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ADIEren proiektuak behar zaitu, aurrera egiteko

2010ean gure kexak konpromiso bihurtu genituen; 
Orozkoren etorkizunean parte izateko konpromisoa 
alegia, eta ADIE sortu genuen udal gestioan murgil
tzeko. Ordutik, beti Udalaren fun tziona tzeko modua 
alda tzeko eta herritarren zerbi tzura ipin tzeko lan egin 
dugu, beti ere Orozkoarren interesak gidatuta.

Alkate eta zinego tzi moduan zor tzi urte daramagu
nok lehen lerroko gure aroa bete dugu. Hemendik 
aurrera ADIEren taldean lan egiten segituko dugu, 
baina proiektu honek iraun dezan, zure moduko 
jendeak guk orain zor tzi urte eman genuen pausua 
ematera ausartu behar du.

ORAIN ZURE  TXANDA DA!

Orain zor tzi urte gure herriaren tzat lan egiteko hel
buruagaz aurkeztu ginen hauteskundeetara, gestiona
tzeko beste modu bat egingarria zela konben tzituta. 
Ez genekin ezer politikaz, idearik ere ez genuen 
Udalaren fun tzionamenduaz, lehiaketa publiko bat zer 
zen ere ez, soberakina, dekretu bat... baina horrek ez 
gintuen ikaratu, izan ere, pen tsa tzen genuen Orozkok, 
hobe tzeko, herritarren inplikazioa behar zuela eta 
erronka horretarako ADIEren ahalmenean sinisten 
genuen.

Egia esan, erronka ez zen batere erraza izan, kontu 
asko oso arin ikasi behar izan genituelako, inolako 
lagun tza barik, politika munduan aurkitu genituen 
zailtasunei aurre egiteko. Hala eta guztiz ere, urte 
hauetan egindako bideak esan dezakegu gogorra
goak egin gaituela, trebeagoak eta gure buruarekiko 
ziurragoak.

Dagoeneko ezagu tzen gaituzue eta badakizue zelan 
egiten dugun lan. Zuen lagun tzarekin gure herriko 
gestioeredua alda tzea lortu dogu. Eraginkortasuna, 
informazioa, gardentasuna eta herritarren partehar
tzea Udalaren oinarri izatea egin dugu eta Udala jen

deari irekia egotea ahalbidetu dugu. Zeozertan erratu 
dugu; seguru, hobeto egin zitezkeen hainbat kontu; 
seguru, baina segurua da, badakizue, beti ahalegindu 
garela egiten Orozkoren tzat onena dela pen tsa tzen 
duguna.

Orain eredualdaketa hau sendo tzeko lanean segitu 
gura dugu, baina bakarrik ezin dugu. Jende berria 
behar dugu, ideia freskoduna; horrela, udalgestioan 
errutina ezar tzea ebitatuko dugu, izan ere, ez gara 
partidu politikoa eta gure proiektuak herritarren 
inplikazioarekin bakarrik du zen tzua. Horregatik, 
Orozkok proiektu honek segi tzea merezi duela pen 
tsa tzen baduzu, aurrerapausua ematera gonbida tzen 
zaitugu.

Lan tzen segitu behar den eredu-aldaketa

ERDU O TSAILAREN 22an, 19:30ean, KULTUR E TXEAN EGINGO DUGUN BATZARRERA. 
OROZKOKO UDAL ETORKIZUNAREN INGURUAN BERBA EGINGO DUGU



Egin ditugun aldaketa ba tzuk:

Informazioa, parte-har  tzea eta transparen tzia
Sei hilean behineko auzoba tzarrak, Donibane Aretoko gobernutaldearen agerraldiak, Orozko Gaur aldizkaria 

eta web orria dira herritarrengana udal informazio guztia eguneratua helarazteko tresnak.

Plenoak arra tsaldez egiten dira. Horrez gain, graba  tzen 
dira eta Udal web orrian ikusgai jar  tzen dira.

Herritarrek Udal erabakietan parte har  tzen dute tresna 
eta partehar  tze prozesuen bidez: urteroko aurrekontuen 
elaborazioa, auzoetako ba  tzarrak, Auzoetako Udal Kon
tseilua, jai ba  tzordea, obrei eta azpiegiturei buruzko herri 
galdeketak...

Izapideen Eskuliburuaren bitartez informazioa modu 
sinplifikatuan helarazten da, udal tramite guztiak egin ahal izateko.

Gestio garbia eta eraginkorra
Udalak zerbi  tzu gehiago eskain  tzen ditu zorra handitu barik: GizaHezi  tzaile zerbi  tzua astean 9 orduz ego

tetik lanaldi osoan egotera pasatu da, Induma bulegoak ardurak bikoiztu ditu, zerbi  tzu berriak daude (Osasun 
Zentro berria, auzotaxia, pediatra errebisioak, Elikagai Bankuaren 
produktuen banaketa, Garbigunea Laudion, asteroko Enplegu Zen
troa, 5 urtera arteko umeen  tzako Neguko Jolas  txoko zerbi  tzua, umeen 
inskripzioa euskaraz, udako liburutegia, ospakizunetarako ludoteka, 
Ibarrako  txokoa...).

Kobra  tzeko zain dauden zorren kopurua 100.196 eurora jai tsi da 
(sartu ginenean 930.000 eurokoa zen).

Udalaren zor bizia 5.489.000 eurotik (2010/12/31) 1.835.975 eurora 
jai tsi da (2018/12/31). 

Auzoen mantenurako gastuan %50eko igoera. Bideak konpon tzeko 
planak bide guztien egoera azter tzen du eta hauek egoki ipin tzeko 
egutegia ezar tzen du.

Orozkoko jabegoak berreskura tzen gabiz (mendiak, herrilurrak, bideak...), Udalari usurpatutakoak.

Kultura eta jasangarritasunaren aldeko apustua
Gizartee txea eraiki tzen hasi gara. Bertan Gazte txokoa, liburutegia, 

ludoteka, ba tzarretarako eta ekin tzetarako gelak, en tsegugela, ikasteko 
gelak eta ordenagailugelak... egongo dira.

Gure hizkun tza, kultura, historia eta naturaren sustapena: gazteen tzako 
Gorbeiako barnetegia, zaharrengandik umeenganako ezagu tzak trasmiti
tzeko Belaunaldien arteko Jardunaldiak, Liburutegiaren erabilera bul tza
tzeko Jardunaldiak, Gorbeiako Turismo Informazio Gunea...

Orozkok garapen jasangarrian eta ingurumenaren zainketan hobera 
egin du: oinezkoen  tzako plaza, Santa Maria kalean norabide bakarreko 
bidea, kontrolatu gabeko zabortegiak kendu, eraginkortasun energetikoa hobetu eta gastua gu txitu, Larre pu
blikoetako Osasunplana, basoberri tzea bertako espeziekin, udalortuak, bosgarren edukion  tzia ezarri...

ESKERRIK ASKO OROZKO 
HOBE TZEN LAGUN TZEAGATIK!


