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POWIAT GIŻYCKI POWIAT MRĄGOWSKI POWIAT PISKI POWIAT WĘGORZEWSKI 
 

 

Poszukując nowej formuły współdziałania powiatów mającej służyć poprawie spójności 

terytorialnej subregionu, kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju obszaru, wzmocnieniu  

i wyartykułowaniu jego walorów społeczno-gospodarczych, stymulowaniu partycypacji 

społecznej w życiu publicznym, a także poprawie efektywności wykorzystania środków 

publicznych w zarządzaniu rozwojem społeczno-gospodarczym narodziła się idea 

współdziałania samorządów powiatowych skupionych wokół Wielkich Jezior Mazurskich: 

Powiatu Giżyckiego, Mrągowskiego, Piskiego i Węgorzewskiego. Jest wiele spraw, zadań  

i pomysłów mogących jednoczyć samorządy tych powiatów przy realizacji wspólnych 

projektów. Wynikają one z zakresu zadań realizowanych przez samorządy powiatowe, choć nie 

tylko.  

Z inicjatywy Starosty Giżyckiego powołany został międzypowiatowy zespół roboczy 

wspierany przez zespół ekspertów reprezentujących Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich 



UWM w Olsztynie, pod kierunkiem dr hab. Zbigniewa Brodzińskiego. Powiat Giżycki był Liderem 

porozumienia. 

W obecnym okresie programowania 2014-2020 główny nacisk położony jest na 

rozwiązywanie problemów tzw. Obszarów funkcjonalnych i jednoczesnym odejściem od granic 

administracyjnych gmin i powiatów. Liczyć się będą więc wspólne ponadpowiatowe zamierzenia 

rozwiązujące problemy lokalnych społeczności w skali całego obszaru funkcjonalnego, jakim 

niewątpliwie są Wielkie Jeziora Mazurskie. Zadania z zakresu wspólnej promocji, edukacji, 

zdrowia, opieki społecznej, ścieżki rowerowe, drogi, promocja różnych form aktywnej 

przedsiębiorczości – to przestrzeń w której można skonsolidować wysiłki i zabiegi kilku 

powiatów. Oczywiście siłą współdziałania będzie zachowanie cech indywidualnych, odrębnych 

dla każdego z samorządów, które wzmacniają i wzbogacają ofertę całego obszaru. 

Czynniki, które zadecydowały o potrzebie opracowania wspólnego, zintegrowanego 

dokumentu planistycznego miały charakter: 

- wewnętrzny – wyniknęły z procesów mających miejsce w objętych strategią powiatach, takich 

jak: rosnąca dynamika rozwoju, zmiany w postawach i oczekiwaniach mieszkańców, 

zrealizowanie w części lub w całości zadań objętych we wcześniej obowiązującej strategii; 

- zewnętrzny – związany z aktualizacją strategii regionu i wejściem w nowy okres 

programowania Unii Europejskiej do 2020 r. (m.in. przyjęto projekt Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz stworzeniem 

strategii 12 gmin i Powiatu Giżyckiego „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”.  

 

KALENDARIUM: 

3 kwiecień 2013 r. - z inicjatywy Starosty Giżyckiego odbyło się spotkanie ze Starostami 

Powiatów Mrągowskiego, Piskiego i Węgorzewskiego, na którym zapadła wstępna decyzja  

o wspólnym budowaniu strategii rozwoju usług publicznych wszystkich powiatów na lata 2014 

– 2022. Zgodnie przyjęto, iż region „Wielkich Jezior Mazurskich” stanowi idealny obszar 

funkcjonalny do realizacji wielu wspólnych inicjatyw między samorządami oraz łatwiejszej 

realizacji własnych zadań publicznych. Powiat Giżycki został wskazany na Lidera Projektu.  

W efekcie tego spotkania wybrana została międzypowiatowa grupa robocza urzędników, 

zajmujących się na co dzień sprawami lokalnych strategii.  

11 kwiecień 2013 r. - pierwsze spotkanie grupy 

roboczej. Ustalono wstępny harmonogram 

działań związany z realizacją wspólnej 

zadaniowo  

i obszarowo Strategii pod nazwą „Powiaty 

Wielkich Jezior Mazurskich”. 

29 maj 2013 r. - Rada Powiatu w Giżycku 

wyraziła wolę współdziałania Powiatu 

Giżyckiego  

z Powiatami Mrągowskim, Piskim i Węgorzewskim w celu opracowania i realizacji wspólnej 

Strategii Rozwoju „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014 – 2020. [uchwała nr 

XXIX.176.2013] 

5 sierpień 2013 r. – Starostowie podpisali porozumienie dotyczące wspólnego opracowania 

dokumentu strategii dla subregionu czterech powiatów: giżyckiego, mrągowskiego, piskiego  



i węgorzewskiego, a także w przyszłości możliwości realizacji przez te samorządy wspólnych  

i indywidualnych zadań oraz rozwiązywania problemów określonych w Strategii.  

13 sierpień 2013 r. – podpisana została umowa z wyłonionym wykonawcą na opracowanie 

wspólnego dokumentu „Strategii zintegrowanego rozwoju Powiatów Wielkich Jezior 

Mazurskich”. 

6 wrzesień 2013 r. – drugie spotkanie grupy roboczej. Wymieniono różne spojrzenia i poglądy 

na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich. 

Uzgodniono wstępnie priorytety strategiczne dokumentu oraz określono płaszczyzny 

współpracy na rzecz rozwoju subregionu.  

06 listopad 2013 r. – do udziału w pracach nad budowaniem Strategii zaproszono wszystkich 

dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Poproszono o przedstawienie informacji 

niezbędnych dla dalszego rozwiązywania kluczowych problemów w poszczególnych obszarach 

zadaniowych samorządu Powiatu Giżyckiego.  

07 luty 2014 r. - trzecie spotkanie grupy roboczej. Przedstawiono opracowania każdego  

z partnerskich powiatów dotyczące problemów i celów, które powinny się znaleźć w 

dokumencie.  

16 maj 2014 r. – czwarte spotkanie 

grupy roboczej – spotkanie 

konsultacyjne z udziałem radnych 

Powiatu Giżyckiego. Przedstawiono 

matrycę logiczną – dokument 

ułatwiający przygotowanie Strategii. 

Omówiono Karty projektu dotyczące 

opisu działań. Omówiono priorytety, 

cele i działania zawarte  

w dokumencie. Podobne spotkania 

konsultacyjne odbyły się w pozostałych powiatach.  

sierpień 2014 r. – zespół roboczy przekazał projekt Strategii radnym wszystkich powiatów 

obszaru WJM. Projekt zawierał syntetyczne badania sytuacji społeczno – gospodarczej, określał 

priorytety, cele i działania, a także wskazywał na wypracowane, możliwe do wspólnej realizacji 

projekty o charakterze subregionalnym oraz przedsięwzięcia kluczowe.  

25 wrzesień 2014 r. – Rada Powiatu w Giżycku przyjęła „Strategię Zintegrowanego Rozwoju 

Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich” na lata 2014-2022. [uchwała nr XLIII.247.2014] 

W październiku i listopadzie 2014 r. pozostałe Rady Powiatów przyjęły uchwałami dokument. 

Pełna wersja tego dokumentu oraz pozostałych Strategii (gminnej i regionalnej) znajduje się  

na stronie www.powiatgizycki.pl w zakładce „Dokumenty Strategiczne”. Poniżej przedstawiamy 

siatkę obszarów priorytetowych i celów. 

  



ZESTAWIENIE CELÓW I DZIAŁAŃ DLA POWIATU GIŻYCKIEGO 

 

Priorytet I: 

EDUKACJA, WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 
 

Cel strategiczny 1.  Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku pracy 

Cel operacyjny 1.1. 

Racjonalizacja systemu nauczania – dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku 
pracy 

Cele szczegółowe: 

 

1.1.1. Rozwijanie współpracy przedsiębiorców i związków przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi na rzecz podnoszenia  
jakości kształcenia 

Działania subregionalne: 

a) organizacja systemu staży dla uczniów szkół zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, 
b) organizacja praktyk zawodowych nauczycieli i uczniów w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, dysponujących nowoczesnymi środkami 

pracy, 
c) tworzenie formalnych i nieformalnych platform współpracy szkół zawodowych przedsiębiorstw, związków przedsiębiorstw, innych instytucji rynku 

pracy oraz samorządu. 

1.1.2. Modernizacja bazy dydaktycznej w celu dostosowania jej do zmieniających się warunków, a tym samym lepsze przygotowanie 
absolwentów do wejścia na rynek pracy 

Działania subregionalne: 

a) utworzenie międzypowiatowych centrów kształcenia branżowego (powiaty giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 1.1.2a), 
b) stworzenie międzypowiatowej sieci ośrodków egzaminacyjnych oraz ich wyposażenie, 
c) opracowanie systemu diagnozowania predyspozycji zawodowych uczniów gimnazjów i uczniów rozpoczynających naukę w szkołach 



ponadgimnazjalnych, 
d) wdrożenie do oferty edukacyjnej szkół zawodowych form kształcenia umożliwiających uzyskanie w krótkich cyklach „rynkowych” kwalifikacji 

zawodowych, 
e) wypracowanie zasad współpracy między szkołami zawodowymi i centrami kształcenia zawodowego i ustawicznego. 

Przykładowe działania lokalne: 

a) doposażenie szkół zawodowych w pracownie specjalistyczne i pracownie przedmiotowe, 
b) organizacja wyjazdów  studyjnych nauczycieli i uczniów w celu zapoznawania się ze zmianami technologicznymi. 

 
1.1.3. Usprawnienie systemu zarządzania oświatą 

Działania subregionalne: 

a) wprowadzenie wspólnego elektronicznego naboru do szkół, 

b) utworzenie wspólnej elektronicznej platformy edukacyjno-informacyjnej (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 1.1.3b), 

c) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi. 
 

Cel operacyjny 1.2. 

Podnoszenie jakości kształcenia 

Cele szczegółowe: 

 

1.2.1. Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych metod i technik nauczania oraz oceny jakości kształcenia 

Działania subregionalne: 

a) wdrożenie nowych strategii nauczania oraz innowacyjnych form i metod nauczania i oceniania, w tym wykorzystujących techniki i sprzęt 
informatyczny, 

b) organizacja współpracy szkół, w tym ze szkołami zagranicznymi, na rzecz poprawy jakości kształcenia (szczególnie z przedmiotów matematycznych i 
przyrodniczych), 

c) organizacja regionalnych, a także transgranicznych konkursów przedmiotowych i branżowych  (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, 
zał. 1.2.1c). 

Przykładowe działania lokalne: 

a) organizowanie systemu doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących problemy w nauce, uczniów niepełnosprawnych i 

uczniów zagrożonych patologiami społecznymi, 



b) organizacja dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania naukowe i poznawcze ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,  

ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych. 

1.2.2. Zakup i instalacja nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego 

Przykładowe działania lokalne: 

a) zakup i instalacja w placówkach edukacyjnych nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego do przedmiotów przyrodniczych, językowych, ITC 

1.2.3. Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli 

Działania subregionalne: 

a) organizacja szkoleń i praktyk nauczycieli w zakresie wdrożenia strategii nauczania oraz innowacyjnych form, metod nauczania i oceniania, w tym 
wykorzystujących techniki i sprzęt informatyczny, 

b) organizacja systemu szkoleń nauczycieli w zakresie metod kształcenia z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, 
c) organizacja doskonalenia kwalifikacji nauczycieli ukierunkowanego na pokonywanie problemów występujących w środowisku szkolnym, 
d) organizacja przedmiotowych, tematycznych sieci współpracy nauczycieli, 
e) doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przez udział w wyjazdach studyjnych i szkoleniach prowadzonych przez przedsiębiorstwa i instytucje 

naukowe  
(pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 1.2.3e). 

Przykładowe działania lokalne: 

a) organizacja praktyk nauczycieli u pracodawców, 

b) udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania atrakcyjnych i efektywnych narzędzi pracy na lekcji, 

c) organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie języka obcego zawodowego. 
1.2.4. Wprowadzenie do oferty edukacyjnej nowych kierunków kształcenia 
Działania subregionalne: 

a) organizacja wspólnego zespołu obejmującego edukacyjne instytucje powiatów, rynku pracy, organizacje społeczne, związki pracodawców  

zajmującego się wypracowaniem rekomendacji do tworzenia nowych kierunków kształcenia  (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 
1.1.3b). 

1.2.5. Wdrożenie systemu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

Działania subregionalne: 

a) reorganizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – włączenie w strukturę Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji (PORE). Powiązanie PORE z 
innymi takimi instytucjami w powiatach partnerskich, stworzenie sieci współpracy, 



Przykładowe działania lokalne: 

a) powierzenie PORE  organizacji systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 

b) rozszerzanie zadań szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, 

c) organizacja systemu doskonalenia kwalifikacji pedagogów, wychowawców oraz innych nauczycieli o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem 

zawodowym, 

d) organizacja wykorzystania systemów informatycznych szkół i instytucji edukacyjnych do prowadzenia poradnictwa  i doradztwa zawodowego. 
 

Cel operacyjny 1.3. 

Modernizacja i reorganizacja bazy edukacyjno-sportowej na obszarze WJM 

Cele szczegółowe: 

 

1.3.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z modernizacją obiektów edukacyjnych i sportowych 

Przykładowe działania lokalne: 

a) organizacja remontów i modernizacji związanych z dostosowaniem budynków szkół i placówek oświatowych do aktualnych standardów sanitarnych, 

pożarowych i bezpieczeństwa,  

b) organizacja robót budowlanych i instalacja wyposażenia związanych z zwiększaniem wydajności energetycznej budynków o min. 20%, 

c) modernizacja i rozbudowa budynków i pomieszczeń związanych z nadaniem im nowych funkcji, 

d) poprawa standardów zamieszkania uczniów w internatach. 

 

1.3.2. Realizacja inwestycji związanych z budową infrastruktury sportowej 

Przykładowe działania lokalne: 

a) budowa budynku Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku, 

b) budowa kompleksu uniwersalnych boisk i stref rekreacyjnych na terenie placów przyszkolnych szkół powiatu, 

c) budowa sali sportowo-widowiskowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku, 

d) budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku. 

1.3.3. Wdrożenie projektów związanych z reorganizacją bazy edukacyjno-sportowej 

Przykładowe działania lokalne: 

a) remonty i doposażenie infrastruktury szkolnych schronisk młodzieżowych, wdrożenie systemu ich pełnego wykorzystania, 



b) wprowadzenie nowych funkcji  poza dydaktycznych wykorzystujących możliwości gospodarstwa w Bogacku, 

c) wdrożenie działań związanych z wykorzystaniem, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, szkolnej bazy sportowej na rzecz lokalnej społeczności. 
 

 
Cel operacyjny 1.4. 

Wsparcie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

Cele szczegółowe: 

 

1.4.1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

Działania subregionalne: 

a) rozwój systemu informacji i doradztwa dla potrzeb trzeciego sektora - Centrum Organizacji Pozarządowych WJM   
(pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 1.4.1a). 

Przykładowe działania lokalne: 

a) wspieranie lub powierzanie organizacjom pozarządowym zadań publicznych realizowanych przez Powiat, 

b) współpraca z sektorem pozarządowym w zakresie konsultacji aktów prawnych oraz udział organizacji pozarządowych w pracach komisji i zespołów 

opiniodawczych. 

 

  



Priorytet II: 

RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE 

Cel strategiczny 2.  Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego rynku pracy 

Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na rynku pracy 

Cele szczegółowe: 

 

2.1.1. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów  

Przykładowe działania lokalne: 

a) rozwijanie systemu doradztwa zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, 

b) organizacja systemu wspierania mobilności absolwentów szkół na rynku pracy, 

c) doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne służące kształceniu w zawodach poszukiwanych na rynkach pracy, stwarzających szanse zatrudnienia. 

2.1.2. Działania na rzecz monitoringu rynku pracy 

Działania subregionalne: 

a) stworzenie systemu rozpoznawania potrzeb rynku pracy i reagowania na nie szkół, 
b) stworzenie systemu współpracy szkół z pracodawcami na rzecz przygotowania kadr pod potrzeby przedsiębiorstwa. 

 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Wspieranie inicjatyw na rzecz ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy 

Cele szczegółowe: 

 

2.2.1. Działania na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród osób 
bezrobotnych 

(w szczególności osób do 25 roku życia oraz  pow. 50 roku życia, kobiet po urodzeniu dziecka, które nie powróciły na rynek pracy, osób niepełnosprawnych) 



Przykładowe działania lokalne: 

a) wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej, 
b) zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, 

c) zwiększenie zatrudnienia w ramach robót publicznych, 

d) organizacja staży dla bezrobotnych, 

e) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz kosztów pracy. 

2.2.2. Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych, trwałych miejsc pracy 

Przykładowe działania lokalne: 

a) współpraca z pracodawcami na rzecz tworzenia nowych stanowisk pracy, 

b) działania związane z przywróceniem na rynek pracy osób wykluczonych społecznie (szkolenia, przekwalifikowanie, aktywniejsze poszukiwanie 

zatrudnienia) 
 

 

Cel operacyjny 2.4. 

Promocja i pomoc w zatrudnieniu osób dotkniętych wykluczeniem społecznym 

Cele szczegółowe: 

 

2.4.1. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym, wchodzącym na rynek pracy 

Przykładowe działania lokalne: 

a) spotkania z doradcami zawodowymi, 

b) organizowanie spotkań z pracodawcami, 

c) organizacja lokalnych akcji promujących zatrudnianie osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, w tym niepełnosprawnych, 

d) organizacja staży i szkoleń. 
 

  



Priorytet III: 

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA 

 

Cel strategiczny 3.  Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z ochroną zdrowia, 
bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i integracją społeczną 

Cel operacyjny 3.1. 

Poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i dostępności do świadczonych usług 

Cele szczegółowe: 

 

3.1.1. Działania na rzecz poprawy standardów leczenia 

Działania subregionalne: 

a) podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz poprawa standardów leczenia chorób zakaźnych, w szczególności chorób odkleszczowych  
na obszarze WJM  (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 3.1.1a). 

Przykładowe działania lokalne: 

a) rozszerzenie usług na rzecz poprawy opieki zdrowotnej osób starszych (m.in. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, usługi geriatryczne), 

b) rozwijanie sieci usług i poprawa ich jakości w obszarze opieki nad matką i dzieckiem, 

c) objęcie opieką osób dotkniętych udarem mózgu (m.in. utworzenie pododdziału udarowego przy oddz. Neurologii wraz z rehabilitacją poudarową), 

d) przeprowadzanie specjalistycznych szkoleń personelu medycznego. 

3.1.2. Modernizacja obiektów związanych z ochroną zdrowia 

Przykładowe działania lokalne: 

a) wybudowanie drugiej kondygnacji budynku (nad SOR), gdzie zostanie umiejscowiony Oddział Chorób Zakaźnych, 
b) remont poradni ginekologiczno-położniczej i remont łazienek w Oddz. Ginekologiczno - Położniczym, 

c) remont pomieszczeń po byłym SOR i przeniesienie tam Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (AiIT). 

d) remont pomieszczeń po Oddziale Zakaźnym, adaptacja pod nowe usługi. 

 



3.1.3. Działania na rzecz poprawy infrastruktury związanej z eksploatacją obiektów służby zdrowia 

Przykładowe działania lokalne: 

kanały do oddymiania budynku, strefy pożarowe. 

Cel operacyjny 3.2. 

Promowanie wśród mieszkańców profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia 

Cele szczegółowe: 

 

3.2.1. Wdrożenie programów profilaktycznych 

Działania subregionalne: 

a) wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z przekraczaniem średnich krajowych wskaźników śmiertelności 
(pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 3.1.1a), 

b) wdrożenie programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmującego (edukacja w zakresie raka szyjki macicy dzieci i młodzieży oraz matek biorących 
udział w programie, szczepienie dziewcząt itp.), 

c) wdrożenie programu profilaktycznego skierowanego do nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczącego zaburzeń (anoreksji, bulimii) - zaburzenia 
odżywiania. 

Przykładowe działania lokalne: 

a) wdrożenie programów profilaktycznych - używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież, 

b) przeprowadzenie specjalistycznych badań profilaktycznych personelu medycznego szpitala. 
Cel operacyjny 3.3. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na terenie Powiatów WJM 

Cele szczegółowe: 

 

3.3.1. Wsparcie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego 

Działania subregionalne: 

a) wdrożenie systemu GIS wspierającego podejmowanie decyzji w zarządzaniu, w tym bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
Przykładowe działania lokalne: 



a) doposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego w sprzęt i obsadę osobową, adaptacja pomieszczenia w KP PSP, zakup plandek itp., 

b) zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zdarzeń kryzysowych dla szpitala giżyckiego. 

3.3.2 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej 

Działania subregionalne: 

a) wdrożenie zintegrowanego systemu monitoringu obiektów publicznych, 
b) wdrożenie programu zwiększenia bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci - przeciwdziałanie przemocy w internecie. 

3.3.3 Podniesienie poziomu przygotowania odpowiednich służb do reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych 

Działania subregionalne: 

a) wdrożenie programu szkolenia służb ratowniczych oraz zintegrowanego ćwiczenia wszystkich służb  
(pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 3.3.3a). 

 

Cel operacyjny 3.4 

Podniesienie standardów opieki oraz wdrożenie systemów kompleksowego wsparcia seniorów i 
osób niepełnosprawnych 

Cele szczegółowe: 

 

3.4.1. Organizacja usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku 

Przykładowe działania lokalne: 

a) środowiskowe domy samopomocy, 

b) dzienne formy wsparcia, 

c) domy dziennego pobytu, 

d) przekształcenie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w placówkę dwufunkcyjną dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle chorych, 

e) dom pomocy społecznej dla chorych na Alzheimera. 

3.4.2. Organizacja systemu kompleksowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi 

Przykładowe działania lokalne: 

a) organizacja systemu wsparcia całodobowego i dziennego, 

b) organizacja systemu usług opiekuńczych, 



c) aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. 

 

Cel operacyjny 3.5 

Wspieranie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych  
dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Cele szczegółowe 

 

3.5.1. Organizacja systemu wsparcia instytucjonalnego na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych 

Przykładowe działania lokalne: 

a) utworzenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii, 

b) „street walker”- wychowawca podwórkowy,  

c) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,  

d) utworzenie rodzinnych domów dziecka do 8 dzieci, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci, placówek opiekuńczo -

wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego  do 14 dzieci. 

3.5.2. Opracowanie i wdrożenie programów 

Przykładowe działania lokalne: 

a) wdrożenie programu "Akademia Malucha" dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju ( 20 dzieci) - zakup wyposażenie i przystosowanie 

pomieszczeń, 

b) wdrożenie programu "Szkoła dla Rodziców" służącego wzmocnieniu kompetencji wychowawczych. 

3.5.3. Wsparcie organizacyjne działań edukacyjnych i społecznych 

Przykładowe działania lokalne: 

a) organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach wiejskich dotyczących świadczenia porad psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych, 

b) organizacja systemu doradztwo zawodowego, 

c) rozpoznawanie skali wykluczenia edukacyjnego w powiecie, określenie jego źródeł i podjęcie działań w celu jego zmniejszenia. 
  



Priorytet IV: 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I SIECI 

Cel strategiczny 4.   Rozwój infrastruktury technicznej subregionu 

Cel operacyjny 4.1. 

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie powiatów WJM 

 

 

Projekty o skali i znaczeniu subregionalnym: 

1.  „Duża Pętla Mamr” – przebudowa drogi powiatowej nr 1803N, na odcinku granica powiatu – Doba, (połączenie z drogą woj. nr 592),  długość odcinka 
1,766 km (Powiaty Węgorzewski i Giżycki, zał. 4.1.1), 

2. „Pętla Bagna Nietlickie” – przebudowa drogi pow. nr 1720N dr. kraj. nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – gr. pow. na odcinku Marcinowa Wola – gr. pow. 
o długości odcinka 2,418 km (Powiaty Giżycki i Piski, zał. 4.1.2), 

3. „Pętla wokół Jeziora Orzysz” – przebudowa drogi powiatowej nr 1702N gr.pow. – (Odoje) – Pańska Wola – Zelki na odcinku Pańska Wola – gr. powiatu 
o dł. 1,2 km (Powiaty Giżycki i Piski, zał. 4.1.3). 

4. Droga wodna "Tyrkło-Buwełno" (Powiaty Giżycki i Piski, zał. 4.1.4). 

Projekty o zasięgu lokalnym: 

1. Przebudowa drogi pow. Nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643 na odcinku km 0+634 – 10+309 o długości 9,675km 

2. Przebudowa dr. pow. Nr 1718N dr. kraj nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe na odcinku km 3+578 – 6+468 o długości 2,890 km 

3. Przebudowa dr. pow. 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – (Sołdany) dr. Kraj. Nr 63 na odcinku gr.pow. – Kruklanki o dł. 7,6 km 

4. Przebudowa drogi pow. Nr 1733N gr. pow. – Knis – Ryn na długości 5,2km 

5. Przebudowa drogi pow. Nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Ranty – Wydminy o dł. 4,8km 

6. Poprawa dostępności i funkcjonalności komunikacyjnej centralnej części Giżycka z nabrzeżem jeziora Niegocin (m.in. ul. Kolejowa i Jeziorna) oraz „Wyspą 

Giżycką” wraz z budową przeprawy mostowej na Kanale Łuczańskim. 

7. Poprawa dostępności i funkcjonalności komunikacyjnej do terenów atrakcyjnych turystycznie i gospodarczo (rzemieślniczo) w kierunku Perkunowa 

poprzez remont mostu w ciągu Alei Wojska Polskiego w Giżycku. 

 

 



Cel operacyjny 4.2. 

Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

Cele szczegółowe: 

 

4.2.1. Upowszechnienie i usprawnienie korzystania z sieci informacyjnych w szkołach 

Działania subregionalne: 

a) stworzenie wirtualnej biblioteki multimedialnej obsługującej powiaty partnerskie, udostępniającej zasoby wszystkich bibliotek z terenów 
powiatów partnerskich  (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 4.2.1a). 

Przykładowe działania lokalne: 

a) zwiększenie przepustowości dostępu do Internetu dla szkół i placówek edukacyjnych , 

b) rozbudowa internetowych sieci szkolnych i budowa sieci międzyszkolnej szkół Powiatu (intranet i extranet), 

c) wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny (np. systemy wideo konferencyjne, systemy tablic multimedialnych), w tym szkół kształcących  

w zawodach cyfrowych i szkół przygotowujących do podjęcia nauki w tych zawodach (m.in. Szkoła Policealna), 

d) utworzenie portalu pozwalającego wykorzystać zasoby cyfrowe poszczególnych szkół, 

e) organizacja szkoleń nauczycieli zwiększających umiejętności wykorzystywania skutecznych strategii kształcenia realizowanych przy pomocy zasobów 

cyfrowych. 

4.2.2. Podniesienie sprawności obsługi klienta poprzez wdrożenie cyfrowego zarządzania dokumentacją w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu 

Działania subregionalne: 

a) wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach organizacyjnych powiatu (pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, 
zał. 4.2.2a), 

b) ucyfrowienie zasobów geodezyjnych i wyposażenie wydziału Geodezji w nowoczesny sprzęt, 
c) połączenie w sieć wewnętrzną wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych, 
Przykładowe działania lokalne: 

a) utworzenie w pełni funkcjonalnej, wyposażonej w oprogramowanie, sieci intranetowej łączącej powiatowe jednostki organizacyjne. Sieć umożliwiać 

będzie wymianę informacji, przekazywanie sprawozdań, statystyk, ułatwiać będzie bieżący nadzór i podejmowanie decyzji (np. zarządzanie kryzysowe), 

b) działania promocyjne w zakresie popularyzacji wykorzystywania elektronicznej obsługi załatwiania spraw na linii klient – urząd. 

4.2.3. Uruchomienie publicznych stref wifi 

Przykładowe działania lokalne: 

a) bezpłatne punkty dostępu do Internetu (hot spoty) w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu 

turystycznego (przy Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku oraz w Ośrodku Sportów 

Wodnych „Zofiówka” w Rynie.  
 



Priorytet V: 

   PROMOCJA I OCHRONA WALORÓW SUBREGIONU 

 

Cel strategiczny 5.  Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu 

Cel operacyjny 5.1. 

Wzmocnienie wizerunku obszaru WJM jako atrakcyjnego celu podróży i wypoczynku 

Cele szczegółowe: 

 

5.1.1. Działania promujące subregion jako atrakcyjny cel podróży i wypoczynku  

Działania subregionalne: 

a) współdziałanie samorządów obszaru WJM na rzecz rozwoju portalu internetowego jako zintegrowanego systemu informacji turystycznej  
(pow.: giżycki, mrągowski, piski i węgorzewski, zał. 5.1.1a)., 

b) „Mobilna informacja turystyczna w obszarze WJM” - zakup i wyposażenie mobilnego punktu informacji turystycznej na bazie samochodu typu 
buss/van, 

c) realizacja wspólnego spotu promocyjnego obszaru WJM, 
d) organizacja press-tourów dla dziennikarzy, 
e) udział w targach, 
f) realizacja kampanii reklamowych w Internecie, w prasie krajowej i zagranicznej, 
g) wykorzystanie istniejącej współpracy transgranicznej do promowania obszaru WJM, 
h) stworzenie aplikacji - przewodnika na urządzenia mobilne, 
i) współdziałanie samorządów obszaru WJM w zakresie znakowania szlaków rowerowych i kajakowych (pow.: giżycki, mrąg., piski i węgorzewski, 

zał. 5.1.1i). 
5.1.2. Działania informacyjne związane z obsługą ruchu turystycznego 
Przykładowe działania lokalne: 

a) utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby tytułów informatorów,  przewodników i map oraz właściwą ich dystrybucję na imprezach promocyjnych, 

b) opracowanie i wydanie nowych materiałów informacyjno-promocyjnych, 

c) promocja lokalnych produktów turystycznych i kuchni regionalnej, 



d) promocja atrakcji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych. 

5.1.3. Wspieranie rozwoju i promowanie oferty turystycznej subregionu 

Przykładowe działania lokalne: 

a) rozwój całorocznej rodzinnej oferty turystycznej,  

b) rozwój oferty wypoczynku feryjnego (wakacyjnego) kierowanego do zorganizowanych grup młodzieży krajowej i zagranicznej, w szczególności  opartej 

na bazie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, 

c) rozwój oferty pobytów weekendowych połączonych ze specjalistycznymi formami wypoczynku 

 

Cel operacyjny 5.2. 

Wspieranie i promowanie obszaru WJM jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i inwestowania 

Cele szczegółowe: 

 

5.2.1. Działania informacyjne i promocyjne 
Działania subregionalne: 

a) działania na rzecz stworzenia e- katalogu ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców w obszarze WJM (ceny, ulgi, podatki, usługi w regionie,, itp.). 

Przykładowe działania lokalne: 

b) działania na rzecz promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe. 

5.2.2. Wspieranie lokalnych partnerstw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

Przykładowe działania lokalne: 

a) wsparcie rozwoju sieci klastrów turystycznych, 

b) utworzenie lokalnych punktów obsługi biznesu (placówki lokalne funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, ARReg), 

c) działania na rzecz przedsiębiorczości uczniowskiej, w tym tworzenie i wspieranie spółdzielni uczniowskich, 

d) przekształcanie niewykorzystanych budynków (pomieszczeń) edukacyjnych na inkubatory przedsiębiorczości, 

e) organizacja projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju cech przedsiębiorczych młodzieży szkolnej, mobilności i zdolności do współpracy krajowej  

i międzynarodowej. 

 



opr. K. Paternoga- Wydział Spraw Obywatelskich 

Cel operacyjny 5.3. 

Poprawa jakości środowiska i wykorzystanie OZE na obszarze WJM 

Cele szczegółowe: 

 

5.3.1. Działania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii 

Przykładowe działania lokalne: 

a) budowa nowych budynków  użyteczności publicznej (np. sal sportowych /gimnastycznych) o zerowym bilansie energetycznym, 

b) kompleksowe działania na rzecz zwiększanie wydajności energetycznej budynków publicznych poprzez termomodernizację, wymianę sieci grzewczych, 

nowoczesne instalacje energetyczne, sterowania energią w obiektach  stosowanie odnawialnych źródeł energii i inne, 

c) promowanie rozwiązań technicznych zmniejszających zużycie energii, w szczególności  ze źródeł nieodnawialnych. 

5.3.2. Propagowanie idei ochrony środowiska 

Przykładowe działania lokalne: 

a) realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz ochrony klimatu i środowiska, 

b) zagospodarowanie budynków i terenów wokół budynków powiatu z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

c) rewitalizacja parku i budowa ogrodu zimowego dla dzieci przy szpitalu w Giżycku. 

  

 Strategia „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich” powstała równolegle z tworzącym się od pewnego czasu dokumentem 12 gmin powiązanych w 

obszarze funkcjonalnym - strategią gminną „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”. Niestety nie włączono tam żadnego z 4 powiatów otaczających Wielkie 

Jeziora oraz wszystkich 18 gmin (np. gminy Kruklanki czy Wydminy w powiecie giżyckim). Powiat Giżycki na skutek licznych zabiegów stał się wreszcie 

partnerem gmin w „strategii gminnej” i jako jedyny powiat z tego obszaru funkcjonalnego brał aktywny udział w pracach grupy roboczej. Strategia 

gminna „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020” została w efekcie uznana za dokument o kluczowym znaczeniu dla regionu i wpisana przez Zarząd 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Efektem naszego udziału w pracach tej 

grupy jest  m.in. szansa na realizację w przyszłych latach przez powiat giżycki kilku ważnych zadań zapisanych również w strategii 4 powiatów. Zadania 

te są zapisane w obu dokumentach, a same strategie w części dotyczącej zadań powiatu giżyckiego przenikają się wzajemnie tworząc silniejsze 

podstawy do aplikowania o fundusze europejskie w nowym, trudnym okresie finansowania UE. 


