2012

2013

liczba mieszkań ogółem w gminie

1689

1871

1876

1885

1889

wodociąg

1538

1735

1741

1750

1754

ustęp spłukiwany

1190

1547

1553

1562

1566

łazienka

1196

1442

1448

1457

1461

centralne ogrzewanie

1165

1422

1428

1437

1441

gaz sieciowy

178

198

198

198

198

w instalacje techniczno-sanitarne

Wykres 25. Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje techniczno-sanitarne w latach 2009-2013

Liczba mieszkań wyposażonych w instalacje technicznosanitarne w latach 2009-2013
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Potwierdzeniem wniosków, które zostały zapisane powyżej, jest wykres nr 26, który przedstawia
wartości wskaźników w poszczególnych latach w gminie Płośnica. Widać na nim wyraźnie, że
sukcesywnie wzrasta liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców, jak również przeciętna
wielkość mieszkania i przypadający metraż na 1 mieszkańca.
Wykres 26. Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Płośnica w latach 2009-2013

Wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Płośnica
w latach 2009-2013
321,5
319,1
316,7
314
296

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

26,4
26,1
25,9
25,6
22,1

przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1
osobę

82
81,8
81,6
81,5
74,8

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

0
2013

2012

2011

50

100
2010

150

200

250

300

350

2009

Porównując wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych w gminie Płośnica i całym powiecie
działdowskim, można stwierdzić, iż w gminie powstają większe mieszkania, a co za tym idzie metraż
przypadający na 1 mieszkańca również jest większy. Dodatkowo ilość mieszkań przypadająca na 1000
mieszkańców jest większa w gminie, aniżeli w całym powiecie działdowskim.
Tabela 22. Zasoby mieszkaniowe – wskaźniki w latach 2009 - 2013

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki

2009

2010

2011

2012

2013

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 m2

74,8

81,5

81,6

81,8

82

22,1

25,6

25,9

26,1

26,4

296

314

316,7

319,1

321,5

72,2

75,1

75,3

75,6

75,8

mieszkania
przeciętna powierzchnia użytkowa m2
mieszkania na 1 osobę
liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

-

POWIAT DZIAŁDOWSKI
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 m2
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mieszkania
przeciętna powierzchnia użytkowa m2

22,7

23,1

23,4

23,7

24,0

314,6

307,3

310,2

313,4

317,2

mieszkania na 1 osobę
mieszkania na 1000 mieszkańców

-

W gminie Płośnica wypłacono w 2013 roku prawie 580 dodatków mieszkaniowych, na łączną kwotę
prawie 69 tysięcy złotych. To dużo więcej niż w roku poprzedzającym, gdzie dodatków było 495, na
kwotę niewiele przekraczającą 50 tysięcy zł. Natomiast we wcześniejszych latach ilość tych dodatków
była jeszcze wyższa, w 2009 roku osiągnęła prawie 800.
Tabela 23. Liczba i kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w latach 2009 - 2013

Liczba i kwoty wypłaconych dodatków

2009

2010

2011

2012

2013

mieszkaniowych
liczba

szt.

799

712

580

495

578

kwota

zł

67 383

63 676

55 372

50 521

66 820

1.4. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
1.4.1. Zaopatrzenie w wodę
Woda do celów komunalnych i przemysłowych na terenie gminy pochodzi z wód podziemnych.
Gmina Płośnica od 2013 roku rozporządza siecią wodociągową, która z roku na rok powiększa się.
Nie jest to jednak znaczna rozbudowa, ale niewielkie sukcesywne zwiększanie długości sieci
rozdzielczej. W 2013 roku wynosiła ona prawie 100 km. Z tej sieci odprowadzono 1149 przyłączy do
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Przeciętnie 1 mieszkaniec gminy Płośnica w 2013
roku zużył 42,1 m3 wody. Jest to znaczny wzrost zużycia, gdyż w roku poprzedzającym było to 39,8 m3.
W badanym okresie mieszkańcy z roku na rok zużywali coraz więcej litrów. Łącznie dało to 247,5 dam3
wody dostarczonej do gospodarstw domowych w 2013 r. Jednak według danych Programu Ochrony
Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie ma zagrożenia wystąpienia deficytu wody
ani pustynnienia w obszarze gminy Płośnica.
Tabela 24. Podstawowe informacje o sieci wodociągowej w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013

Wodociągi
długość czynnej sieci rozdzielczej
km
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej km
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w zarządzie bądź administracji gminy
przyłącza prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
woda
dostarczona
gospodarstwom
domowym
ludność korzystająca z sieci wodociągowej
zużycie
wody
w
gospodarstwach
domowych na 1 mieszkańca

szt.

1125

1134

1142

1149

1149

dam3

206,1

219,2

224,4

235

247,5

osoba 4718
m3
35,8

4932
36,8

4908
37,8

4900
39,8

4873
42,1

Tabela 25. Wykaz ujęć wodnych na terenie gminy Płośnica

Lokalizacja

Właściciel

Nr studni

Głębokość

Wydajność

Obsługiwane

[m]

[m³/d]

miejscowości
Płośnica

Płośnica

Gmina

I

86

1224

(wodociąg

Płośnica

II

76

1608

Jabłonowo

Gmina

I

81

2040

Jabłonowo,

(wodociąg

Płośnica

II

85

2040

Zalesie, Gruszka,

publiczny)

publiczny)

Niechłonin

Wielki Łęck

Gmina

I

57

1560

Wielki

Łęck,

(wodociąg

Płośnica

II

74

3120

Przełęk,

Mały

publiczny)

Łęck, Turza Mała

Skurpie

Gmina

(wodociąg

Płośnica

publiczny)

I

85

1104

Skurpie,

Turza

Wielka,
Rutkowice,
Prioma

Ujęcia wód podziemnych we wsi Gródki – studnia Nr 1 i Nr 2 oraz w miejscowości Skurpie – studnia Nr
2 zostały wyłączone z użytkowania. W 2012 roku do użytku zostało oddane zmodernizowane ujęcie
wody w Jabłonowie, dzięki czemu jego wydajność wynosi obecnie 170 m3/dobę (poprzez zastosowanie
filtrów zamkniętych do uzdatniania). Wodę z ujęć podziemnych wykorzystuje się zarówno do celów
komunalnych i przemysłowych. Do nawodnień w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie stosuje się wody
powierzchniowe. Biorąc pod uwagę zużycie wody nie tylko przez gospodarstwa domowe, to w gminie
Płośnica w 2013 roku w sumie zużyto jej 570,5 dam3, co daje w przeliczeniu na 1 mieszkańca, zużycie
na poziomie 97,1 m3.
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Tabela 26. Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w gminie Płośnica w latach 2009 2013

Zużycie wody na potrzeby gospodarki j.m

2009

2010

2011

2012

2013

narodowej i ludności w ciągu roku
ogółem

dam3

505,8

517,3

557,9

570,9

570,5

rolnictwo i leśnictwo

dam3

282

282

318

318

318

eksploatacja sieci wodociągowej

dam3

223,8

235,3

239,9

252,9

252,5

- dam3

206,1

219,2

224,4

235

247,5

m3

88,6

86,8

94,2

96,6

97,1

eksploatacja

sieci

wodociągowej

gospodarstwa domowe
zużycie wody na 1 mieszkańca

1.4.2. Odprowadzanie ścieków
Sieć kanalizacyjna w 2013 roku osiągnęła 44,5 km i jest zarządzana w całości przez Gminę Płośnica.
W 2011 roku nastąpiła rozbudowa sieci, co przyniosło wzrost o dodatkowe 20,8 km sieci. Za tym także
idzie wzrost ilości przyłączy do budynków mieszkalnych o 162. Wynikiem tego jest także wzrost ilości
odprowadzanych ścieków. Co ciekawe, w 2011 roku było to 34 dam3, w 2012 r. jeszcze 32 dam3,
a dopiero w roku 2013 zwiększyło się do 46 dam3.

Tabela 27. Podstawowe dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Kanalizacja

2009

2010

2011

2012

2013

km

9,8

17,8

23,7

42,6

44,5

długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej km

9,8

17,8

23,7

42,6

44,5

193

244

292

454

454

długość czynnej sieci kanalizacyjnej

w zarządzie bądź administracji gminy
przyłącza

prowadzące

do

budynków szt.

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
ścieki odprowadzone

dam3

29

26

34

32

46

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

649

837

1120

1739

1730

Średnio codziennie oczyszczanych jest 0,1 dam3 ścieków. Wszystkie odprowadzone
gospodarstw domowych, są oczyszczane biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów.

Strona 41

z

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

Tabela 28. Podstawowe informacje dotyczące oczyszczania ścieków w gminie Płośnica w latach 2009 2013

Ścieki oczyszczane w ciągu roku

j.m

2009

2010

2011

2012

2013

odprowadzone ogółem

dam3 29,0

26,0

34,0

32,0

46,0

odprowadzane w czasie doby do kanalizacji

dam3 1

0

0

0,1

0,1

33

49

41

51

oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i dam3 29
ściekami dowożonymi
oczyszczane razem

dam3 22

26

34

32

46

oczyszczane biologicznie

dam3 22

26

34

32

46

oczyszczane

biologicznie

i

z

podwyższonym %

75,9

100,0 100,0 100,0 100,0

usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem

W gminie Płośnica powstają też ścieki przemysłowe i komunalne, które muszą być oczyszczone. W 2013
roku wzrosła objętość tych ścieków, z 32 dam3 (w roku 2012) do 46 dam3 w 2013 roku. Takich ścieków
przypada 7,8 m3 na 1 mieszkańca gminy. Wszystkie te ścieki oczyszcza się biologicznie z podwyższonym
usuwaniem biogenów.
Tabela 29. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi
w ciągu roku w latach 2009 - 2013

Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające

2009 2010

2011

2012

2013

oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w
ciągu roku
ogółem

dam3 29,0

26,0

34,0

32,0

46,0

ogółem na 1 mieszkańca

m3

5,1

4,4

5,7

5,4

7,8

ogółem na 1 km2 powierzchni

dam3 0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

oczyszczane razem

dam3 22

26

34

32

46

oczyszczane biologicznie

dam3 22

26

34

32

46

nieoczyszczane razem

dam3 7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

nieoczyszczane odprowadzone siecią kanalizacyjną

dam3 7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

oczyszczane
podwyższonym

biologicznie,
usuwaniem

chemicznie

i

biogenów

w

ścieków wymagających oczyszczania
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1.4.3. Sieć gazowa
Sieć gazowa w gminie Płośnica nie jest zbytnio rozbudowana. Od lat nie zmienia się jej długość i wynosi
niecałe 26,08 km, w tym sieci przesyłowej ponad 11 km, a rozdzielczej ponad 15 km. Do sieci jest
podłączonych 221 budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, z czego 200 to gospodarstwa domowe.
Prawie połowa z tych gospodarstw ogrzewa swoje mieszkania gazem. Całoroczne zużycie gazu wynosi
175,3 tys. m3, z czego ponad 81% przeznaczone jest na ogrzewanie mieszkań.
Tabela 30. Długość sieci gazowej

Sieć gazowa

2009

2010

2011

2012

2013

długość czynnej sieci ogółem

m

26077

26077

26077

26077

26077

długość czynnej sieci przesyłowej

m

11020

11020

11020

11020

11020

długość czynnej sieci rozdzielczej

m

15057

15057

15057

15057

15057

217

218

219

220

221

178

183

183

185

200

48

94

50

97

99

tys.m3

152,1

164,6

165,3

159,3

175,3

ogrzewanie tys.m3

100,1

117,8

86,9

118,4

142,3

602

644

639

620

622

czynne przyłącza do budynków szt.
mieszkalnych i niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy

gosp.
gazu

ogrzewający gosp.

mieszkania gazem
zużycie gazu
zużycie

gazu

na

mieszkań
ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

Porównując wskaźniki gminy Płośnica z powiatem działdowskim to jeśli chodzi o odsetek mieszkańców
korzystających z wodociągów, to wartości są bardzo podobne i oscylują w granicach 82 – 85 %.
Natomiast różnicę widać przy kolejnym zestawieniu, które dotyczy sieci gazowej. W tym przypadku
w powiecie działdowskim dużo więcej mieszkańców korzysta z gazu. W 2013 ta wartość dla powiatu
sięgała prawie 50% ogółu mieszkańców, a w gminie ten wskaźnik jest niewiele powyżej 10%. Takie (lub
bardzo podobne) wartości utrzymują się przez wszystkie badane okresy.
Różnicę widać także w odniesieniu do sieci kanalizacyjnej. Analizując cały powiat działdowski w 2013
roku prawie 2/3 mieszkańców używa kanalizacji, a w gminie wartość jest o połowę niższa. W
poprzednich latach wskaźnik ten był jeszcze niższy i wynosił 18,9 % w 2012 r.
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Wykres 27. Procent mieszkańców korzystających w wodociągów w gminie Płośnica w powiecie
działdowskim w latach 2009 - 2013

% mieszkańców korzystających z wodociągów w gminie
Płośnica i w powiecie działdowskim w latach 2009-2013
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Wykres 28. Procent mieszkańców korzystających z sieci gazowej w gminie Płośnica i w powiecie
działdowskim w latach 2009-2013
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Wykres 29. Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji w gminie Płośnica i w powiecie
działdowskim w latach 2009-2013

% mieszkańców korzystających z kanalizacji w gminie
Płośnica i w powiecie działdowskim w latach 2009-2013
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Biorąc pod uwagę zużycie poszczególnych zasobów, to w gminie Płośnica zużywa się zdecydowanie
mniej wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Jest to różnica wynosząca w 2013 roku 12 m3 wody.
Podobna sytuacja jest w odniesieniu do gazu. W całym ilość gazu przypadająca na 1 mieszkańca
powiatu jest prawie 3 razy wyższa.
Wykres 30. Zużycie wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w gminie Płośnica i w powiecie
działdowskim w latach 2009 - 2013
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Wykres 31. Zużycie gazu w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w gminie Płośnica i w powiecie
działdowskim w latach 2009 – 2013
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1.4.4. OZE
Na terenie gminy Płośnica, w obrębie miejscowości Skurpie realizowana jest inwestycja polegającą
na wybudowaniu farmy wiatrowej. Inwestorem jest Grupa PEP - Spółka Zależna Polish Energy Partners.
Inwestycja obejmuje budowę 19 turbin wiatrowych typu Siemens SWT-2.3-108, budowę stacji
transformatorowej, podziemną infrastrukturę linii przesyłowej i przewodów sterujących oraz drogi
dojazdowe do pojedynczych turbin oraz place manewrowe i montażowe. Całkowita moc farmy
wiatrowej wyniesie 43,7 MW, co pozwoli na zapewnienie energii ponad 40 tysiącom gospodarstw
domowych. Jeśli chodzi o klasyfikację obszaru, to gmina Płośnica znajduje się w strefie o średnim
potencjale energii wiatrowej (województwo zakwalifikowano do strefy III).
Potencjał energii słonecznej w województwie warmińsko-mazurskim został również zakwalifikowany
do III strefy zasobów, czyli jako tereny o średnim potencjale. Jednak ów potencjał jest mniejszy niż
wiatrowy. Mimo tego, że obszar zakwalifikowano jako ten o średnim potencjale, z powodzeniem można
wykorzystywać energię słoneczną na przykład do przetwarzania w kolektorach wodnych i powietrznych
w ciepło, które będzie służyło do ogrzewania pomieszczeń lub wody.
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1.5. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
1.5.1. Transport drogowy
W gminie Płośnica występują drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Droga wojewódzka nr 544
relacji Brodnica – Lidzbark – Działdowo – Mława – Przasnysz – Ostrołęka połączona jest z drogami
krajowymi nr 7 i 15. Jest ona w całości pokryta nawierzchnią bitumiczną. Drogi powiatowe
przebiegające przez gminę Płośnica:


droga nr 1255 N Dąbrówno – Tuczki – Płośnica – Gródki,



droga nr 1282 N dr. pow. 1255 N – Gralewo – Gralewo Stacja,



droga nr 1286 N dr. woj. 544 – Koty – Płośnica,



droga nr 1288 N Wielki Łęck –Płośnica – Burka,



droga nr 1290 N Płośnica – Prioma –dr. Woj. 544,



droga nr 1294 N dr. woj. 544 Cibórz – Dłutowo – Jabłonowo,



droga nr 1300 N Zalesie – Niechłonin,



droga nr 1302 N Zalesie – gr. Woj. (Sarnowo),



droga nr 1304 N dr. woj. 544 Jabłonowo –Niechłonin – Narzym –Wola,



droga nr 1359 N dr. pow. 1294 N – Zalesie – gr. wojew. (Zielona),



droga nr 1361 N dr. woj. 544 Gródki – Niechłonin – granica woj. (Szronka),



droga nr 1373 N dr. pow. 1263 N Gralewo – Turza Wielka – Filice (dr. woj. 542).

Drogi gminne i dojazdowe do jednostek osadniczych i nieruchomości:


gr. gm. ( Koszelewy ) – Gralewo ( stacja PKP )



gr. gm. – Gralewo – dr. gm. nr. 186011 N



dr. pow. nr. 1255 N - Gralewo



gr. gm. ( Koszelewy ) – Murawki – Turza Mała



dr. pow. nr. 1255 N – dr. gm. nr. 186004 N ( Turza Mała )



gr. gm. – dr. gm. nr. 186005 N



gr. gm. - Płośnica



dr. gm. nr. 186007 N ( Płośnica ) - Sasorowo



gr. gm. ( Turza Wielka ) – Rutkowice - Prioma



Rutkowice – dr. gm. nr. 186011 N ( Pierławki )



gr. gm. ( Turza Wielka ) – Skurpie – gr. gm. ( Pierławki )



gr. gm. ( Niestoja ) – dr. gm. nr. 186011 N ( Skurpie )



dr. pow. nr. 1288 N ( Skurpie ) – gr. gm.
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dr. gm. nr. 186011 N ( Skurpie ) – gr. gm. ( Wysoka )



gr. gm. – dr. pow. nr. 1286 N ( Turza Mała )



dr. pow. nr. 1286 N ( Turza Mała ) – dr. pow. nr. 1288 N ( Mały Łęck )



Mały Łęck – Przełęk Duży



Płośnica – Przełęk Duży



Płośnica ul. Dworcowa



Płośnica ul. Kwiatowa



Płośnica ul. Młyńska



Płośnica ul. Poprzeczna



Prioma - Gródki



Gródki – dr. gm. nr. 186023 N



Przełęk Duży – gr. gm. ( Dłutowo )



Przełęk Duży – Przełęk Mały – dr. pow. nr. 1304 N ( Przełęk Kościelny )



dr. gm. nr. 186026 N ( Przełęk Mały )



dr. pow. nr. 1304 N ( Przełęk Kościelny )



Przełęk Kościelny ( wieś )



Gródki – Przełęk Kościelny



dr. pow. nr. 1304 N – dr. pow. nr. 1361 N ( Gruszka )



Jabłonowo ( wieś )



Jabłonowo - Gruszka



gr. gm. - Niechłonin



Niechłonin ( wieś )



Jabłonowo – gr. gm. ( Wawrowo )



gr. gm. ( Wawrowo ) - Zalesie



gr. gm. - Zalesie



gr. gm. - Zalesie



Zalesie – gr. wojew. ( Szronka )



Gródki ( wieś )



Płośnica ul. Wincentego Witosa



Płośnica ul. Marcelego Nowotki



Płośnica ul. Bartłomieja Rusina
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1.5.2. Transport kolejowy
Na granicy gminy Płośnica i Rybno przebiega magistrala kolejowa dwutorowa zelektryfikowana I rzędu
nr 9 (E-95), relacji Warszawa-Działdowo-Iława-Gdynia. Przez gminę przebiega około 3- kilometrowy
odcinek. Pozostała część terenu kolejowego leży administracyjnie w gminie Rybno, ale obsługuje
północny region gminy Płośnica. Przez środkową część gminy przebiega niezelektryfikowana
jednotorowa linia kolejowa relacji Działdowo-Brodnica. W gminie znajduje się przystanek kolejowy
Płośnica oraz przystanek kolejowy Prioma.
1.5.3. Infrastruktura teleinformatyczna
Na terenie gminy – w Płośnicy i Niechłoninie - zlokalizowano dwie automatyczne centrale telefoniczne
o pojemności 1000 NN każda. Są one podłączone do automatycznej centrali nadrzędnej w Działdowie.
W gminie Płośnica powstały również 4 obiekty sieci komórkowych.
1.6. POTENCJAŁ PRZYRODNICZY
1.6.1. Krajobraz przyrodniczy
Roślinność w gminie Płośnica należy do Działu Mazowiecko-Poleskiego (według podziału
geobotaniczno-regionalnego). Jest ona dość urozmaicona. W gminie można zauważyć dwa duże
kompleksy leśne znajdujące się w północnej i wschodniej jej części. Sporą część terenów zajmują
również zbiorowiska łąkowe, torfowe i szuwarowe w dolinach rzek Wkry-Działdówki i Płośniczanki. Na
terenie gminy można wyróżnić takie rośliny chronione jak: wielosił błękitny, storczyki, grzybień biały,
kalina koralowa czy grążel żółty. W lasach na terenie gminy Płośnica występują takie gatunki zwierząt
jak: dziki, sarny, jelenie, a także lisy, wydry, kuny i zające. Można wyróżnić również liczne zbiorowiska
ptaków, m.in.: bociana białego, kurki wodne, kaczki, kuropatwy, gołębie siniaki, puchacze czy
kuropatwy.
Gmina Płośnica jest objęta zasięgiem przez program Zielone Płuca Polski, którego głównym celem jest
opracowanie i wdrożenie strategii ekorozwoju w Polsce północno-wschodniej. Do Zielonym Płuc Polski
przynależą tereny w naturalnym stanie i nieskażone ekologicznie. Obowiązkiem przynależnych
regionów jest zachowanie i odtwarzanie naturalnych walorów środowiskowych przy stosowaniu
zrównoważonych działań gospodarczych i społecznych.
Gmina Płośnica położona jest w obrębie dorzecza rzeki Narwi i rzeki Drwęcy. Przez teren gminy
przepływają rzeki: Wkra(Działdówka), Wel i Płośniczanka.
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Lesistość w gminie Płośnica sięga 19,4%. Lasy zajmują przeszło 3166 ha powierzchni, z czego 574,53 ha
są to lasy prywatne. Lasy Gminy Płośnica położone są na terenach objętych zarządem Nadleśnictwa
Lidzbark i Nadleśnictwa Dwukoły.

Tabela 31. Podstawowe informacje dotyczące lasów w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Lasy

jm

2009

2010

2011

2012

2013

lesistość w %

%

19,3

19,3

19,4

19,4

19,4

lasy ogółem

ha

3150,2

3150,2

3161,2

3166,5

3166,18

lasy publiczne ogółem

ha

-

2591,4

2590,9

2592,0

2591,65

lasy prywatne ogółem

ha

-

-

570,3

574,5

574,53

W gminie Płośnica występują przede wszystkim gleby brunatnoziemne (brunatne i płowe), które są
bardzo żyzne oraz bielicoziemne (rdzawe i bielicowe) – mniej żyzne. W pobliżu rzek

i cieków

wodnych występują gleby torfowe, torfowo-mułowe i murszaste, które mają mało składników
pokarmowych, natomiast mają dobrze wykształcony poziom próchniczy. W gminie występują przede
wszystkim gleby o średniej jakości (klasa IVa i IVb) oraz gleby słabe (V klasa bonitacyjna). Gleby dobrej
jakości, klasy IIIa i IIIb występują na nielicznych terenach.
Dbałość o przyrodę to także odpowiednie gospodarowanie odpadami gminy. W ciągu roku zbiera ich
się prawie 150 ton (w 2013 r.), co jest dużym skokiem ilości w porównaniu z rokiem poprzedzającym,
gdzie zebrano 84,3 tony odpadów. Liczba odpadów przypadająca na 1 mieszkańca gminy w 2013 roku
wynosiła 24,8 kg, z czego 20,7 kg pochodzi z gospodarstw domowych.
Tabela 32. Podstawowe informacje o gospodarce odpadami w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

t

106,66

113,07

73,32

84,30

145,62

ogółem na 1 mieszkańca

kg

18,5

19,0

12,3

14,3

24,8

z gospodarstw domowych

t

52,27

69,17

52,32

63,59

121,43

9,1

11,6

8,8

10,8

20,7

960

960

982

920

-

2

2

2

2

2

odpady

z

gospodarstw

domowych kg

przypadające na 1 mieszkańca
budynki mieszkalne objęte zbieraniem szt.
odpadów z gospodarstw domowych
jednostki odbierające odpady w badanym szt.
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roku wg obszaru działalności

Wykres 32. Odpady komunalne zmieszane przypadające na 1 mieszkańca w latach 2009 - 2013

Odpady komunalne zmieszane przypadające
na 1 mieszkańca [kg]
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Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t) z dniem 1 lipca
2013 obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku przejmie Gmina. W związku z członkostwem
Gminy w EZG Działdowszczyzna zadania o których mowa w ust 2 zgodnie z art. 3 ust.2a Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach przejął Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Na terenie gminy Płośnica znajduje się 826 zbiorników bezodpływowych oraz 10 oczyszczalni
przydomowych (stan z 2013 roku). Liczba zbiorników bezodpływowych maleje na korzyść nowych
oczyszczalni bądź podłączenia do kanalizacji.
Tabela 33. Gromadzenie i wywóz nieczystości ciepłych w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Gromadzenie

i

wywóz j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

nieczystości ciekłych
zbiorniki bezodpływowe

szt.

908

908

828

827

826

oczyszczalnie przydomowe

szt.

8

8

8

9

10
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1.6.2. Obszary o szczególnych walorach krajobrazowych
Gmina Płośnica może pochwalić się nieskażonym krajobrazem. Aby zadbać o naturalne tereny
wyodrębniono kilka obszarów chronionych. Na terytorium gminy znajdują się następujące obszary
chronione:


park krajobrazowy: Welski Park Krajobrazowy (20444 ha wraz z otuliną 24339,1 ha)



obszar chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Wkry (4097,5 ha)



obszary Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Wkry i Mławki (6889,70 ha –
na terenie gminy 2711,2 ha); Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Ostoja
Welska (3384,29 ha – na terenie gminy 1591,5 ha).

Na terenie gminy Płośnica znajduje się także 14 pomników przyrody. Są nimi przede wszystkim
pojedyncze dęby, lipy i świerki oraz głazy narzutowe.
Tabela 34. Wykaz pomników przyrody w gminie Płośnica

l.p.

Rodzaj pomnika

Opis pomnika
obwód

(na

Określenie położenia
wysokość

wysokości 1,3m)

1.

dąb szypułkowy

2.

aleja 51 lip drobnolistnych

310 cm

20m

Turza Mała
Rutkowice, wzdłuż drogi
polnej

3.

buk pospolity

4.

aleja 131 dębów

266cm

24m

Rutkowice
Przełęk

wzdłuż

Przełęk-Dłutowo
5.

dąb szypułkowy

203cm

25m

Leśnictwo Gródki

6.

świerk pospolity

208cm

35m

Leśnictwo Gródki

7.

lipa drobnolistna

430cm

25m

Płośnica

8.

głaz narzutowy

950cm (obwód 200cm

Leśnictwo Gródki

przy ziemi)
9.

dąb szypułkowy

400cm

wysokość

Leśnictwo Gródki

nieznana
10.

lipa drobnolistna
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11.

lipa drobnolistna

514cm

20m

droga

gminna

Mała

–

Koty

Turza
przy

oddziale 240b
12.

lipa drobnolistna

430cm

30m

Turza Mała

13.

aleja 163 drzew: kasztanowiec

Turza Mała, wzdłuż drogi

biały, klon jawor, klon pospolity,

gminnej oznaczonej nr

grab pospolity, lipa drobnolistna,

działek: 179 i 181

olsza czarna i świerk pospolity

Wykres 33. Struktura obszarów prawnie chronionych w gminie Płośnica w 2013 roku

Obszary prawnie chronione w gminie Płośnica w 2013 r.
[ha]

955,30
1309,10

parki krajobrazowe

obszary chronionego krajobrazu

Tabela 35. Wykaz obszarów prawnie chronionych w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013

Obszary prawnie chronione

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

ogółem

ha

2264,4

2264,4

2264,4

2264,4

2264,4

parki krajobrazowe

ha

1309,1

1309,1

1309,1

1309,1

1309,1

obszary chronionego krajobrazu

ha

955,3

955,3

955,3

955,3

955,3

Pomniki przyrody

szt.

14

14

14

14

14
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1.6.3. Zagrożenia przyrody
Według przeprowadzonych badań na terenie gminy Płośnica stężenie dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu oraz benzenu jest znacznie niższy od dopuszczalnych norm (strefa A). Głównymi źródłami emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w Gminie Płośnica są : niska emisja (paleniska
indywidualne) i transport (natężenie ruchu na drodze 544). Głównymi problemami z zakresu zagrożeń
przyrody na terenie gminy Płośnica mogą być:


spalanie paliw stałych, głównie w sektorze komunalno-bytowym,



wzrost liczby pojazdów przejeżdżających przez gminę,



pożary



obniżanie poziomu wód gruntowych,



wzrost ruchu turystycznego



plagi owadów



żer zwierząt leśnych

1.7. DZIEDZICTWO KULTUROWE
Zabytki znajdujące się na terenie gminy Do najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie gminy
Płośnica należą:


zespół dworski w Rutkowicach,



zespół dworski z przełomu XIX i XX wieku w Gródkach,



zespół dworski w Małym Łęcku,



kościół pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie,



kościół pw. św. Barbary w Płośnicy wraz z przykościelnym cmentarzem,



zespół dworski w Turzy Małej wraz z parkiem,



kościół pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku,



kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Przełęku,



szlaki i atrakcje turystyczne,



obiekty sakralne i dworskie,



park krajobrazowy i pomniki przyrody.

1.7.1. Religia
W gminie Płośnica znajdują się 4 kościoły:


Parafia pw. św. Barbary w Płośnicy,



Parafia pw. św. Mikołaja w Wielkim Łęcku,
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Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Przemienienia Pańskiego w Przełęku,



Parafia pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie.

1.8. ZARZĄDZANIE ROZWOJEM
1.8.1. Stan finansów samorządowych
Dochody gminy Płośnica w badanym okresie przybierały różne wartości. W 2010 roku wzrosły o ponad
35% względem roku 2009, natomiast w 2011 roku spadły o 20%. W roku 2013 dochody gminy
przekroczyły 20 mln zł, co przy wydatkach rzędu 16 mln pozwoliło zachować nadwyżkę finansową.
Tabela 36. Wykaz dochodów i wydatków w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Dochody

i

j.m. 2009

2010

2011

2012

2013

wydatki
dochody

zł

ogółem

14

269 19

915,14

wydatki

zł

ogółem
saldo

zł

14

319 15

169,98
997 21

120,26

418,18

-727 205,12

-2

553 18

707,71
857 16

788 20

105,52

682,99

550 21

719,39

567 16

786,16

538 -997 011,68

248,20

561

274

778,28

-2

779 4 286 904,71

680,64

Dochód przypadający na 1 mieszkańca wyniósł w 2013 roku 3498,07 zł, natomiast wydatki per capita
w tym samym roku, to 2768,76 zł. We wcześniejszych latach wydatki na mieszkańca były dużo wyższe,
mimo że dochody wcale nie przewyższały wartości z 2013 roku.
Wykres 34. Wysokość dochodów przypadająca na 1 mieszkańca w gminie Płośnica w latach 2009 – 2013

Dochody i wydatki przypadające na 1 mieszkańca gminy
Płośnica w latach 2009-2013
4000,00
3000,00
2000,00

2481,29
2607,74

3669,20
3243,10

2786,79
2618,91

3650,61
3180,11

3498,07
2768,76

1000,00
0,00
2009

2010

2011
dochody
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W 2013 roku najwięcej dochodów przyniosły rozliczenia różne, czyli otrzymane subwencje, dotacje
oraz odsetki. Łącznie było to 8 255 984,05 zł. Kolejną dużą składową dochodów, wynoszącą prawie 3,7
mln zł były dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W 2013 roku wykonano w tym dziale

102,4% zakładanego planu. Dochody z tytułu pomocy społecznej również były na wysokim poziomie i
wynosiły przeszło 3,36 mln zł. Dużą część,

w porównaniu do poprzednich lat stanowiły w 2013

dochody na kulturę fizyczną. W latach 2009 - 2011 gmina nie odnotowywała w ogóle takich dochodów.
Natomiast w 2013 wynosiły one 2 17 777, 67 zł. Były to dochody na finansowanie inwestycji własnych
oraz odszkodowanie za nienależyte wywiązanie się z umowy.
Tabela 37. Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej w gminie Płośnica w latach 2009 - 2013
Dochody ogółem wg działów

j.m.

2009

2010

2011

2012

2013

Rolnictwo i łowiectwo

zł

589759,16

618363,98

587749,77

1272348,27

1515109,41

Leśnictwo

zł

5158,76

3152,56

3451,75

6802,23

6956,29

Przetwórstwo przemysłowe

zł

0,00

0,00

0,00

23300,00

21617,24

zł

0,00

0,00

0,00

0,00

4723,20

Transport i łączność

zł

0,00

2607641,00

76299,25

22025,36

12553,14

Gospodarka mieszkaniowa

zł

170832,66

362393,85

163575,91

139770,05

147914,02

Działalność usługowa

zł

4000,00

5599,52

4697,57

27450,00

5800,00

Administracja publiczna

zł

57580,70

67934,65

61839,77

25996,45

80357,98

Urzędy naczelnych organów

zł

11330,14

46107,82

12995,94

1003,88

1007,00

zł

30199,90

147512,86

115846,90

12800,00

30342,40

zł

3100598,27

3261452,95

3244391,83

3548207,22

3680302,75

Klasyfikacji Budżetowej

Wytwarzanie

i

zaopatrywanie

w

energię

elektryczną, gaz i wodę

władzy państwowej, kontroli
i

ochrony

prawa

oraz

sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od
innych

jednostek

nieposiadających
osobowości prawnej oraz
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wydatki

związane

z

ich

poborem

Różne rozliczenia

zł

7151031,46

7262814,97

7082006,91

7514984,05

8255941,01

Oświata i wychowanie

zł

20876,35

761690,50

5983,89

414661,70

575832,59

Pomoc społeczna

zł

2866879,32

3414090,78

3444365,67

3476422,48

3362219,11

Pozostałe zadania w zakresie

zł

0,00

140540,00

311801,17

320484,21

790957,50

zł

182199,42

178414,03

178840,80

166060,94

178849,30

i

zł

73469,00

104997,96

223860,59

1631575,46

1639510,35

ochrona

zł

6000,00

336462,55

35999,99

84213,22

33912,03

zł

-

-

0,00

100000,00

217777,67

polityki społecznej
Edukacyjna

opieka

wychowawcza
Gospodarka

komunalna

ochrona środowiska
Kultura

i

dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna

Najwięcej wydatków gminy Płośnica pochłania oświata i wychowanie. W 2013 roku wartość ta wynosiła
ponad 5,85 mln zł, natomiast w roku poprzednim była jeszcze wyższa i wynosiła ponad 7,5 mln zł.
Kolejną dużą składową wydatków jest pomoc społeczna. Sięga ona przeszło 4 mln zł. Na administrację
publiczną gmina wydaje ponad 2,5 mln zł, a na rolnictwo niecałe 1,3 mln zł. Na kulturę wydano w 2013
roku ponad 500 tys. zł, nieco mniej na ochronę środowiska (454 430, 80 zł), gdzie w latach poprzednich
na ochronę środowiska wydawano przeszło 3,2 mln zł (w 2012 r.), 2,11 mln zł (w 2010 r.) i ponad 1,47
mln zł (w 2011 r.).
Tabela 38. Struktura wydatków według klasyfikacji budżetowej w latach 2009 - 2013
Wydatki ogółem wg działów

2009

2010

2011

2012

2013

Klasyfikacji Budżetowej

zł

Rolnictwo i łowiectwo

zł

1461792,86

1578208,86

934930,69

2174794,48

1265020,26

Przetwórstwo przemysłowe

zł

0,00

0,00

0,00

23300,00

23377,26

Wytwarzanie i zaopatrywanie w

zł

0,00

0,00

0,00

0,00

5904,00

Transport i łączność

zł

546025,00

3890342,80

501782,47

463070,04

161877,35

Gospodarka mieszkaniowa

zł

85607,22

138743,65

24843,18

26058,81

36000,80

Działalność usługowa

zł

82490,17

14879,26

17497,36

65641,70

12223,63

energię elektryczną, gaz i wodę
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Administracja publiczna

zł

1862411,86

1926640,54

1972993,43

1942617,79

2561821,46

Urzędy

zł

11330,14

46107,82

12995,94

1003,88

1007,00

i

zł

205461,02

400082,83

392621,52

205927,12

259895,06

Dochody od osób prawnych, od

zł

22415,46

21923,57

23445,48

0,00

0,00

Obsługa długu publicznego

zł

48497,60

50585,16

124429,40

215339,62

224858,01

Oświata i wychowanie

zł

6040222,76

6526462,59

5907183,44

7543788,50

5859608,80

Ochrona zdrowia

zł

61986,41

59088,69

63773,70

62506,69

64701,83

Pomoc społeczna

zł

3586980,00

4051514,62

4065384,29

4109693,86

4054396,38

Pozostałe zadania w zakresie

zł

0,00

113878,00

312228,18

340177,61

531263,85

zł

182199,42

183214,03

253116,33

208912,22

221320,39

i

zł

441502,97

2118096,71

1478749,85

3285362,18

454430,80

Kultura i ochrona dziedzictwa

zł

354429,26

734900,99

447639,83

501402,84

525461,02

Kultura fizyczna i sport

zł

3768,11

2748,06

-

-

-

Kultura fizyczna

zł

-

-

17104,30

398188,82

11610,38

naczelnych

organów

władzy państwowej, kontroli i
ochrony

prawa

oraz

sądownictwa
Bezpieczeństwo

publiczne

ochrona przeciwpożarowa

osób fizycznych i od innych
jednostek

nieposiadających

osobowości

prawnej

oraz

wydatki związane z ich poborem

polityki społecznej
Edukacyjna

opieka

wychowawcza
Gospodarka

komunalna

ochrona środowiska

narodowego

1.8.2. Zarządzanie publiczne
Tabela 39. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie
Płośnica w latach 2009 - 2013
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania

2009

2010

2011

2012

2013

przestrzennego na podst. ustawy z 7 lipca 1994r.
oraz ustawy z 27 marca 2003 r.
plany zagospodarowania przestrzennego ogółem

szt.

3

4

4

5

5

plany sporządzone na podstawie ustawy z 2003 r.

szt.

3

3

3

4

4
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powierzchnia

gminy

objęta

obowiązującymi

ha

31

62

62

79

79

gminy

objęta

obowiązującymi

ha

31

31

31

48

48

%

0,2

0,4

0,4

0,5

0,5

planami ogółem
powierzchnia

planami na podstawie ustawy z 2003 r.
udział

powierzchni

miejscowymi

objętej

planami

obowiązującymi
zagospodarowania

przestrzennego w powierzchni ogółem

Jak wynika z powyższego zestawienia, 2% powierzchni w gminie Płośnica jest objęta planami
zagospodarowania. Do 2013 roku sporządzono 5 planów zagospodarowania, obejmujące około 79
hektarów powierzchni.
1.8.3. Kapitał społeczny
Oceny kapitału społecznego gminy Płośnica dokonano, poprzez porównanie wartości jej wskaźników,
w stosunku do średniej wartości z innych gmin w powiecie działdowskim. Poniżej przedstawiono wyniki
analizy dla kluczowych wskaźników.
Tabela 40. Porównanie wskaźników kapitału społecznego

Wskaźnik

Płośnica

Wartość średnia
dla gmin powiatu
działdowskiego

Fundacje i stowarzyszenia poza OSP na 10 tys. mieszkańców
2014
OSP na 10 tys. mieszkańców 2014
Organizacje pożytku publicznego na 10 tys. mieszkańców 2012
Frekwencja w wyborach parlamentarnych 2015
Kluby sportowe na 10 tys. mieszkańców 2014

8,6

14,4

15,5
0
34,2
5,2

6,6
0,3
37,6
5,6

Ilość fundacji i stowarzyszeń w gminie Płośnica jest najniższa spośród wszystkich gmin w powiecie
działdowskim. Średnia ilość organizacji wynosi 14,4, zaś wartość środkowa to 14,1.

Natomiast

analizując liczbę Ochotniczych Straży Pożarnych przypadających na 10 tyś. mieszkańców, to w 2014
roku Płośnica osiągnęła najlepszy wynik w powiecie - wskaźnik wynosił 15,5. Jest to ponad dwa razy
wyższa wartość niż średnia dla innych gmin w powiecie. Biorąc pod uwagę organizacje pożytku
publicznego na 10 tyś mieszkańców, to w powiecie działdowskim aż 4 gminy wykazują zerowy wskaźnik.
OPP znajdują się więc tylko w samym Działdowie oraz w gminie Lidzbark. Frekwencja w wyborach
parlamentarnych w 2015 roku w gminie Płośnica, była jedną z najniższych w powiecie. Niżej plasowała
się tylko gmina wiejska Działdowo. Średnia dla gmin w powiecie wynosiła 37,6%. Analizując wskaźnik
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liczby klubów sportowych przypadających na 10 tyś. mieszkańców, to gmina Płośnica, ze wskaźnikiem
5,2, plasuje się w środku rankingu. Średnia wartość dla tego wskaźnika wynosi 5,6. Biorąc pod uwagę
powyższe wskaźniki można stwierdzić, iż gmina Płośnica nie jest jeszcze zbyt rozwiniętym obszarem
pod względem działalności społecznej. Natomiast ma ona duży potencjał w tym zakresie i podwaliny do
tego, aby sfera społeczna w gminie rozwijała się. Potrzeba zatem liderów, którzy zaczęliby działać na
tym terenie.

1.9. WYNIKI BADANIA
W dniach 8 – 20 czerwca 2015 roku w gminie Płośnica przeprowadzono badanie ankietowe
wśród mieszkańców gminy Płośnica. Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza ankiety,
w którym znajdowało się 7 pytań dotyczących jakości życia w gminie. Dodatkowo w ankiecie
znajdowało się 5 pytań metryczkowych. Ankietę przeprowadzono za pomocą internetowo
udostępnionego kwestionariusza, do którego przekierowania można było znaleźć na stronach
urzędowych. Mniej skomputeryzowani mieszkańcy mieli możliwość wypełnić ten sam kwestionariusz w
wersji papierowej, które były przekazywane przez urzędników i sołtysów. Kwestionariusz ankiety był
przekazany do gminy Płośnica, celem dystrybucji.
W badaniu wzięło udział 147 osób, w tym 55,5% kobiet i 44,5% mężczyzn.
Wykres 35. Struktura płci respondentów

Najwięcej osób było w przedziale wieku od 30 do 39 lat (24,7%). Jednak niewiele mniej stanowiła
grupa wiekowa 40 – 49, do której zaliczało się 21,2% badanych. Tyle samo respondentów znalazło się
w przedziale 50 – 59 lat.
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Wykres 36. Struktura wieku respondentów

Spośród 15 miejscowości / sołectw najwięcej respondentów było z Płośnicy (23,3%), a następnie
z Wielkiego Łęcka (16,4%) i Gródek (10,3%). Najmniej, bo tylko 1 osoba wypełniła ankietę z
miejscowości Gruszka.
Wykres 37. Miejsce zamieszkania respondentów

Prawie 40% badanych posiada wykształcenie średnie, a nieco ponad 30% wykształcenie wyższe. Prawie
22% respondentów zaznaczyło wykształcenie zawodowe, a tylko niecałe 10% wykształcenie
podstawowe.
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Wykres 38. Struktura poziomu wykształcenia respondentów

Prawie 45% badanych zaznaczyło, że jest osobą zatrudnioną, 7% jest przedsiębiorcą, a ponad 11%
rolnikiem. Natomiast prawie 17% ankietowanych nie posiada pracy. Można wywnioskować zatem,
że ludzie mający pracę jest bardziej zaangażowana w sprawy gminy niż osoby, które pracy nie mają.
Wykres 39. Struktura zatrudnienia respondentów

Bardzo często ankietowali udzielali odpowiedzi środkowych, czyli takich, które wskazują
na umiarkowaną, średnią ocenę danego zagadnienia. Zachowanie to może płynąć z faktu, iż dana
osoba faktycznie ma poczucie, że dany aspekt życia w gminie w żaden sposób jej nie przeszkadza, ani
nie pomaga bądź nie chce oceniać w żaden sposób tego punktu. Dla lepszego zrozumienia wyników
badania, warto bardziej skupić się na odpowiedziach skrajnych porównując je ze sobą niż na wartości
środkowej.
Ankietowani oceniając stan nawierzchni dróg w swojej gminie ocenili go nie najlepiej. Prawie 40%
ankietowanych jest niezadowolonych ze stanu dróg w gminie, natomiast dobrze na ten temat
wypowiedziało się tylko 14,4% ankietowanych. 46,6% udzieliło odpowiedzi „umiarkowanie”.
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Wykres 40. Ocena stanu nawierzchni dróg

Sieć oświetlenia ulicznego oceniono dość dobrze. 36,3% osób wystawiło ocenę średnią, a ponad 40%
dobrze wypowiedziało się na ten temat. Niezadowolonych z oświetlenia jest niewiele ponad 23%.
Wykres 41. Ocena stanu oświetlenia ulicznego

Mieszkańcy gminy Płośnica wystawili dobrą ocenę sieci wodociągowej. Aż ponad 67% ankietowanych
jest zadowolonych z tego aspektu, natomiast źle ocenia tylko 12,3% mieszkańców. 18,5% wystawiło
ocenę średnią.
Wykres 42. Ocena sieci wodociągowej
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W przeciwieństwie do sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjna nie została oceniona tak dobrze. Aż 40%
ankietowanych jest niezadowolonych z tego aspektu. 26% uważa, że poziom kanalizacji jest średni,
a około 30% jest zadowolonych odnosząc się do tego elementu.
Wykres 43. Ocena sieci kanalizacyjnej

Mieszkańcy oceniając warunki mieszkaniowe stwierdzili, że mają je na umiarkowanym (42,5%) bądź
dobrym poziomie (37,7%). Tylko nieliczne osoby oceniają negatywnie warunki mieszkaniowe w gminie.
Wykres 44. Ocena warunków mieszkaniowych

Transport publiczny w gminie Płośnica został bardzo słabo oceniony przez mieszkańców. Nie dziwi ten
wynik, gdyż słabo funkcjonuje komunikacja na tym terenie.
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Wykres 45. Ocena transportu publicznego

Ankietowani dobrze wypowiedzieli się o dostępności punktów handlowo-usługowych w gminie. Są
raczej zadowoleni niż niezadowoleni z tego aspektu. Większość ankietowanych jednak oceniła
to umiarkowanie.
Wykres 46. Ocena dostępności punktów handlowo-usługowych

W miarę dobrze oceniono też dostęp do Internetu. Duża liczba ankietowanych wystawiła jednak
średnią ocenę (30,8%), natomiast zadowolonych z dostępu do sieci jest przeszło 40%.
Niezadowolonych nieco ponad 20%.
Wykres 47. Ocena dostępu do Internetu
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Mieszkańcy gminy Płośnica nie mają powodu do narzekań, jeśli chodzi o dostępność do placówek
przedszkolnych. Mogą oni korzystać z wielu punktów przedszkolnych i to widać w badaniach, że są z
tego zadowoleni. Zdecydowana większość ankietowanych jest zadowolona z tego aspektu (ponad
połowa). Znalazły się też osoby niezadowolone, ale stanowiły one tylko 13% badanych.
Wykres 48. Ocena dostępności placówek przedszkolnych

Sytuacja powtarza się również przy placówkach szkolnych. Ponad 60% ankietowanych dobrze oceniło
szkoły, a tylko niecałe 9% wystawiło ocenę negatywną.
Wykres 49. Ocena placówek szkolnych

Niestety o ile placówki oświatowe zostały ocenione wysoko, to zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i
młodzieży już niestety nie. Ponad 22% ankietowanych w ogóle nie wyraziła opinii na ten temat, co
może świadczyć o tym, że nie mają styczności z zajęciami (nie mają dzieci, które brałyby w nich udział).
Natomiast ponad 36% ankietowanych oceniło negatywnie zajęcia pozalekcyjne, w tym aż 17,1% bardzo
źle. Tylko niewiele ponad 15% badanych dobrze wypowiedziało się o zajęciach dla dzieci i młodzieży.
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Wykres 50. Ocena zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży

Zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa publicznego w gminie Płośnica zostało ocenione dość dobrze.
Prawie 35% wyraziło opinię średnią na ten temat, a 42,5% wystawiło ocenę dobrą bądź bardzo dobrą.
Negatywnie oceniających ten aspekt było nieco ponad 20%.
Wykres 51. Ocena bezpieczeństwa publicznego mieszkańców

Nie dziwi ocena stanu środowiska naturalnego. Mieszkańcy doskonale wiedzą i czują, że mieszkają
w czystym i nieskażonym środowisku i tak też ocenili je w badaniu. Ponad 54% badanych wskazało
ocenę pozytywną, a tylko niewiele ponad 10% negatywnie oceniło stan środowiska naturalnego.
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Wykres 52. Ocena stanu środowiska naturalnego

Z badania wynika, że system segregacji odpadów w gminie Płośnica też zadowala mieszkańców. Oceniło
go pozytywnie ponad 2/3 mieszkańców.
Wykres 53. Ocena systemu segregacji odpadów na terenie gminy

Świadomość ekologiczna mieszkańców została przez nich samych oceniona umiarkowanie (43,2%).
Spora część ankietowanych wypowiadała się też o tym aspekcie w sposób negatywny (13,3%).
Wykres 54. Ocena świadomości ekologicznej mieszkańców

Ponad 40% ankietowanych stwierdziło, że w gminie mieszkańcy dobrze dbają o estetykę i wygląd
posesji. Natomiast 41,1% osób uważa, że mieszkańcy robią to w sposób umiarkowany.
Strona 68

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

Wykres 55. Ocena dbałości o czystość i estetykę posesji

Podobnie jest w przypadku oceny czystości i porządku na terenie gminy. 40% ankietowanych uważa,
że jest czysto, a 37% sądzi, że jest umiarkowanie czysto. Natomiast ponad 20% źle ocenia ten aspekt.
Wykres 56. Ocena czystości i porządku na terenie gminy

40% badanych uważa także, że przestrzeń publiczna na terenie gminy jest na zadowalającym poziomie.
Prawie 33% ocenia ten aspekt umiarkowanie, a 24% źle. Takie wyniki mogą świadczyć o tym,
że w zależności od miejsca zamieszkania i dostępności miejsc użyteczności publicznej, oceny
są zróżnicowane.
Wykres 57. Ocena organizacji przestrzeni publicznej
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Mieszkańcy gminy są raczej niezadowoleni z opieki zdrowotnej. Ponad 34% wypowiada się źle o opiece
zdrowotnej, a 25% wypowiada się dobrze. Duża część mieszkańców ocenia średnio opiekę zdrowotną.
Wykres 58. Ocena opieki zdrowotnej

Na średnim poziomie została oceniona opieka socjalna. Duża część ankietowanych zaznaczyła, że nie
ma zdania na ten temat (20,5%). Są to osoby, które najprawdopodobniej nie mają styczności z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ponad 25% ankietowanych wypowiedziało się pozytywnie o
zapewnieniu opieki socjalnej, natomiast 22% oceniło ją negatywnie. Reszta oceniła umiarkowanie.
Wykres 59. Ocena opieki społecznej realizowanej prze GOPS

Na podobnym poziomie mieszkańcy ocenili także ofertę kulturalną realizowaną przez Gminny Ośrodek
Kultury. Prawie 35% wystawia GOK-owi ocenę średnią, a mniej więcej po tyle samo ankietowanych było
zadowolonych, jak i niezadowolonych z oferty kulturalnej gminy Płośnica.

Strona 70

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

Wykres 60. Ocena oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury

Nieco gorzej wypadał obraz oferty sportowo-kulturalnej w gminie. Mieszkańcy potrzebują więcej
aktywności w tym zakresie, a także miejsc, gdzie mogą sami uprawiać sport. Ponad 31% nie jest
zadowolonych z tego aspektu, a ponad 22% wystawiło ocenę pozytywną. Duża część mieszkańców
wystawiła ocenę średnią.
Wykres 61. Ocena oferty sportowo-rekreacyjnej

Stopień integracji społecznej mieszkańców jest aspektem raczej negatywnie ocenianym przez
badanych. Ich zdaniem mieszkańcy Płośnicy są zintegrowani w stopniu umiarkowanym (45,2%), bądź
nie są zintegrowani (30,8%).
Wykres 62. Ocena stopnia integracji społeczności lokalnej
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Podobnie oceniono funkcjonowanie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Prawie 42% badanych
wystawiło ocenę średnią, a ponad 30% negatywną. Tylko niecałe 13% uważa, że trzeci sektor w gminie
działa dobrze.
Wykres 63. Ocena funkcjonowania stowarzyszeń i organizacji pozarządowych

Mimo wszystkich złych ocen mieszkańcy uważają, że żyje im się nie najgorzej. Ponad 52% swoją stopę
życiową ocenia w sposób umiarkowany, a ponad 12% stwierdziło, że stopa życiowa w gminie jest
dobra.
Wykres 64. Ocena stopy życiowej mieszkańców

Ocena rynku pracy była najniższą ze wszystkich ocen, jaką mieszkańcy wystawili podczas badania.
Bardzo źle rynek pracy ocenia prawie 40% mieszkańców, źle – prawie 42% i umiarkowanie niecałe 12%.
Pozytywnie o rynku pracy wypowiedziało się niecałe 5% badanych.
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Wykres 65. Ocena rynku pracy

Nie najlepiej zostały także ocenione warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.
37,7% ankietowanych uważa, że są one średnie, a aż 40% że złe.
Wykres 66. Ocena warunków do prowadzenia działalności gospodarczej

Aspekty związane z turystyką również zostały ocenione nisko. Na terenie gminy Płośnica turystyka nie
jest mocno rozwinięta i oferta turystyczna jest na bardzo niskim poziomie. Aż 55% badanych oceniło
ją źle, a ponad 30% w sposób umiarkowany.
Wykres 67. Ocena oferty turystycznej

Podobnie wygląda ocena bazy noclegowej. Ponad 60% uważa, że jest ona niewystarczająca – wręcz zła.
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Wykres 68. Ocena bazy noclegowej

Nie dziwi również ocena bazy gastronomicznej. Ona również jest bardzo niska. Ponad połowa
ankietowanych ocenia ją źle, a tylko 25,3% umiarkowanie.
Wykres 69. Ocena bazy gastronomicznej

Na pytanie o promocję i wizerunek gminy ankietowani mieli rozbieżne zdania. Prawie 40% badanych
wybrało odpowiedź „umiarkowanie”, ponad 30% - ocenę negatywną, a 28% ocenę pozytywną.
Wykres 70. Ocena promocji i wizerunku gminy

Badani zapytani o najpilniejsze inwestycje, które należy zrealizować do 2025 roku wybrali, że powinna
to być modernizacja dróg – 48,6% wskazań (mimo, że w poprzednim pytaniu wcale źle nie ocenili stanu
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nawierzchni dróg), a następnie rozbudowa sieci wodno-ściekowej – 24% wskazań i budowa i remont
chodników – 20,5% wskazań.
Wykres 71. Najpilniejsze inwestycje, które zdaniem mieszkańców powinny być zrealizowane do 2025 roku

Zapytano także mieszkańców gminy Płośnica o problemy społeczne, z którymi się borykają i które
należałoby rozwiązać w pierwszej kolejności. Według badanych bezapelacyjnie jest to duże bezrobocie
(88,4% wskazań). Ponad 43% osób wskazało także, że emigracja młodych i dobrze wykształconych osób
jest dużym problemem.
Wykres 72. Problemy społeczne, które należy rozwiązać w pierwszej kolejności w gminie Płośnica
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Badani na pytanie o aspekty, które mogą wpłynąć na poprawę jakości życia w gminie odpowiedzieli,
że tym co najbardziej może im pomóc jest stworzenie miejsc pracy, a co za tym idzie spadek bezrobocia
w gminie. Drugim ważnym aspektem jest modernizacja dróg i rozwój transportu publicznego.
Może to wynikać zarówno z chęci poprawy infrastruktury, która może przyciągnąć inwestorów, a także
poprawę komunikacji z większymi miastami poza gminą, do których mieszkańcy muszą dojeżdżać za
pracą.
Tabela 41. Wykaz aspektów wpływających na poprawę jakości życia w gminie Płośnica, wskazane przez
mieszkańców

Aspekty wpływające na poprawę jakości życia w gminie Płośnica
praca, miejsca pracy, spadek bezrobocia

32,80%

modernizacja dróg i rozwój transportu publicznego

17,21%

rozwój przedsiębiorczości i przyciągnięcie inwestorów

12,30%

integracja i aktywizacja społeczności lokalnej

7,38%

inwestycje w sport i rekreację

6,56%

zajęcia pozaszkolne

3,28%

inwestycje w kulturę

1,64%

inne

18,33%

Mieszkańcy mieli za zadanie wymienić także 3 mocne strony swojego terenu. Wskazania nie były
bardzo oczywiste, jednak według ankietowanych dość mocną stroną w gminie jest oświata, czyli dostęp
i jakość edukacji w przedszkolach oraz szkołach. Często wymieniano Młodzieżową Orkiestrę Dętą wraz z
grupą mażoretek, które poprzez swoje występy na arenach ponadregionalnych promują i wpływają
na wizerunek gminy na zewnątrz – są chlubą gminy Płośnica. Kolejną mocną stroną jest środowisko
naturalne – nieskażone, czyste, dziewicze tereny, na których nie ma wielkiego przemysłu.
Tabela 42. Mocne strony gminy Płośnica według mieszkańców

Mocne strony gminy Płośnica
Szkoły i przedszkola, oświata

14,47%

Młodzieżowa Orkiestra Dęta i mażoretki

13,16%

Środowisko naturalne,

11,84%

Przyjazny urząd, dobre zarządzanie gminą, wykorzystywanie środków UE

11,18%
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Infrastruktura komunalna

9,87%

Położenie

5,92%

Czystość i estetyka

4,61%

Rolnictwo

3,29%

GOK

3,29%

Drogi

3,29%

Brak mocnych stron

3,29%

GOPS

1,32%

Baza sportowo - rekreacyjna

1,32%

Ankietowani mogąc wskazać, co ich zdaniem może najbardziej wpłynąć na rozwój gminy odpowiedzieli,
że będzie to rozwój przedsiębiorczości, który poskutkuje spadkiem bezrobocia, wzrostem liczby miejsc
pracy, większymi dochodami gminy oraz ogólną poprawą sytuacji materialnej. Także w rozwoju
Odnawialnych Źródeł Energii mieszkańcy gminy upatrują sukces. Ich zdaniem rozwój turystyki może
również wpłynąć na rozwój.
Tabela 43. Aspekty, które mogą wpłynąć na rozwój gminy Płośnica, wskazane przez mieszkańców

Aspekty mogące wpłynąć na rozwój gminy Płośnica
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32,38%

Rozwój OZE

15,24%

Rozwój turystyki

12,38%

Poprawa estetyki
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Rozwój rolnictwa
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2. ANALIZA SWOT
SWOT, czyli popularna metoda analizy sytuacji w danej gminie jest doskonałym narzędziem opisującym
obszar, którego dotyczy strategia. Analizowane są zarówno wewnętrzne czynniki jak i zewnętrzne (tak
zwane otoczenie konkurencyjne), a przez to osiąga się kompleksowy charakter analizy i właściwy obraz
analizowanych zjawisk.Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter czynników, które mogą wpływać
na powodzenie strategii. Są to:


Strengths - silne strony



Weaknesses - słabe strony



Opportunities - szanse



Threats – zagrożenia

Z połączenia czynników zewnętrznych i wewnętrznych powstają cztery kategorie czynników:
zewnętrzne pozytywne– szanse, zewnętrzne negatywne – zagrożenia, wewnętrzne pozytywne – mocne
strony oraz wewnętrzne negatywne – słabe strony. SWOT to użyteczna metoda, która pomaga w
dobrym zdiagnozowaniu kierunków rozwoju gminy. Dwa pierwsze czynniki są zależne od badanego
podmiotu, natomiast szanse jak i zagrożenia mają wpływ na gminę, ale w żaden sposób gmina nie ma
na nie wpływu.
Tabela 44. Mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia w gminie Płośnica

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY



Czyste środowisko naturalne



Wysoka stopa bezrobocia



Bardzo dobrze rozwinięta baza oświatowa



Słabo



Wysoki poziom rolnictwa



Dobrze rozwinięta sieć kanalizacyjna



Dobrze rozwinięta sieć wodociągowa



Dobry dostęp do kultury



Atrakcyjna baza codziennej rekreacji (parki,

rozwinięta

baza

turystyczna

i okołoturystyczna


Odpływ młodych mieszkańców do bardziej
rozwiniętych części województwa



Mało rozwinięty sektor okołobiznesowy (np.
banki, księgowość, doradztwo)

place zabaw, skwery itp.)



Peryferyjne położenie gminy



Bardzo dobre działanie urzędu gminy



Podział gminy na dwie części – rolniczą



Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych



Sprzyjające warunki do rozwoju energii

i nierolniczą


poziom

integracji

społecznej

w niektórych miejscowościach gminy

odnawialnej
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gminy

SZANSE


Duży

ZAGROŻENIA
potencjał

ludzi

młodych



zamieszkujących gminę


Wysoki stopień wykluczenia społecznego

Współpraca

z

Agencją

Niekorzystna polityka państwa w stosunku
do rolnictwa

Nieruchomości

Rolnych


Czyste środowisko naturalne w regionie



Wspieranie rolnictwa przez państwo



Atrakcyjność turystyczna województwa



Nowi inwestorzy od OZE



Nowa perspektywa finansowania działań



Długotrwałe bezrobocie



Niekorzystna polityka państwa w stosunku
do samorządu gminnego



Niekorzystna

sytuacja

gospodarcza

województwa warmińsko- mazurskiego


Zawirowania gospodarcze państwa

z UE dla samorządów


Położenie gminy na obszarze funkcjonalnym
„Zielone Płuca Polski”



Rozwój agroturystyki

W analizie SWOT przyjęto zasadę wyszczególnienia tylko tych czynników, które są istotne z punktu
widzenia strategii.

Dużą przewagą gminy Płośnica jest przede wszystkim nieskażone środowisko

naturalne. Na terenie gminy nie zostały zlokalizowane duże zakłady przemysłowe, które degradowałyby
naturalną faunę i florę. Świadczy o tym chociażby obecność w programie Zielone Płuca Polski. Kolejną
przewagą jest również wysoki poziom rolnictwa, które pełni istotną rolę w gminie. Jest to o tyle ważne,
że ten sektor jest wspierany przez państwo. Dobrze w gminie prosperuje również oświata. Z badań
wynika, że mieszkańcy są zadowoleni z bazy oświatowej, jak również z kadry nauczycielskiej. Dobrze
rozwinięta jest także baza kulturalna, jednak mieszkańcy nie są zadowoleni z działań i aktywności
podejmowanych przez Gminny Dom Kultury. Mocną stroną gminy jest także mała infrastruktura
rekreacyjna, czyli place zabaw, skwery i tym podobne miejsca, z których mieszkańcy gminy mogą
korzystać na co dzień i które mogłyby służyć integracji społeczności. Niestety jednak stopień integracji
nie jest zbyt wysoki. Zmianę w tym kierunku próbuje wprowadzić doskonale działający urząd gminy,
który wychodzi z wieloma inicjatywami skierowanymi do mieszkańców. Działalność urzędu jest dużą
przewagą gminy Płośnica. Próbują oni przeciwdziałać zarówno wykluczeniu społecznemu, jak również
wysokiemu bezrobociu, które są bardzo dużymi słabościami gminy. Bardzo słabo rozwinięta
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przedsiębiorczość, a przez to również sektor okołobiznesowy jest też słabą stroną gminy, nad którą
należy pracować, aby pobudzić do działania lokalnych przedsiębiorców i pomóc im w budowaniu
nowych miejsc pracy. Szansą dla gminy Płośnica jest też rozwój sektora turystycznego, szczególnie w
zakresie agroturystyki.
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3. MISJA, WIZJA I CELE STRATEGICZNE GMINY PŁOŚNICA
Bardzo ważną częścią strategii jest sprecyzowanie, na podstawie wcześniejszej diagnozy oraz analizy,
kierunków działania, które powinna obrać gmina w perspektywie realizacji strategii. Wiąże się
to z określeniem pożądanego wyglądu gminy (wizji), do którego należy dążyć poprzez zaplanowaną
koncepcję działań (misję), która jest realizowana poprzez osiąganie wyznaczonych celów
strategicznych. Wszystkie komponenty planowania strategicznego wiążą się ze sobą nierozerwalnie, są

Rysunek 1. Zależności pomiędzy wizją, misją i celami strategicznymi w planowaniu strategicznym

spójne i zależne od siebie.

Wizja
Misja
Cel
strategiczny

Cel
strategiczny

Cel
strategiczny

Cel
operacyjny

Cel
operacyjny

Cel
operacyjny

Cel
operacyjny

Cel
operacyjny

Cel
operacyjny

Misja stanowi syntetyczną deklarację intencji władz, co do kierunków rozwoju gminy. Jest ona
informacją o wartościach, do których dąży gmina.

Misją gminy Płośnica jest stała poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców, ich
integracja oraz rozwój społeczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
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Wizja jest opisem pożądanego w perspektywie realizacji strategii stanu gminy za kilka lat. Wizja określa
nadrzędny cel, do którego ma zmierzać gmina i wskazuje wiodący kierunek rozwoju.
Wizja gminy Płośnica przedstawia się następująco:

Gmina Płośnica to obszar o stale zmniejszającym się bezrobociu poprzez zwiększoną
przedsiębiorczość i aktywność społeczną mieszkańców oraz poprzez starania o rozwój nowych
możliwości biznesowych i inwestycyjnych gminy z największą dbałością o walory przyrodnicze.
W planowaniu strategicznym wyodrębnia się hierarchię celów. Przechodząc od celu nadrzędnego, do
którego dąży gmina, czyli misji, poprzez cele strategiczne wyznaczające najważniejsze obszary, które
należy rozwijać, aby spełnić cel nadrzędny, do celów operacyjnych, które są uszczegółowieniem celów
strategicznych. Do każdego celu przypisane są działania, które należy wykonać aby osiągnąć dany cel
strategiczny. Nie jest to jednak skończona lista, należy ją modyfikować i uzupełniać o kolejne działania
w trakcie realizacji strategii, aby jak najlepiej i najdokładniej spełnić określone cele strategiczne.
W Strategii Rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Płośnica na lata 2015 – 2025 wyodrębniono
3 obszary strategiczne:


Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy
z poszanowaniem środowiska naturalnego



Rozwój turystyki i agroturystyki



Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Struktura celów operacyjnych i działań do nich wyznaczonych przedstawia się następująco (tabela 43):
Tabela 45. Kierunki rozwoju gminy Płośnica
Kierunki rozwoju Gminy PŁOŚNICA
Tworzenie

warunków

do

rozwoju

przedsiębiorczości

Rozwój turystyki

Aktywizacja

i agroturystyki

gminy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu

i powstawania nowych miejsc pracy z

i

integracja

mieszkańców

społecznemu

poszanowaniem środowiska naturalnego
Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności

Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty

Wzmacnianie więzi społecznych, integracji

MŚP

produktów turystycznych

i zaangażowania mieszkańców w sprawy
gminy

- utworzenie wioski tematycznej
- tworzenie stref przedsiębiorczości –
pozyskanie

i

uzbrojenie

dobrze

skomunikowanych miejsc inwestycyjnych
dla

rozwoju

organizacja

imprez

gminnych

z

elementami rywalizacji i integracji (biegi

ponad powiatowym

przełajowe,

przedsiębiorczości,

przeznaczenie w planie zagospodarowania

Strona 82

- organizacja imprez / wydarzeń o zasięgu

miejscowości)
-

sieciowanie

gospodarstw

rajd

rowerowy,

turniej

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

wydzielonych

stref

pod

działalność

gospodarczą

agroturystycznych

i

podmiotów

- zwiększenie udziału mieszkańców w

gospodarczych działających w turystyce w

rozwiązywaniu problemów gminy – rozwój

celu wypracowywania wspólnej oferty

różnych form partycypacji i komunikacji z

- wyznaczenie w ramach Urzędu Gminy

mieszkańcami.

pracownika odpowiedzialnego za obsługę
inwestorów i kontakty z przedsiębiorcami

-

tworzenie

i płaszczyzn

partnerstw
współpracy

lokalnych
z

różnymi

- wprowadzenie programu wsparcia dla

organizatorami działań dla mieszkańców

przedsiębiorców

(przedstawicielami

poprzez system ulg i

zwolnień podatkowych

organizacji

pozarządowych,

ośrodkiem

kultury,

nauczycielami, dyrektorami szkół itp.)
- wzmacnianie wśród mieszkańców gminy
postaw

przedsiębiorczych

(doradztwo,

- wzrost liczby i jakości działań na rzecz

kursy, szkolenia)

mieszkańców, w szczególności dzieci i
młodzieży

(animatorzy

sportu,

wykorzystanie świetlic wiejskich)

Rozwój

i

wzmacnianie

rentowności

Wspieranie

działalności

motywowanie

rolnictwa

podmiotów bazujących na turystyce
-

-

wspieranie

gospodarstw
łańcucha

organizacji
rolnych

w

do

turystycznej

gospodarstw rolnych i konkurencyjności

powołanie

utworzenia

lokalnej

i

nowych

organizacji

rodzimych

turystycznej (w ramach gminy lub w

organizacji

partnerstwie z gminami ościennymi)

żywnościowego,

w

tym

przetwarzania i wprowadzania do obrotu

mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń

-

animowanie

społeczności

lokalnych,

zachęcanie do działania

- wyznaczenie w ramach Urzędu Gminy
- wypracowanie oferty turystycznej gminy

produktów rolnych gospodarstw

- punkt informacyjno-doradczy dla rolników

Tworzenie warunków do zrzeszania się

pełnomocnika

ds.

współpracy

organizacjami

pozarządowymi

z
oraz

- wsparcie doradcze dla osób zajmujących

prowadzenie permanentnej współpracy z

się agroturystyką i usługami turystycznymi

organizacjami

chcących sprzedawać swoje produkty;

pozarządowymi,

OSP

i

nieformalnymi grupami mieszkańców

przygotowanie ich do bycia osobami

- pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE na

przedsiębiorczymi- szkolenia dla rolników

utworzenie gospodarstw agroturystycznych

- realizacja konkursu na realizację zadań

dotyczące

(lub innych specjalistycznych)

publicznych dla organizacji pozarządowych

sprzedaży

wyrobów

bezpośrednio ze swojego gospodarstwa
- wsparcie w tworzeniu klubów sportowych
-

wewnątrzgminny

system

jakości

i innych organizacji młodzieżowych (np.

produktów rolnych wprowadzanych do

harcerstwo)

obrotu (system certyfikacji i promocji)
- pomoc w pozyskiwaniu rynków zbytu dla
rolników

chcących

sprzedawać

aktywizacja

dorosłych

i

młodzieży

(szkolenia liderów)

swoje

produkty – doradztwo i promocja

Promocja gospodarcza gminy
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- stworzenie oferty inwestycyjnej gminy

-

oraz

turystycznej i rekreacyjnej

opracowanie

planu

promocji

budowa

i

rozwój

infrastruktury

uczenie się przez całe życie (rozwój bazy

gospodarczej skierowanej do potencjalnych
inwestorów

-

kreowanie

wizerunku

gminy,

jako

- inwestowanie w edukację, kształcenie i

szkolnej, programy edukacyjne i zajęcia
- budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych

pozalekcyjne, współpraca z organizacjami

oraz ścieżek do nordic walking (połączenie

pozarządowymi

ich ze ścieżkami z ościennych gmin)

nieformalnej)

-

- rozwój ekonomii społecznej (animacja,

w

zakresie

edukacji

przyjaznej przedsiębiorczości

- przeprowadzenie akcji informacyjnych
dotyczących

sprzedaży

utworzenie

szlaków

tematycznych

(pieszych, rowerowych)

wsparcie i doradztwo dla podmiotów

bezpośredniej

ekonomii społecznej)

produktów i przetworów z gospodarstw

- tworzenie miejsc dla turystów (mała

rolnych

infrastruktura typu miejsca odpoczynku,

-

wiaty, pola namiotowe, kempingi, itp.)

społecznych

zwiększenie
dla

dostępności
osób

usług

zagrożonych

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
-

tworzenie

miejsc

atrakcyjnych

(działania na rzecz lepszej i bardziej

turystycznie (parki linowe, tematyczne

powszechnej

dostępności

usług

atrakcje turystyczne typu park miniatur

zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i

itp.)

edukacyjnych)

Zachowanie i ochrona środowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami

- zachowanie, ochrona, promocja i rozwój
dziedzictwa naturalnego i kulturowego

- ochrona różnorodności biologicznej i
wspieranie usług ekosystemowych

-Rozwój i wsparcie zielonej infrastruktury,
w tym OZE

OBSZAR I - Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i powstawania nowych miejsc pracy z
poszanowaniem środowiska naturalnego

Cel strategiczny 1: Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP
Osiągnięcie celu strategicznego 1 – Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP ma na celu
zmniejszenie bezrobocia w gminie Płośnica, nie tylko poprzez dostosowywanie terenów pod inwestycje
podmiotów zewnętrznych, ale również poprzez wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród
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mieszkańców gminy. Dzięki ulgom, a także dużej merytorycznej pomocy i wsparciu podmiotów
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ta gałąź gospodarki lokalnej może przyczynić się do
zwiększania liczby miejsc pracy, co jest niezwykle istotne na tym terenie o wysokim bezrobociu.
Cel strategiczny 2: Rozwój i wzmacnianie rentowności gospodarstw rolnych i konkurencyjności
rolnictwa
Działania zmierzające do osiągnięcia celu strategicznego 2 będą skierowane do sektora rolniczego.
Gmina Płośnica jest obszarem typowo rolniczym. Są to gospodarstwa niewielkie, wytwarzające
zróżnicowane produkty. Dużym problemem na tym obszarze jest również brak informacji
o możliwościach rozwoju takich obiektów gospodarczych. Pomoc tym podmiotom miałaby polegać
głównie na doradztwie i towarzyszeniu w procesie dystrybucji ich plonów. Należy informować te grupy
społeczne o możliwościach zbytu produktów, co może okazać się bardzo rentownym przedsięwzięciem,
gdyż dzięki zmianom prawnym sprzedaż plonów jest możliwa. Utworzenie własnego wewnętrznego
systemu jakości wytwarzanych da możliwość zachowania najwyższej klasy produktów rolnych,
wyrobienia ich marki, jako ekologicznych i doskonałych. Zachętą do utrzymywania, a także poprawy
jakości swoich produktów przez rolników powinna być wspólna promocja, dzięki której zbyt będzie
jeszcze większy.
Cel strategiczny 3: Promocja gospodarcza gminy
Promocja gospodarcza gminy ma na celu pomoc w osiągnięciu celów w omawianym obszarze. Chodzi
nie tylko o działania na rzecz inwestorów czy podmiotów gospodarczych w gminie, ale także
o przekazanie interesantom informacji o tych działaniach, a także o dobrych zmianach, które będą
zachodziły na terenie gminy. Aby promocja gospodarcza była efektywna, musi być przede wszystkim
przemyślana i zaplanowana. Dlatego też rekomendacją jest opracowanie planu promocji skierowanej
do inwestorów. Powinien mieć on charakter zarówno informacyjny, jak i wizerunkowy, aby zachęcać
do podejmowania działań biznesowych potencjalnych inwestorów zewnętrznych i wewnętrznych.
Cel strategiczny 4: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania
zasobami
Wszystkie powyższe cele i działania muszą być realizowane przy jak największym poszanowaniu
środowiska naturalnego. Gmina Płośnica wyróżnia się wieloma walorami przyrodniczymi, nieskażonym
środowiskiem naturalnym i dziewiczą fauną i florą, które należy pielęgnować. Dlatego też działalność
gospodarcza wrażliwa na ochronę środowiska będzie pożądana. Należy zarówno podejmować działania
w zakresie ochrony przyrody i dziedzictwa naturalnego jak również wspierać i promować biznes
przyjazny środowisku.
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OBSZAR II - Rozwój turystyki i agroturystyki
Cel strategiczny 5: Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty produktów turystycznych
Działalność turystyczna jest w gminie Płośnica mało rozwinięta. Mimo czystego środowiska, pięknych
lasów i innych elementów przyrody oraz dziedzictwa kulturowego, ten obszar nie jest zbyt często
odwiedzany przez turystów. Dlatego też należy dołożyć starań, aby to zmienić. Z pomocą może przyjść
prawidłowe stworzenie oferty turystycznej regionu poprzez połączenie sił obiektów turystycznych,
a także poprzez organizację wydarzeń, które przyciągną turystów. Trend w turystyce zmienił się na tyle,
że odwiedzających nie przyciąga już tylko sama natura, ale chcieliby oni mieć zorganizowany
wypoczynek oraz atrakcje na miejscu. Chcieliby coś zobaczyć, czegoś doświadczyć. Dlatego też warto
postawić na organizację i promocję wydarzenia oraz nowej spójnej oferty turystycznej.
Cel strategiczny 6: Wspieranie działalności turystycznej i motywowanie do utworzenia nowych
podmiotów bazujących na turystyce
Aby turyści chcieli odwiedzać gminę Płośnica, muszą przede wszystkim mieć zapewnioną podstawową
bazę noclegową i gastronomiczną oraz dodatkowe usługi okołoturystyczne. Rolą gminy jest te potrzeby
zaspokoić, co powinno być z dobrym skutkiem dla społeczności lokalnej. Gmina powinna zadbać
o odpowiednią informację dla podmiotów chcących rozwijać biznes oparty na turystyce. Powinna
służyć pomocą nie tylko doradczą, ale również pełnić funkcję motywacyjną, co zachęci mieszkańców
do działania na rzecz turystyki, a w rezultacie na rzecz gminy Płośnica.
Cel strategiczny 7: Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej gminy
Budowanie atrakcyjnej turystycznie gminy będzie polegało zarówno na budowaniu niematerialnym,
jak i infrastrukturalnym. Należy zadbać o to, aby gmina Płośnica była gminą atrakcyjną również pod
względem infrastruktury okołoturystycznej. Należy zatem postarać się o stworzenie atrakcyjnych
ścieżek i szlaków turystycznych, dzięki którym turyści sami będą mogli odkrywać i podziwiać walory
gminy, a także zadbać o tzw. małą infrastruktura, taka jak wiaty na szlakach turystycznych czy pola
namiotowe. Nowo tworzone atrakcje turystyczne również przyciągną turystów. Gmina powinna
postawić na utworzenie np. parków linowych czy wioski tematycznej.
OBSZAR III - Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Cel strategiczny 8: Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy
gminy
Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gminy jest integracja społeczna. Gmina
Płośnica jest na etapie budowania tych zależności, dlatego też należy położyć na to duży nacisk,
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aby po długofalowym działaniu można było zauważyć wymierne efekty. Wzmocnienie więzi
społecznych będzie polegało na dawaniu możliwości częstego spotykania się społeczności lokalnych,
aby mieszkańcy gminy Płośnica znali się czuli odpowiedzialni za siebie. Warto zadbać o organizację
wydarzeń (sportowych, kulturowych, twórczych), które zbliżą do siebie mieszkańców. Należy także
włączać społeczność w procesy rozwiązywania problemów gminy, dać im możliwość wypowiadania się
i wysłuchiwać ich sugestie. To sprawi, że będą czuli się potrzebni i ważni. Gmina Płośnica powinna także
permanentnie podejmować wysiłki zmierzające do zwiększenia ilości i jakości działań skierowanych
do mieszkańców. Na terenie gminy powstała już infrastruktura sportowa i rekreacyjna, którą mogą
wykorzystywać mieszkańcy. Niestety nie jest ona w pełni wykorzystywana, gdyż nie ma animatorów,
którzy zachęcaliby do korzystania z niej. Należy zatem zapewnić animatorów, którzy hale sportowe,
boiska i świetlice wiejskie przekształcą w miejsca tętniące życiem.
Cel strategiczny 9: Tworzenie warunków do zrzeszania się mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń
Zachęcanie mieszkańców do działania, łączenie się w grupy (formalne bądź nie) powinno być również
celem gminy. Dlatego też należy motywować do takich kroków chociażby poprzez jasną politykę gminy
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wyznaczenie osoby w urzędzie
odpowiedzialnej za kontakty właśnie z tymi grupami. Dzięki temu, że mieszkańcy gminy zaczną zrzeszać
się i wspólnie działać na rzecz innych mieszkańców gminy. To pozwoli na zlecenie pewnych usług
publicznych organizacjom pozarządowym, a w rezultacie zapewnić wysoki poziom i zakres tych usług.
Cel strategiczny 10: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców
Gmina powinna zadbać o wszystkie potrzeby mieszkańców i skierować do nich dopasowane działania.
Należy zatem podjąć się zdiagnozowania potrzeb w zakresie zarówno potrzeb edukacyjnych,
rozrywkowych, kulturalnych czy sportowych, również dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Warto podjąć działania zmierzające do rozwoju ekonomii społecznej, wesprzeć merytorycznie
i finansowo chętnych, którzy podjęliby się założenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Konkretyzacja przyjętych celów strategicznych i podporządkowanych im programów polega
na przełożeniu kierunków działań w nich zawartych na konkretne zadania realizacyjne, przypisane
odpowiednim strukturom zarządzania. Zadania proponowane do przyjęcia w ramach poszczególnych
obszarów i celów strategicznych mają charakter otwarty i mogą być uzupełniane bądź korygowane
w trakcie realizacji strategii.
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4. DZIAŁANIA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015-2025
Tabela 46. Działania gminy Płośnica w zakresie tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości
i powstawania nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego
Tytuł zadania

Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz opracowanie planów zagospodarowania
przestrzennego z uwzględnieniem rozwoju istniejących
przedsiębiorstw i tworzenia nowych

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Grunty gminne oraz osób prywatnych prawnych i fizycznych

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP

Cel zadania

Rozwój infrastruktury gospodarczej gminy poprzez zapewnienie
właściwej polityki przestrzennej

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.
Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego ma na celu dostosowanie do obowiązującego stanu
prawnego (prawa geologicznego) oraz wyznaczenie nowych terenów
inwestycyjnych. W oparciu o zaktualizowane studium opracowywane
będę miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego z
uwzględnieniem potencjalnych stref przemysłowo - gospodarczych

Całkowity koszt zadania

100 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Środki Jednostek Samorządu Terytorialnego

Tytuł zadania

Pozyskiwanie gruntów pod zagospodarowanie inwestycyjne

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica
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Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Grunty należące do Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości
Rolnych, grunty prywatne

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP

Cel zadania

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Wystąpienie z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o
zabezpieczenie gruntów –należących do Skarbu Państwa o łącznej
powierzchni 30 ha jako tereny inwestycyjne. W przypadku pozyskania
inwestora zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

do określenia

Tytuł zadania

Przebudowa, modernizacja dróg na terenie gminy

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Cel zadania
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Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

W latach 2015-2025 planowanych jest szereg inwestycji drogowych
mających na celu zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
gminy, budowanie spójnej sieci drogowej w regionie poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców poprzez utworzenie połączeń
alternatywnych omijających drogi o dużym natężeniu ruchu. Planowane
zadania mają na celu przebudowę dróg gminnych w celu dostosowania
ich do parametrów normatywnych ale także realizację inwestycji w
porozumieniu z Powiatem Działdowskim, w zakresie dróg powiatowych
przebiegających przez Gminę Płośnica, podnoszenie parametrów dróg
poprzez zastosowanie rozwiązań technologicznych: odwodnienie dróg,
poszerzenie, budowa przejść dla pieszych, barier ochronnych,
oświetlenia solarnego, budowanie nawierzchni asfaltowych

Całkowity koszt zadania

5 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016 -2019, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,
Partnerzy: Nadleśnictwo Lidzbark, Powiat Działdowski

Tytuł zadania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

-

Cel zadania

Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków na obszarze Gminy Płośnica
Planowane zadania:
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i
przepompowniami we wsi Gródki oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck.
2. Budowa sieci kanalizacji we wsiach Niechłonin, Gruszka, Zalesie,
Jabłonowo wraz z oczyszczalnią biologiczną w Gruszce
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Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

W latach 2015-2025 planowanych jest szereg inwestycji polegających na
budowie kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt zadania

10 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

Tytuł zadania

1. Wymiana sieci wodociągowej z rur AC na rury PE
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Wielkim Łęcku
3. Budowa sieci wodociągowych na wybudowaniach w miejscowości
Murawki, Wielki Łęck.

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

-

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami

Cel zadania

Poprawa podstawowych usług dla ludności wiejskiej w zakresie
zapewnienia wody pitnej

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

W latach 2015-2025 planowanych jest szereg inwestycji polegających na
budowie kanalizacji sanitarnej

Całkowity koszt zadania

2 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

Tytuł zadania

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia
nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Strona 91

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego

Cel zadania

poprawa warunków życia mieszkańców, promocja gminy, rozwój
przedsiębiorczości mieszkańców, Rozwój i wzmacnianie rentowności
gospodarstw rolnych i konkurencyjności rolnictwa

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

1) Rozwój małej przedsiębiorczości na terenach inwestycyjnych
wyznaczonych pod strefę ekonomiczną;
2) Kreowanie korzystnych warunków dla rozwoju działalności o małej
uciążliwości dla środowiska o profilu produkcyjno-przetwórczym;
3) Promowanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy, w
szczególności elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni rolniczych,
elektrowni wodnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
4) Upowszechnienie doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie
pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych na zakładanie i
rozwój działalności gospodarczej;
5) Wspieranie międzygminnej, międzyregionalnej oraz międzynarodowej
polityki gospodarczej w celu nawiązywaniu ponadlokalnej współpracy;
6) Wspieranie mechanizmów ułatwiających procedury administracyjnoorganizacyjne dla nowych przedsiębiorstw (np. system doradztwa, ulg);
7) Promocja oferty inwestycyjnej gminy;
8) Wykorzystanie zaniedbanych terenów porolnych (np. po byłych PGRach) na cele inwestycyjne;
9) Wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych;
10) Przygotowanie skutecznego sposobu informowania mieszkańców
gminy o możliwościach założenia spółdzielni socjalnych;
11) Wspieranie mechanizmów ułatwiających procedury
administracyjno-organizacyjne dla osób zakładających spółdzielnie ,
Szkolenia dla osób zakładających spółdzielnie;
12) Organizacja cyklu spotkań z udziałem rolników w zakresie
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propagowania tzw. dobrych praktyk rolniczych oraz nowych technik w
produkcji rolniczej wśród rolników;
13) Ograniczenie redukcji wartościowych powierzchni gruntów rolnych
przez odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego;
14) Zwiększenie współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w
zakresie wdrażania założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w
tym planów rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz doradztwo dla
rolników w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy
unijnych na rozwój gospodarstw rolnych;
15) Pozyskiwanie dodatkowych kierunków działalności gospodarczej
poza produkcją rolniczą, np. agroturystyka, sprzedaż produktów
lokalnych, itp.;
16) Stworzenie mechanizmów pozwalających na zdobycie nowych
umiejętności zawodowych wśród rolników;
17) Nawiązanie współpracy z gminami ościennymi lub gminami krajów
sąsiadujących w zakresie zdobywania nowych rynków zbytu;
18) Podniesienie roli rolnictwa ekologicznego w gminie poprzez jego
promocję i działania edukacyjno-szkoleniowe w zakresie zasad
prowadzenia gospodarstw ekologicznych oraz produkcji żywności
ekologicznej ;
19) Promowanie ekologicznych technik w produkcji rolnej;
20) Tworzenie sieci punktów kontaktowo – informacyjnych o
infrastrukturze ekonomicznej na użytek wszystkich uczestników rynku;
21) Tworzenie lokalnych organizacji przedsiębiorstw, producentów
rolnych oraz lokalnych systemów marketingowych w zakresie
dominujących funkcji gospodarki rynkowej, np.: marketing w produkcji
rolnej, turystyce, usługach;
22) Budowa lub adaptacja obiektu na Inkubator Przedsiębiorczości na
terenie gminy
Całkowity koszt zadania

ok. 300 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

PROW, RPO, WFOŚiGW, środki własne

Tytuł zadania

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Lokalizacja zadania

Obszar Gminy Płośnica
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Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami

Cel zadania

Zmniejszenie emisji CO do atmosfery

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej , w tym m.in.
świetlice wiejskie, remizy OSP, budynek gospodarczy przy Urzędzie
Gminy (remizy OSP Niechłonin, Płośnica, Wielki Łęck, Płośnica, świetlice:
Skurpie, Turza Mała, Jabłonowo), budynek gospodarczy UG w Płośnicy,
budynki szkół (np. Szkoła Podstawowa w Wielkim Łęcku)

Całkowity koszt zadania

2 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020,

Tabela 47. Działania gminy Płośnica w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki
Tytuł zadania

Rozwój infrastruktury turystycznej

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica / Wielki Łęck

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Tak

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Rozwój turystyki i agroturystyki

Cel zadania

wzbogacenie oferty turystycznej gminy

Cel: Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty produktów
turystycznych

rozwój i wsparcie zielonej infrastruktur
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Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

budowa wiaty, nowe nasadzenia w już istniejącym ogrodzie botanicznym
i lesie
oznakowanie gatunków roślin, zakup tablic tematycznych

Całkowity koszt zadania

50000

Przewidywane źródła
finansowania zadania

środki zewnętrzne, budżet gminy

Tytuł zadania

Rozwój turystyki w Gminie Płośnica

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju

OBSZAR: Rozwój turystyki i agroturystyki
Cel: Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty produktów
turystycznych
Cel: Wspieranie działalności turystycznej i motywowanie do
utworzenia nowych podmiotów bazujących na turystyce
Cel: Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej gminy

Cel zadania
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Opis zadania

1) Opracowanie i wytyczenie szlaków bazujących na lokalnym
dziedzictwie;
2) Rozbudowa szlaków turystycznych , w szczególności rozbudowa
szlaków pieszych i rowerowych, tworzenie nowych szlaków nordicwalking;
3) Opracowanie mapy ukazującej zasoby krajobrazu kulturowego
na tle walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych;
4) Promocja zasobów i walorów krajobrazu kulturowego gminy za
pośrednictwem mediów, Internetu;
5) Opracowanie programu promocji i reklamy gminy w oparciu o
obiekty zabytkowe;
6) Opracowanie zintegrowanego systemu informacji wizualnej
dotyczącej zasobów i walorów dziedzictwa kulturowego w
odniesieniu do najcenniejszych przestrzeni, miejsc i obiektów ;
7) Stworzenie nowych produktów turystycznych w oparciu
o istniejące obiekty zabytkowe poprzez wykorzystanie środków
zewnętrznych w celu remontu i dostosowania obiektów do potrzeb
turystyki oraz umiejscowienie poszczególnych obiektów na
szlakach turystycznych;
8) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych poprzez m.in. budowę
miejsc przystankowych dla turystów (szałasy, zadaszone stoły z
ławeczkami, itp.), wypożyczalni rowerów;
9) Rozbudowa bazy noclegowej na terenie gminy; Budowa pól
namiotowych, pól biwakowych;
10) Rozwój handlu i usług towarzyszącym turystyce
(pamiątkarstwo, rękodzieło artystyczne, produkcja zdrowej
żywności, dania regionalne, produkty regionalne, itp.);
11) Budowa i modernizacja oznakowania atrakcji turystycznych
(m.in. zabytki, pomniki przyrody, szlaki turystyczne, ścieżki
dydaktyczne, obiekty historyczne, miejsca noclegowe) na terenie
gminy za pomocą drogowskazów, tablic informacyjnych i
dydaktycznych, map;
12) Wydanie przewodników, folderów i ulotek informacyjnych o
atrakcjach turystycznych, historycznych i kulturowych gminy, map,
tablic informacyjnych, itp.;
13) Współpraca z administracją rządową i samorządową oraz
organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji turystyki na
poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
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Całkowity koszt zadania

500 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

PROW, RPO, środki własne

Tytuł zadania

Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Płośnica i
zagospodarowanie centrów wsi

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płośnica

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

tak / nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Rozwój turystyki i agroturystyki

Cel zadania

promocja gminy, poprawa warunków życia mieszkańców

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Wykonanie planu zagospodarowania terenu; realizacja założeń planu
przygotowanie terenu, (stworzenie miejsca rekreacji, utworzenie siłowni
zewnętrznej, elementy małej architektury , wybudowanie grilla obok
istniejącej altany itp.)

Cel: Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej gminy

1) zagospodarowanie terenu na dz. 148 w Gródkach ;
2)zagospodarowanie terenu na dz. 862/7 w Płośnicy (osiedle);
3) zagospodarowanie terenu – budowa amfiteatru w Płośnicy, dz. 328;
4) zagospodarowanie terenu na dz. 864 w Niechłoninie
5) zagospodarowanie terenu na dz. 379, 380, 381 w Wielkim Łęcku
6) zagospodarowanie skwerów w sołectwach, poprawa estetyki
wsi(miejscowości) ;
7) tworzenie miejsc rekreacyjnych i dających możliwość integracji
mieszkańców.
Całkowity koszt zadania

ok. 700 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

PROW, środki własne z funduszu sołeckiego

Tytuł zadania

Ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego
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Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości i
tworzenia nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska
naturalnego
Cel: Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami

Cel zadania

- zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i
kulturowego,
- podejmowanie inicjatyw i akcji mających na celu przeciwdziałanie
degradacji środowiska oraz wspierających postawy odpowiedzialnej
konsumpcji.

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

organizacja spotkań i zajęć z zakresu wielokulturowości, edukacji
międzykulturowej, globalizacji i postaw odpowiedzialnej konsumpcji,
organizacja konkursów związanych z zasobami naturalnymi gminy
Płośnica,
organizowanie akcji mających na celu dbałość o miejsca pamięci i
dziedzictwa kulturalnego gminy.

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Dotacja z Gminy Płośnica, Dotacja ze Starostwa Powiatu Działdowskiego,
Dofinansowanie z MKiDN, Dotacje Unijne, Dotacje sponsorskie

Tabela 48. Działania gminy Płośnica w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców gminy oraz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
Tytuł zadania

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, tablice interaktywne,
zapewnienie dostępu do Internetu na terenie szkoły

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica
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Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego (tak/nie)
Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania
mieszkańców w sprawy gminy

Cel zadania

Rozwój cyfrowy szkoły

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, tablice interaktywne,
zapewnienie dostępu do Internetu na terenie szkoły( w klasach i w
bibliotece), wyposażenie sali informatycznej w nowy sprzęt.

Całkowity koszt zadania

ok. 450 000 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Gmina Płośnica

Tytuł zadania

Modernizacja i rozbudowa budynków szkolnych wraz z budowa /
rozbudowa zaplecza rekreacyjna - sportowego.

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

tak

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

tak

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców

Cel zadania

Budowa i rozwój infrastruktury społecznej.
Tworzenie miejsc atrakcyjnych do nauki i pracy.
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym
na terenie szkoły.
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Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje szereg inwestycji w poprawę i rozbudowę
infrastruktury szkolnej oraz zaplecza rekreacyjno –sportowego, w
tym m.in.:
1. Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków szkolnych
Szkoły Podstawowej w Gródkach oraz budowa ogrodzenia
zewnętrznego;
2. Modernizacja pomieszczenia celem przeznaczenia na
świetlicę szkolną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Gródkach;
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Gródkach i Wielkim Łęcku;
4. Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową szkoły w
Wielkim Łęcku;

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

do określenia

Tytuł zadania

Rozwój systemu edukacji w gminie

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców
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Cel zadania

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Płośnica i
Powiatu Działdowskiego, podniesienie jakości realizacji zadań
własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez
działania takie jak:
1. Organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych:
- zajęcia językowe,
- rytmika,
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia logopedyczne grupowe i indywidualne
- kółka szachowe
- wycieczki wyjazdowe rozwijające np. wrażliwość muzyczną oraz
zdolności poznawcze dzieci (filharmonia z zajęciami dla dzieci,
teatr, zoo, centra naukowe);
2. zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum:
- rozwijające dla uczniów zdolnych, poszerzające ich wiedzę i
rozwijające zainteresowania,
- zajęcia wyrównujące dla uczniów mających problemy z
opanowaniem materiału szkolnego.
- zajęcia wsparcia: doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne
3. Podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli w pracy
dydaktyczno-wychowawczej

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Zadanie zakłada systematyczne doposażenie jednostek ochrony
przeciwpożarowej w sprzęt specjalistyczny i uzbrojenie osobiste
strażaka

Całkowity koszt zadania

3 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020, Powiat Działdowski,
Zarząd Główny ZOSP RP, Gmina Płośnica- środki własne

Tytuł zadania

Rozbudowa systemu opieki nad osobami starszymi, w tym
utworzenie dziennego domu pobytu

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Gmina Płosnica
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Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

tak

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania
mieszkańców w sprawy gminy

Cel zadania

Dostosowanie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi do
trendów demograficznych na terenie Gminy Płośnica i gmin
przyległych

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

W związku z tendencjami demograficznymi na terenie gminy,
konieczne jest zorganizowanie systemu opieki i wsparcia dla osób
starszych obejmujące w szczególności utworzenie i funkcjonowanie
na terenie Gminy Płośnica placówki pobytu dziennego raz
organizacje zajęć dla seniorów.

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Dotacja z Gminy Płośnica, Dotacja ze Starostwa Powiatu
Działdowskiego, Dotacje Unijne, Dotacje sponsorskie, program
Senior Wigor, program ASOS

Tytuł zadania

Wspieranie inicjatyw lokalnych

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania
mieszkańców w sprawy gminy
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Cel zadania

- organizacja imprez gminnych z elementami rywalizacji i integracji
(festyny, imprezy okolicznościowe, biegi przełajowe, rajdy
rowerowe, wycieczki krajoznawcze i kulturoznawcze po gminie,
turnieje)
- zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów
gminy – rozwój różnych form partycypacji i komunikacji z
mieszkańcami.
- tworzenie partnerstw lokalnych i płaszczyzn współpracy z
różnymi organizatorami działań dla mieszkańców
(przedstawicielami organizacji pozarządowych, ośrodkiem kultury,
nauczycielami, dyrektorami szkół itp.)
- Wzrost liczby i jakości działań na rzecz mieszkańców, w
szczególności dzieci i młodzieży (animatorzy sportu, wykorzystanie
świetlic wiejskich)

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

upowszechnianie kultury „małych ojczyzn” we współpracy z
samorządem lokalnym,
współorganizacja imprez kulturalnych na terenie gminy Płośnica
(np. wspólne festyny z Radami Sołeckimi),
animacja środowisk lokalnych,
ukazanie bogactwa lokalnych tradycji w oparciu o przekazy ustne,
zjawiska kulturowe gminy i ich dokumentację,
organizowanie imprez, warsztatów i spotkań dających możliwości
rozwiązywania problemów i podnoszących poziom komunikacji
między mieszkańcami (np. Klub 50+)
nawiązanie współpracy z ośrodkami, szkołami, stowarzyszeniami i
fundacjami, w celu wspólnej realizacji projektów.

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Dotacja z Gminy Płośnica, Dotacja ze Starostwa Powiatu
Działdowskiego, Dofinansowanie z MKiDN, Dotacje Unijne, Dotacje
sponsorskie

Tytuł zadania

Doposażenie i modernizacja bibliotek na terenie gminy Płośnica

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy
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Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców

Cel zadania

Stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia działalności
bibliotecznej

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

doposażenie gminnej biblioteki publicznej w Płośnicy, filii w
Niechłoninie oraz modernizacja filii w Wielkim Łęcku

Całkowity koszt zadania

1 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, środki własne gminy

Tytuł zadania

Wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie
Gminy Płośnica: zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych,
specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaka

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców

Cel zadania

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Płośnica i Powiatu
Działdowskiego, podniesienie jakości realizacji zadań własnych gminy w
zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Zadanie zakłada systematyczne doposażenie jednostek ochrony
przeciwpożarowej w sprzęt specjalistyczny i uzbrojenie osobiste
strażaka

Całkowity koszt zadania

3 000 000,00 zł
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Przewidywane źródła
finansowania zadania

RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 ,Powiat Działdowski, Zarząd
Główny ZOSP RP, Gmina Płośnica- środki własne

Tytuł zadania

Szkolenia strażaków w szczególności z udzielania kwalifikowanej I
pomocy, obsługi specjalistycznego sprzętu, prowadzenia pojazdów
ciężarowych

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

Nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania
mieszkańców w sprawy gminy

Cel zadania

Podnoszenie kwalifikacji Członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Płośnica

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

Zadanie zakłada systematyczne podnoszenie kwalifikacji strażaków
ochotników z terenu gminy Płośnica

Całkowity koszt zadania

1 000 000,00 zł

Przewidywane źródła
finansowania zadania

RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 ,Powiat Działdowski,
Zarząd Główny ZOSP RP, Gmina Płośnica- środki własne

Tytuł zadania

Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie i rozwój grup
utrwalających przekaz tradycji regionu

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy
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Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Tworzenie warunków do zrzeszania się mieszkańców i rozwoju
stowarzyszeń

Cel zadania

- aktywizacja dorosłych i młodzieży (szkolenia liderów),
- animowanie społeczności lokalnych, zachęcanie do działania

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

dokumentacja unikatowych zjawisk kultury gminy Płośnica i
upowszechnianie ich poprzez wystawy,
zachowanie tradycji i przekazu ludowego dziedzictwa kulturowego
poprzez spotkania, wycieczki do miejsc związanych z kulturą i
historią gminy Płośnica,
prezentacja dorobku artystycznego zespołów tradycyjnych i
działających w oparciu o folklor regionu.

Całkowity koszt zadania

do oszacowania

Przewidywane źródła
finansowania zadania

Dotacja z Gminy Płośnica
Dotacja ze Starostwa Powiatu Działdowskiego
Dofinansowanie z MKiDN
Dotacje Unijne
Dotacje sponsorskie

Tytuł zadania

Działalność w zakresie upowszechniania twórczości artystycznej i
edukacja kulturalna

Lokalizacja zadania

Gmina Płośnica

Własność gruntu - jeśli
dotyczy

nie dotyczy

Zgodność z planem
zagospodarowania
przestrzennego

nie dotyczy

Zgodność ze strategią rozwoju
(wskazać cel operacyjny)

OBSZAR: Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy
oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Cel: Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców
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Cel zadania

- zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (działania na rzecz lepszej i
bardziej powszechnej dostępności usług zdrowotnych, społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych),
- inwestowanie w edukację, kształcenie i uczenia się przez całe życie
(rozwój bazy szkolnej, programy edukacyjne i zajęcia pozalekcyjne,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji
nieformalnej)

Opis zadania (w tym zakres
rzeczowy zadania)

oferta zajęć dla różnych grup wiekowych poprzez poszczególne
dziedziny sztuki,
organizacja wydarzeń artystycznych o charakterze gminnym,
powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim z poszczególnych
dziedzin sztuki,
organizacja wystaw plastycznych, fotograficznych, dokumentów
drukowanych,
organizacja spotkań i wieczorów związanych z poezją i kulturą słowa,
organizacja spotkań, pokazów oraz turniejów historycznych
uwzględniających specyfikę i spuściznę historyczną mieszkańców i ziem
gminy Płośnica,
organizacja warsztatów i zajęć artystycznych z dbałością o koła i sekcje
funkcjonujące (np. warsztaty tworzenia biżuterii i ozdób dla kobiet,
warsztaty kosmetyczne, spotkania edukacyjne dla młodych mam, klub
dobrej książki, robótek ręcznych, hafciarstwa itp.),
organizacja spotkań i zajęć z zakresu wielokulturowości, edukacji
międzykulturowej, globalizacji i konsumpcjonizmu,
organizacja konkursów, przeglądów, koncertów muzycznych, festiwali,
spotkań artystycznych, imprez okolicznościowych i prezentacji,
organizacja turniejów gier planszowych, karcianych, komputerowych,
wspieranie lokalnych talentów poprzez organizację i umożliwienie
zaprezentowania swojej twórczości i możliwości artystycznych,
organizacja wycieczek wspierających rozwój kulturalny mieszkańców
gminy (wyjazdy do kin, teatrów, muzeów)

Całkowity koszt zadania
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Przewidywane źródła
finansowania zadania
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5. MACIERZ CELÓW
Działania wynikające z zapisów Strategii społeczno-gospodarczej, które należy przeprowadzić w Gminie
Płośnica niosą za sobą zmiany. Niektóre czynności mają bardzo dobry wpływ na wiele aspektów życia,
jednak to nie znaczy, że niektóre z nich nie będą miały także negatywnych w innych dziedzinach.
Kluczem do sukcesu jest zachowanie dodatniego bilansu wpływu na całą gminę. Dlatego też dla
poszczególnych celów strategicznych w danych obszarach opracowano tak zwaną macierz celów, która
wskazuje wpływ na 10 wybranych aspektów życia w gminie Płośnica.

Integracja społeczna

Krajobraz

Turystyka

Rozwój gospodarczy gminy

Edukacja

Zdrowie mieszkańców

Kultura

Środowisko naturalne

WYSZCZEGÓLNIENIE

Wizerunek gminy

Jakość życia mieszkańców

Tabela 49. Macierz celów

A. TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POWSTAWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY Z
POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO
1.

Rozwój i wzmacnianie konkurencyjności MŚP

a.

Tworzenie

stref

przedsiębiorczości

–

pozyskanie

i

+

+

-

0

-

0

+

+

-

+

0

+

0

0

0

+

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

0

+

+

+

0

+

+

+

+

+

0

+

uzbrojenie dobrze skomunikowanych miejsc inwestycyjnych
dla rozwoju przedsiębiorczości, przeznaczenie w planie
zagospodarowania wydzielonych stref pod działalność
gospodarczą
b.

Wyznaczenie w ramach Urzędu Gminy pracownika
odpowiedzialnego za obsługę inwestorów i kontakty z
przedsiębiorcami

c.

Wprowadzenie programu wsparcia dla przedsiębiorców
poprzez system ulg i zwolnień podatkowych

d.

Wzmacnianie

wśród

mieszkańców

gminy

postaw

przedsiębiorczych (doradztwo, kursy, szkolenia)
2.

Rozwój i wzmacnianie rentowności gospodarstw rolnych i konkurencyjności rolnictwa

a.

Wspieranie organizacji rodzimych gospodarstw rolnych w
organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych gospodarstw
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b.

Punkt

informacyjno-doradczy

dla

rolników

chcących

0

+

0

0

0

+

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

+

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

przyjaznej

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

dotyczących

0

+

0

0

0

+

+

+

0

+

sprzedawać swoje produkty; przygotowanie ich do bycia
osobami

przedsiębiorczymi-

szkolenia

dla

rolników

dotyczące sprzedaży wyrobów bezpośrednio ze swojego
gospodarstwa
c.

Wewnątrzgminny

system

jakości

produktów

rolnych

wprowadzanych do obrotu (system certyfikacji i promocji)
d.

Pomoc w pozyskiwaniu rynków zbytu dla rolników chcących
sprzedawać swoje produkty – doradztwo i promocja

3.

Promocja gospodarcza gminy

a.

Stworzenie oferty inwestycyjnej gminy oraz opracowanie
planu promocji gospodarczej skierowanej do potencjalnych
inwestorów

b.

Kreowanie

wizerunku

gminy,

jako

przedsiębiorczości
c.

Przeprowadzenie

akcji

informacyjnych

sprzedaży bezpośredniej produktów i przetworów z
gospodarstw rolnych
4.

Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

a.

Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa

0

+

+

+

0

+

0

+

+

0

0

+

+

0

+

+

+

0

0

0

0

+

+

0

+

+

+

0

0

0

0

+

-

+

0

+

+

+

0

+

ponad

0

+

-

+

0

+

+

+

0

+

Sieciowanie gospodarstw agroturystycznych i podmiotów

0

+

0

+

0

+

+

+

0

+

naturalnego i kulturowego
b.

Ochrona różnorodności biologicznej i wspieranie usług
ekosystemowych

c.

Rozwój i wsparcie zielonej infrastruktury, w tym OZE

B. ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI
1.

Tworzenie, rozbudowa i zwiększenie oferty produktów turystycznych

a.

Utworzenie wioski tematycznej

b.

Organizacja

imprez

/

wydarzeń

o

zasięgu

powiatowym
c.

gospodarczych

działających

w

turystyce

w

celu

wypracowywania wspólnej oferty
2.

Wspieranie działalności turystycznej i motywowanie do utworzenia nowych podmiotów bazujących na turystyce

a.

Powołanie lokalnej organizacji turystycznej (w ramach

0

+

0

+

0

+

+

+

0

+

gminy lub w partnerstwie z gminami ościennymi)
b.

Wypracowanie oferty turystycznej gminy

0

+

0

0

0

0

+

+

0

+

c.

Wsparcie doradcze dla osób zajmujących się agroturystyką i

0

+

0

0

0

+

+

+

0

0
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usługami turystycznymi
d.

Pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE na utworzenie
gospodarstw

agroturystycznych

(lub

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

innych

specjalistycznych)
3.

Utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej gminy

a.

Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

+

+

-

0

0

0

0

+

-

+

b.

Budowa i rozbudowa ścieżek rowerowych oraz ścieżek do

0

+

+

0

+

0

0

+

+

0

nordic walking (połączenie ich ze ścieżkami z ościennych
gmin)
c.

Utworzenie szlaków tematycznych (pieszych, rowerowych)

0

+

-

0

0

+

0

+

+

0

d.

Tworzenie miejsc dla turystów (mała infrastruktura typu

0

+

-

0

0

0

0

+

+

+

+

+

-

+

0

+

+

+

0

+

miejsca odpoczynku, wiaty, pola namiotowe, kempingi, itp.)
e.

Tworzenie miejsc atrakcyjnych turystycznie (parki linowe,
tematyczne atrakcje turystyczne typu park miniatur itp.)

C. AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW GMINY ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
1.

Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy

a.

Organizacja imprez gminnych z elementami rywalizacji i

0

+

0

0

0

0

0

+

0

+

+

+

0

0

+

+

+

0

0

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

integracji (biegi przełajowe, rajd rowerowy, turniej
miejscowości)
b.

Zwiększenie

udziału

mieszkańców

w

rozwiązywaniu

problemów gminy – rozwój różnych form partycypacji i
komunikacji z mieszkańcami.
c.

Tworzenie partnerstw lokalnych i płaszczyzn współpracy z
różnymi

organizatorami

działań

dla

mieszkańców

(przedstawicielami organizacji pozarządowych, ośrodkiem
kultury, nauczycielami, dyrektorami szkół itp.)
d.

Wzrost liczby i jakości działań na rzecz mieszkańców, w
szczególności dzieci i młodzieży (animatorzy sportu,
wykorzystanie świetlic wiejskich)

2.

Tworzenie warunków do zrzeszania się mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń

a.

Animowanie

społeczności

lokalnych,

zachęcanie

do

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

Wyznaczenie w ramach Urzędu Gminy pełnomocnika ds.

+

+

0

0

0

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

działania
b.

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

prowadzenie permanentnej współpracy z organizacjami
pozarządowymi, OSP i nieformalnymi grupami mieszkańców
c.

Realizacja konkursu na realizację zadań publicznych dla
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organizacji pozarządowych
d.

Wsparcie w tworzeniu klubów sportowych i innych

+

+

0

0

+

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

+

+

0

0

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

+

i

+

+

0

0

0

0

+

0

0

+

Zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób

+

0

0

0

0

0

0

0

0

+

organizacji młodzieżowych (np. harcerstwo)
e.

Aktywizacja dorosłych i młodzieży (szkolenia liderów)

3.

Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców

a.

Inwestowanie w edukację, kształcenie i uczenie się przez
całe życie (rozwój bazy szkolnej, programy edukacyjne i
zajęcia

pozalekcyjne,

współpraca

z

organizacjami

pozarządowymi w zakresie edukacji nieformalnej)
b.

Rozwój

ekonomii

społecznej

(animacja,

wsparcie

doradztwo dla podmiotów ekonomii społecznej)
c.

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
(działania na rzecz lepszej i bardziej powszechnej
dostępności usług zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i
edukacyjnych)

W gminie Płośnica, zdecydowana większość celów strategicznych nie ma negatywnego wpływu
na gminę. Zarówno działania z obszaru tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości
i powstawania nowych miejsc pracy z poszanowaniem środowiska naturalnego, czyli:


Rozwój i wzmacnianie rentowności gospodarstw rolnych i konkurencyjności rolnictwa,



Promocja gospodarcza gminy,



Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowania efektywnego gospodarowania zasobami

jak również działanie z obszaru rozwoju turystyki i agroturystyki takie jak:


Wspieranie działalności turystycznej i motywowania do utworzenia nowych podmiotów
bazujących na turystyce

oraz wszystkie działania z obszaru aktywizacji i integracji mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu:


Wzmacnianie więzi społecznych, integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy



Tworzenie warunków do zrzeszania się mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń



Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz mieszkańców

nie notują negatywnych skutków. Natomiast działania z zakresu tworzenia stref przedsiębiorczości,
utworzenia wioski tematycznej, organizacji imprez o zasięgu ponad powiatowym oraz projekty
dotyczące utworzenia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, mogą negatywnie oddziaływać na inne
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aspekty w gminie. Są to głównie wpływy na środowisko, jego degradację i zanieczyszczenie. Poprzez
ingerencję człowieka w naturę, może ona ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu, co w dłuższej
perspektywie będzie miało negatywne skutki. Należy zatem zachować umiar w takich działaniach i
podchodzić do nich ostrożnie, zachowując zrównoważony rozwój gminy.
Zauważono również, że działania polegające na aktywizacji i integracji społeczności gminy będzie miało
największy pozytywny wpływ na jej funkcjonowanie.
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6. SPÓJNOŚĆ STRATEGII Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO RZĘDU
Zgodność dokumentami strategicznymi na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym:

6.1. EUROPA 2020
Strategia Europa 2020 obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:


rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;



rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej
przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;



rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Strategia skupia się na docelowych wskaźnikach obejmujących m.in.:


wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%;



liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co najmniej 40%
osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie;



liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln.

Strategia Rozwoju Gminy Płośnica poprzez szczególny nacisk na rozwój kapitału społecznego oraz
zrównoważony, prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego, rozwój gospodarki gminy,
pośrednio, w ramach swojej właściwości terytorialnej wpisuje się w cele Europa 2020.

6.2. STRATEGIA ROZWOJU KRAJU DO ROKU 2020
W nowym systemie do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie których prowadzona jest
polityka rozwoju, należą: długookresowa strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala
nowoczesności), określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie
długookresowej, średniookresowa strategia rozwoju kraju - ŚSRK (Strategia Rozwoju Kraju 2020) –
najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju
do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w ramach
przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 oraz 9 zintegrowanych strategii, służących
realizacji założonych celów rozwojowych: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Strategia
Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategia Rozwoju Transportu, Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko,
Sprawne Państwo, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa
Narodowego RP, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa. DSRK, ŚSRK oraz 9
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strategii zintegrowanych łączy spójna hierarchia celów i kierunków interwencji. W strategiach
zintegrowanych nastąpiło odejście od wąskiego sektorowego podejścia na rzecz integracji obszarów
oraz przenikania się różnych zjawisk i procesów. Szczególną rolę w systemie pełni Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego, która wskazuje zakres terytorialnego wpływu interwencji realizowanych w
ramach różnych polityki publicznych, a więc również w ramach pozostałych strategii zintegrowanych.
Przedstawia ona kluczowe dla rozwoju regionalnego wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w
odniesieniu do różnego rodzaju obszarów uwzględniając funkcje przez nie pełnione, występujące
potencjały oraz bariery.
Strategia Rozwoju Kraju 2020 oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju. Strategia średniookresowa
wskazuje działania polegające na usuwaniu barier rozwojowych, swoistych „wąskich gardeł”, w tym
słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys gospodarczy, jednocześnie koncentrując się na
potencjałach społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione będą
stymulowały rozwój.
Strategia Rozwoju Gminy Płośnica poprzez nacisk na rozwój i aktywizację kapitału społecznego oraz
zrównoważony, prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego, rozwój gospodarki gminy,
w swoich założeniach wpisuje się w Strategię Rozwoju Kraju do roku 2020.

6.3. RAPORT „POLSKA 2030. WYZWANIA ROZWOJOWE
Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009.
Podstawą diagnostyczną dla przygotowywanych krajowych strategii rozwoju jest Raport Polska 2030.
Wyzwania rozwojowe, prezentujący wyzwania i rekomendacje w kluczowych dla rozwoju obszarach
funkcjonowania państwa. Jedną z głównych rekomendacji raportu jest stwierdzenie, ze polityka
gospodarcza musi się odnaleźć wobec jednoczesnych wyzwań w zakresie likwidacji „zapóźnień"
i wspierania kreacji nowych przewag konkurencyjnych. Dlatego obok wspierania biegunów wzrostów
(czyli procesów polaryzacyjnych), trzeba przede wszystkim stworzyć warunki dla dyfuzji – tego
wszystkiego, co będzie sprzyjało wyrównywaniu szans edukacyjnych, zwiększało dostępność
transportową każdego miejsca w kraju, likwidowało groźbę wykluczenia cyfrowego, poprawiało,
poziom integracji społecznej, budowało solidarność pokoleń, dawało poczucie możliwości
urzeczywistnienia własnych aspiracji.
Strategia Rozwoju Gminy Płośnica poprzez swoje założenia, a przede wszystkim nadrzędny cel rozwoju
Gminy w kierunku poprawy warunków życia mieszkańców, tworzenia idealnych warunków do
osiedlania się i budowania nowych więzi społecznych oraz rozwój wysokiej jakości usług publicznych
wychodzi naprzeciw wskazanym wyzwaniom rozwojowym.
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6.4. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia
2011 r.
Ramy przestrzenne dla prowadzenia polityki rozwoju w Polsce, w tym realizacji poszczególnych strategii
rozwojowych stanowi koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030). Jest to główny dokument strategiczny kreujący ład przestrzenny
w Polsce oraz porządkujący zagadnienia związane z rozwojem – w którym przestrzeń traktowana jest
jako płaszczyzna odniesienia dla działań rozwojowych.
Zastosowane w KPZK 2030 zintegrowane podejście do zagadnień rozwoju powoduje, że przestrzeń
kraju widziana jest jako obszar różnicowania przebiegu i efektów procesów społeczno-gospodarczych,
środowiskowych i kulturowych. Procesy te w dużej mierze są niezależne od istniejących struktur
administracyjnych zarządzania procesami rozwojowymi. Wymaga to odejścia w ramach polityki
przestrzennej od tradycyjnie definiowanych obszarów interwencji: np. obszary wiejskie – miasto, na
rzecz zindywidualizowanego podejścia do różnych terytoriów wyznaczanych na podstawie cech
społeczno-gospodarczych i przestrzennych w ujęciu dynamicznym.
Ze względu na strategiczną rolę dokumentu KPZK 2030 nie formułuje ustaleń i zaleceń odnoszących się
do przygotowania i wyznaczania programów zadań celu publicznego o charakterze inwestycyjnym,
pozostawiając to, jak wspomniano powyżej, dokumentom strategicznym i realizacyjnym pozostającym
domeną poszczególnych ministrów oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Strategia Rozwoju Gminy Płośnica poprzez swoje założenia, a przede wszystkim wskazanie celów
rozwojowych i kluczowych zamierzeń inwestycyjnych wpisuje się w tą nową koncepcję kształtowania
polityki przestrzennej.

6.5. KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020: REGIONY, MIASTA, OBSZARY
WIEJSKIE (KSRR)
Dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą w dniu 13 lipca 2010 r.
Celem strategicznym polityki regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie
specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju
kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.
KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:


Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,



Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach
problemowych,
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Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.

Strategia Rozwoju Gminy Płosnica poprzez swoje założenia, a przede wszystkim wykorzystanie
potencjałów endogenicznych obszaru Gminy dla osiągania celów rozwoju wpisuje się w cele
szczegółowe oraz założenia KSRR.

6.6. UMOWA PARTNERSTWA NA LATA 2014-2020
Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli
funduszy europejskich w ramach polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki
rybołówstwa. Na podstawie Umowy podpisanej przez Komisję Europejską 23 maja 2014 roku Polska
otrzyma od Unii Europejskiej 82,5 mld euro na realizację polityki spójności.
Wyróżniono cztery priorytety, na których skupiać się będzie wydatkowanie unijnych środków. Są to:


otoczenie sprzyjające przedsiębiorczości i innowacjom;



spójność społeczna i aktywność zawodowa;



infrastruktura sieciowa na rzecz wzrostu zatrudnienia;



środowisko i efektywne zarządzanie zasobami.

Autorzy UP określili główne problemy rozwojowe kraju, takie jak:


niska konkurencyjność gospodarki (m.in. niska dostępność transportowa kraju w układzie
europejskim, niewystarczający poziom bezpieczeństwa energetycznego, niepełne wykorzystanie
zasobów rynku pracy);



niewystarczająca spójność społeczna i terytorialna (wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia
społecznego, niewystarczająca dostępność transportowa w układzie krajowym i regionalnym,
niewystarczająca kompetencje cyfrowe);



niewystarczająca sprawność i efektywność państwa w obszarze kluczowym dla konkurencji
gospodarki (nieoptymalne warunki administracyjno -prawne dla rozwoju przedsiębiorczości, niski
stopień wykorzystania technologii informacyjno -komunikacyjnych w usługach publicznych).

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy określono następujące cele tematyczne, które będą
realizowane w latach 2014-2020 poprzez wdrażanie programów operacyjnych:
1. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje;
2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych;
3. Podnoszenie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz
sektora rybołówstwa i akwakultury;
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4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów;
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu
najważniejszych infrastruktur sieciowych;
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników;
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie;
11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej
Strategia Rozwoju Gminy Płośnica poprzez swoje założenia, a przede wszystkim w części kluczowych
zamierzeń inwestycyjnych wpisuje się w nowe cele finansowania Umowy Partnerskiej.

6.7. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO 2020
31 sierpnia 2005 roku Uchwałą nr XXXIV/474/05 Sejmik Województwa Warmińsko – Mazurskiego
dokonał aktualizacji i przyjął Strategię rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko –
mazurskiego do roku 2020. Nadrzędnym celem w Strategii Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest
spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy. Jest to cel
wyznaczony już z 2000 roku i nadal aktualny z uwagi na dysproporcje między regionami województwa
warmińsko-mazurskiego, a innymi regionami Europy.
W Strategii Województwa wyróżniono trzy priorytety strategiczne: Konkurencyjna gospodarka, Otwarte
społeczeństwo i Nowoczesne sieci, co przekłada się na opracowanie celów strategicznych
odpowiadających tym priorytetom. Dla gminy Płośnica szczególnie dwa pierwsze priorytety są
niezwykle istotne, a co za tym idzie spełnienie celów strategicznych, którymi są:


Wzrost konkurencyjności gospodarki, który objawia się między innymi poprzez takie cele
operacyjne jak:
o Wzrost konkurencyjności firm
o Skuteczny system pozyskiwania inwestorów zewnętrznych
o wspieranie systemu produkcji i promocja wytwarzanej w regionie żywności wysokiej
jakości
o Wzrost potencjału turystycznego
o Wzrost liczby miejsc pracy



Wzrost aktywności społecznej, realizowany poprzez następujące cele szczegółowe
(operacyjne):
o Różnorodna i dostępna edukacja
o Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
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o
o
o

Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz zapobieganiu
wykluczeniu społecznemu
Wzrost atrakcyjności bazy sportowo-rekreacyjnej
Poprawa jakości i ochrona środowiska

Strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica poprzez swoje założenia, a przede wszystkim
wskazanie celów rozwojowych i kluczowych zamierzeń inwestycyjnych wpisuje się w Strategię
Województwa.

6.8. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO
W Strategii Rozwoju Powiatu Działdowskiego, którą przyjęto Uchwałą Nr XV/107/04 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 14 kwietnia 2004 roku, wyodrębniono jeden cel` nadrzędny, którym jest
zrównoważony rozwój gmin powiatu działdowskiego. W wyniku konsultacji i analiz przyjęto trzy główne
kierunki (cele) strategiczne oraz poszczególne cele operacyjne, których osiągnięcie przybliża do celów
głównych. Siatka celów przedstawia się następująco:


Polepszenie warunków życia mieszkańców oraz funkcjonowania podmiotów gospodarczych
o Aktywizacja społeczna w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w gminach
o Rozwój infrastruktury technicznej i społecznej



Zrównoważony rozwój gospodarki
o Zmniejszenie poziomu bezrobocia
o Poprawa jakości zasobów ludzkich w powiecie
o Skoordynowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego
o Działania na rzecz rozwoju sektora agrobiznesu
o Dostosowanie rolnictwa do gospodarki rynkowej



Integracja i aktywizacja mieszkańców powiatu
o Integracja mieszkańców gmin poprzez wspieranie wspólnych działań
o Ustawiczny system kształcenia
o Aktywizacja grup społecznych i środowisk lokalnych na rzecz rozwoju
o Stworzenie zintegrowanego systemu promocji powiatu i gmin w powiecie

Cele strategiczne oraz kierunki rozwoju opracowane w strategii społeczno-gospodarczej gminy
Płośnica, są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Działdowskiego.

6.9. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Studium, zatwierdzone uchwałą Nr XXXI/176/27/2010 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 29 czerwca 2010
roku, określa podstawowe kierunki zagospodarowania dla gminy.
Biorąc za podstawę rozpoznane uwarunkowania oraz dokumenty strategiczne określające rozwój gminy
w nawiązaniu do powiatu, województwa i kraju, przeanalizowane w trybie sporządzania dokumentu,
określa się następujące wskazania rozwoju zagospodarowania przestrzennego dla gminy Płośnica:
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Utrzymanie funkcji rolniczej wynikającej z uwarunkowań przyrodniczo-glebowych, z istniejącej
tradycji gospodarki rolnej i istniejącego potencjału gospodarstw rolnych indywidualnych.



Rozwój strefy leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego (ze zwiększonym
reżimem ochrony środowiska) o funkcję turystyczno-wypoczynkową



Rozwój rolnictwa oraz funkcji mieszkaniowej wraz z umiarkowanym rozwojem funkcji
produkcyjno-usługowych na terenach rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej na glebach
słabych i średniej jakości z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji
produkcyjno-usługowych.

Niniejsza strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica jest zgodna z założeniami i kierunkami
zagospodarowania przestrzennego.

6.10. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2013-2016
Program przyjęty Uchwałą Nr XXX/242/57/2013 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 grudnia 2013 r. W
wyniku analizy stanu środowiska oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych na terenie Gminy
Płośnica wyodrębniono cel nadrzędny: Poprawa poszczególnych elementów środowiska warunkiem
zrównoważonego rozwoju Gminy Płośnica, wraz z następującymi celami podrzędnymi, w które wpisują
się również kierunki rozwoju zaproponowane w Strategii społeczno-gospodarczej gminy:


Ochrona powietrza atmosferycznego
o Ograniczenie emisji w sektorze komunalnym:
o Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych



Ochrona wód
o Ochrona wód powierzchniowych
o Ochrona wód podziemnych



Ochrona powierzchni ziemi
o Ochrona gleb



Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych
o Racjonalizacja użytkowania wody,
o Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji,
o Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych



Ochrona zasobów przyrodniczych
o Ochrona i rozwój obszarów cennych przyrodniczo
o Ochrona lasów



Edukacja ekologiczna
o Promowanie zachowań związanych z codziennym bytowaniem mieszkańców a
zgodnym z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody;
o Edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych
nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw
sztucznych);
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o

o
o

Rygorystyczne przestrzeganie wymagań ochrony przyrody w ramach funkcjonowania
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, budownictwa mieszkaniowego oraz
prowadzenia działalności rolniczej;
Rozwój przyrodniczych ścieżek dydaktycznych
Włączenie w akcję edukacji ekologicznej proekologicznych organizacji pozarządowych.

Gmina Płośnica poprzez wprowadzenie zrównoważonej gospodarki, działań na rzecz ekologicznego
rolnictwa, tworzenia alternatywnych dróg transportu, edukacji ekologicznej, a także rozwoju
odnawialnych źródeł energii, wpisuje się w cele programu ochrony środowiska w gminie.

6.11. ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, PALIWA
GAZOWE DLA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2013-2028 – PROJEKT
W opracowanym dokumencie przedstawiono syntetyczne analizy gminy pod względem
zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe w stanie istniejącym i okresie
perspektywicznym, z uwzględnieniem elementów, które mają wpływ na wcześniej wymienione
zapotrzebowanie. Prognozuje się, iż:


W przyszłości wzrośnie zapotrzebowanie zarówno na ciepło, energię elektryczną i gaz, a
będzie miało to związek z rozwojem gospodarczym gminy;



W zakresie zapotrzebowania na ciepło budownictwa mieszkaniowego i obiektów użyteczności
publicznej, należy przyjąć realizację między innymi takich zadań jak:
o poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł
niskiej emisji poprzez eliminowanie tych źródeł oraz realizację przedsięwzięć
termomodernizacyjnych
o poprawa sposobu komunikowania się z mieszkańcami, zmierzająca do uzyskania
większej akceptowalności zagadnień związanych z systemami zaopatrzenia gminy
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
o działalność szkoleniowa, edukacyjna dla mieszkańców i pracowników gminy w
kierunku efektywności energetycznej i ograniczenia emisji;
o wspólne występowanie o środki preferencyjne z właścicielami lub administratorami
budynków w zakresie termomodernizacji tych budynków



Należy rozważyć możliwość rozwój energetyki wiatrowej, efektywnego spalania biomasy,
instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła

Powyższe rekomendacje i założenia wpisują się w działania Strategii społeczno-gospodarczej i są z nią
zgodne.

6.12. PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WSI GMINY
Obecnie w gminie Płośnica opracowano osiem planów odnowy miejscowości. Zostały opracowane dla
takich wsi jak: Gródki, Skurpie, Niechłonin, Prioma, Przełęk, Rutkowice, Turza Mała. Jednak dokumenty
dotyczące miejscowości: Rutkowice, Niechłonin i Przełęk wymagają aktualizacji. Plany odnowy
Strona 121

STRATEGIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY PŁOŚNICA NA LATA 2015 - 2025

miejscowości w gminie Płośnica zakładają w szczególności rozwój infrastruktury społecznej,
Wskazanym kierunkiem w zakresie wzrostu atrakcyjności życia społeczno- kulturalnego gminy jest
aktywizacja wszystkich jej mieszkańców, stwarzanie im szans rozwoju, m.in. poprzez poprawę
warunków działalności kulturalnej, zwiększanie oferty spędzania wolnego czasu, zapewnienie
młodszym mieszkańcom możliwości różnorodnych aktywności, organizowanie imprez integracyjnych i
kół zainteresowań. Wymienione działania przyczynią się do wzrostu poczucia tożsamości mieszkańców
oraz do nawiązania więzi społecznych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Zakłada się w
nich także fakt, iż również rozwój infrastruktury technicznej przyczyni się do poprawy stanu
środowiska naturalnego, co oznacza rozwój w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu – ma to
oczywisty wpływ na zwiększenie atrakcyjności danego terenu i jakości życia mieszkańców. Rozwój
infrastruktury technicznej spowoduje również wzrost potencjału rozwojowego całej gminy, co przyczyni
się do rozwoju gospodarstw produkujących zdrową żywność.
Strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica, poprzez swoje cele i określone kierunki działania,
wpisuje się w aktualne plany odnowy miejscowości.

6.13. GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY
PŁOŚNICA NA LATA 2008-2015
Celem głównym jest zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w rozwój gminy i rozwiązywanie
wspólnych problemów społecznych. Wśród celów szczegółowych zbliżających do tego nadrzędnego,
wyodrębniono między innymi:


Rozwijanie i wykorzystanie potencjału młodego pokolenia i zwiększenie stopnia identyfikacji
ze społecznością gminy
o Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
o Kształtowanie postaw prospołecznych
o Zwiększenie zaangażowania młodego pokolenia w życie społeczne
o Wspieranie alternatywnych inicjatyw edukacyjnych



Podniesienie poziomu aktywności społecznej oraz samoorganizacji mieszkańców
o Wzrost integracji i wzmocnienie więzi społecznych
o Tworzenie warunków do podejmowania inicjatyw



Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
o Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego
o Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w rodzinie
 Wsparcie funkcjonowania rodzin w środowisku
 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 Niwelowanie skutków przemocy w rodzinie



Zwiększenie integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych
o Wsparcie systemu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
o Pobudzenie aktywności społecznej osób starszych i niepełnosprawnych
o Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
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o

Upowszechnienie szacunku do osób starszych i niepełnosprawnych



Zmniejszenie stopnia uzależnień
o Profilaktyka uzależnień
o Niwelowanie skutków uzależnień



Zwiększenie aktywności zawodowej społeczności lokalnej
o Zwiększenie szans na podjęcie pracy
o Przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia

Kierunki rozwoju opracowane w Strategii społeczno-gospodarczej gminy Płośnica są zgodne z celami
założonymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji gminy Płośnica
na lata 2008-2015. Działania zawarte w realizacji celów takich jak: Wzmacnianie więzi społecznych,
integracji i zaangażowania mieszkańców w sprawy gminy, Tworzenie warunków do zrzeszania się
mieszkańców i rozwoju stowarzyszeń oraz Wysoka jakość usług publicznych na rzecz mieszkańców
wpływać będą bezpośrednio na osiąganie celów GSIiRPS gminy Płośnica. Pośrednio na osiąganie tychże
celów będzie miało wpływ krzewienie postaw przedsiębiorczych.
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7. SYSTEM WDRAŻANIA I EWALUACJI STRATEGII
7.1. SYSTEM WDRAŻANIA STRATEGII W GMINIE PŁOŚNICA
Strategiczne zarządzanie Gminą Płośnica rozpoczęto od zaplanowania działań nad Strategią społecznogospodarczą na lata 2015 – 2025. Określono zakres prac, w których zaplanowano badanie
mieszkańców oraz warsztaty strategiczne. Następnie, na podstawie zebranych danych przegotowano
dokument strategii, który powinien zostać zatwierdzony przez Radę Gminy Płośnica. Kolejnym krokiem
będzie realizacja strategii. Podczas tego etapu konieczne jest prowadzenie monitoringu implementacji
dokumentu i jego ewaluacji, celem jej kontroli bądź aktualizacji.
Główną rolę nadzorczą nad realizacją strategii powinien pełnić Wójt Gminy Płośnica, jako Kierownik
Projektu, który zarówno sprawuje kontrolę jak i ponosi odpowiedzialność za jej wdrożenie. Może on
być wspierany specjalnie powołanym zespołem do spraw wdrażania strategii, który w sposób
operacyjny będzie czuwał nad realizacją tego dokumentu i na bieżąco raportował Kierownikowi
Projektu przebieg procesu i stopień realizacji projektu. Raporty powinny zawierać również niepożądane
skutki działań i/lub pojawiające się problemy. Zespół ds. wdrażania strategii powinien być zwoływany co
najmniej raz na kwartał. Kierownik Projektu powinien zobligować grupę do sporządzania kwartalnego
bądź półrocznego sprawozdania z realizacji strategii, w których znajdą się informacje na temat:


zakończonych procesów



poziomu zaawansowania rozpoczętych zadań



ewentualnych opóźnień w pracach i przyczynach tego przesunięcia



wniosków dotyczących strategii

Strategia społeczno-gospodarcza gminy Płośnica będzie realizowana przez konkretne stanowiska i
referaty gminy oraz jednostki podległe urzędowi. Niektóre cele bezpośrednie mogą zostać zlecone na
zewnątrz, o czym będzie decydował zespół ds. wdrażania strategii.

7.2. MONITORING I EWALUACJA STRATEGII SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ GMINY
System monitoringu służy badaniu postępów wdrażania strategii, w oparciu o określone wskaźniki
celów strategicznych, operacyjnych oraz planowanych działań. Przetworzone dane pozyskiwane z
systemu monitoringu będą niezbędne do podejmowania decyzji dotyczących dalszych kierunków
wdrażania strategii, odpowiednio do zmieniających się czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Dopełnieniem systemu monitoringu stanowi ewaluacja strategii, dla której monitoring stanowić będzie
jedno z głównych źródeł informacji. Monitorowanie strategii gminy Płośnica powinno się odbywać raz
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w roku poprzez sporządzenie przez zespół ds. wdrażania strategii sprawozdania z realizacji tego
dokumentu.

Ewaluacja jest to systematyczna i obiektywna ocena stopnia realizacji strategii. Dzięki temu możliwe
będzie przeprowadzenie pogłębionych ocen wyników wdrażania działań zapisanych w dokumencie. Jest
to także informacja do podjęcia decyzji o potrzebie zmian w zapisach strategii, o ile takie będą
potrzebne. Proces ewaluacji pozwala na ocenę skuteczności wykorzystania nakładów użytych do
realizacji strategii oraz na sprawdzenie czy podjęte decyzje są prawidłowe. Proces ewaluacji strategii
społeczno-gospodarczej gminy Płośnica na lata 2015 – 2025 powinien odbyć się dwa razy - w roku
2020 oraz w 2025 czyli na zakończenie okresu strategicznego.
Do oceny stopnia realizacji Strategii społeczno-gospodarczej gminy Płośnica będzie służył zestaw
wskaźników, których wartości powinny się zmieniać w wyniku wdrażania strategii. Należy obserwować
następujące dane, aby stwierdzić, czy dokument zostaje prawidłowo implementowany oraz jakie są
skutki działań w nim zapisanych.
Tabela 50. Wskaźniki do monitorowania strategii

Wskaźnik
Wyznaczenie w planie zagospodarowania stref pod działalność gospodarczą
Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty z przedsiębiorcami i inwestorami
Opracowanie dokumentu programu ulg i zwolnień dla przedsiębiorców gminy Płośnica
Organizacja kursów / szkoleń przygotowujących chętnych do założenia własnej działalności
gospodarczej
Powołanie punktu informacyjno-doradczego dla rolników
Opracowanie wewnątrz gminnego systemu jakości produktów rolnych
Utworzenie kooperatywy rolniczej sprzedającej własne produkty rolne
Opracowanie planu promocji gospodarczej gminy Płośnica łącznie z proponowanymi ofertami
inwestycyjnymi
Przeprowadzenie akcji promocyjnych zachwalających produkty rolne gminy Płośnica
Opracowanie dokumentu dotyczącego wsparcia i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na
terenie gminy
Utworzenie wioski tematycznej na terenie gminy
Organizacja wydarzeń o zasięgu ponad powiatowym
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Powołanie lokalnej organizacji turystycznej
Opracowanie planu promocji turystycznej gminy z uwzględnieniem nowych produktów turystycznych
(w tym sieciowych)
Budowa ścieżek rowerowych i nordic walking
Budowa szlaków tematycznych
Organizacja wydarzeń integracyjnych dla mieszkańców gminy z elementami rywalizacji i integracji
Zawiązanie partnerstwa z organizacjami społecznymi na rzecz mieszkańców
Wzrost ilości zajęć w świetlicach wiejskich na rzecz dzieci i młodzieży
Wyznaczenie pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w urzędzie
Przeprowadzenie konkursu na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową
Zwiększenie poziomu bazy szkolnej
Zwiększenie dostępności usług społecznych dla mieszkańców
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