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Zgodnie z § 15 Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem uchwalonego Uchwałą
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XVIII/122/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r.
zmienionego Uchwałami Nr: XXVIII/147/2000 z dnia 29 grudnia 2000, Nr XXIX/183/2001
z dnia 30 sierpnia 2001 r., przedkładany jest radnym Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
Ramowy Program Działania Rady na okres kadencji 2006 -2010.
Ramowy program działania Rady ustalona kierunki pracy Rady tak, aby połączyć Wspólnotę
Samorządową pracą na rzecz Gminy i odpowiedzialnością za jej losy, aby praca ta
przynosiła kaŜdemu radnemu satysfakcję i budowała więź między Władzami Gminy
a wyborcami.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej zakłada w okresie kadencji
rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych Gminy, przy czym jako priorytetowe
zadania inwestycyjne uznano poprawę nawierzchni jezdni oraz chodników na terenie miasta
i gminy, a takŜe kanalizacji w Kopkach i Przędzelu.
Realizacji zaplanowanych zadań ma na celu osiągniecie odczuwalnej poprawy Ŝycia
mieszkańców i funkcjonowania Gminy.
Poszerzenie realizacji zadań związane będzie z pozyskiwaniem przez Radę Miejską
i Burmistrza środków pozabudŜetowych, w tym tzw. funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej wytycza kierunki działania samorządu
w następujących dziedzinach:
1. finanse gminy, funkcjonowanie urzędu, jednostek podległych i pomocniczych,
2. gospodarowanie mieniem gminnym,
3. rozwój infrastruktury zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem, inwestycji komunalnych
w zakresie ochrony środowiska,
4. oświata,
5. kultura i sport,
6. rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja Gminy,
7. opieka społeczna,
8. bezpieczeństwo publiczne i przeciwpoŜarowe.

Finanse gminy, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta, jednostek podległych
i pomocniczych Gminy

W celu lepszego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w dalszym ciągu naleŜy
rozbudowywać system informatyczny poprzez wymianę przestarzałych komputerów, zakup
niezbędnych programów komputerowych, a przede wszystkim programu dla Urzędu Stanu
Cywilnego.
NaleŜy zwiększyć zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta, szczególnie na stanowiskach
pracy takich jak:
1) ochrona środowiska i gospodarka komunalna,
2) zamówienia publiczne,
3) inwestycje.
4) promocja Gminy
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Potrzebne jest równieŜ doskonalenie systemu organizacyjnego Urzędu zapewniającego stały
nadzór nad jednostkami organizacyjnymi oraz poprawa obsługi obywateli.
Remontu wymagają pomieszczenia na parterze tzw. przybudówce, jak teŜ niektóre biura
Urzędu Gminy.
NaleŜy wykonać elewację zewnętrzną budynku Urzędu Gminy i Miasta.
Pilnym zadaniem stojącym przed Radą jest zabezpieczenie środków finansowych
na przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy i Miasta.
W dalszym ciągu naleŜy dąŜyć do przygotowania do sprzedaŜy mienia gminnego – przede
wszystkim terenów inwestycyjnych, jak teŜ innych nieruchomości.
Rada Miejska będzie dąŜyć do uaktywnienia działalności Rad Osiedli i Rad Sołeckich
włączając te jednostki do procesów tworzenia prawa miejscowego poprzez stałe konsultacje
projektów uchwał - w szczególności uchwał budŜetowych, uchwał okołobudŜetowych i zmian
w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Planowane jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
(dotacje, granty, kredyty, itp.) dla realizacji zadań samorządowych,
SprzedaŜ mienia gminnego będzie dokonywana po najkorzystniejszej cenie.
Zakłada się zwiększenie dyscypliny w egzekwowaniu naleŜności podatkowych
i innych zobowiązań wobec budŜetu Gminy.
Gospodarowanie mieniem gminnym
Komunalizacja mienia gminnego i aktualna bieŜąca dokumentacja pozwala nam
na zagospodarowanie mienia gminnego poprzez:
1) zakończenie adaptacji budynku przy ul. Mickiewicza gdzie mieści się Centrum
Wikliniarstwa, biblioteka z czytelnią ze stanowiskami multimedialnymi.
Środki budŜetowe będą pozyskiwane z:
- budŜetu gminy,
- funduszy unijnych,
- budŜetu państwa,
2) pomoc w przygotowaniu do adaptacji dla potrzeb juŜ istniejących instytucji pozostałej
niezagospodarowanej części budynku po Małopolskim Przedsiębiorstwie Produkcji
Wikliniarskiej „Wikplast - Las”,
3) opracowanie nowej lub realizację juŜ istniejącej koncepcji, co do budynku przy ul.
Grunwaldzkiej,
4) dalszą adaptację budynku w sołectwie Przędzel – Kolonia przy ul. Ulanowskiej dla potrzeb
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i sołectwa,
5) przygotowanie do sprzedaŜy pozostałych działek pod budownictwo mieszkaniowe,

Rozwój infrastruktury zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
inwestycji komunalnych w zakresie ochrony środowiska
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy,
Strategia Rozwoju Gminy i wieloletnim program inwestycyjnym, Rada Miejska w Rudniku
nad Sanem w dalszym ciągu realizować będzie inwestycje:
1) w zakresie poprawy ochrony środowiska jak teŜ stopy Ŝyciowej takie jak:
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku nad Sanem (ul. Kordeckiego i Stalowa),
b) budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Przędzel, Przędzel Kolonia i Kopki,
c) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem,
d) rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem,
2) w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach:
a) dąŜenie do wymiany nawierzchni chodników w mieście,
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b) naleŜy w kaŜdym roku w budŜecie Gminy zabezpieczać środki budŜetowe
na renowację i naprawę ulic na terenie całej Gminy
c) dąŜyć do jak najszybszego opracowania dokumentacji technicznej na budowę ulic
i chodników w nowych osiedlach miasta i poczynić starania w celu pozyskania środków
finansowych na ich budowę,
d) opracować projekt oświetlenia ulic i poczynić starania w celu pozyskiwania środków
finansowych na wykonanie tego zadania,
3) przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
4) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Oświata
DąŜyć naleŜy w dalszym ciągu do poprawy bazy oświatowej.
Priorytetowym zadaniem stojącym przed Radą Miejską to zakończenie rozbudowy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kopkach. NaleŜy czynić starania by pozyskać jeszcze pieniądze
z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.
Następnym bardzo waŜnym zadaniem stojącym przed Radą obecnej kadencji jest
przystąpienie do opracowania projektu technicznego na budowę sali gimnastycznej
w Przędzelu, znalezienie lokalizacji i przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej
na budowę Przedszkola Miejskiego.
W kaŜdorocznym budŜecie Gminy Rada Miejska będzie zabezpieczać pieniądze na remonty
bieŜące juŜ istniejącej bazy oświatowej w Gminie, doposaŜenie klasopracowni.
NaleŜy zakończyć proces powrotu wszystkich uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2
z budynku przy ul. Jana Pawła II do budynku przy ul. J. Piłsudskiego.
Kultura i Sport
W zakresie Kultury naleŜy:
1) dąŜyć do dalszego poszerzania zajęć cyklicznych w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
2) zakończyć adaptację budynku Centrum Wikliniarstwa.
3) W zakresie sportu powinniśmy zmierzać:
1) do lepszego wykorzystania istniejących obiektów sportowych Ośrodka Sportu
i Rekreacji,
2) do zakończeniu budowy południowej strefy aktywności społecznej i boska sportowego
w Przędzelu wraz z infrastrukturą zgodnie z Planem Rozwoju Miejscowości Przędzel.
Rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja Gminy
Rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja Gminy powinna w działaniu Rady przejawiać się
w:
1. ścisłej współpracy z ośrodkami promocyjnymi w celu wypracowania działań promujących
region,
2. promocji wikliniarstwa przy współpracy z Korporacją Wikliniarską Rudnik,
3. uczestnictwie przedstawicieli Gminy w róŜnego typu wystawach w kraju i za granicą wraz
z promocją produktu lokalnego co przyczyni się do popularyzowania naszego regionu,
4. rozwijaniu i uatrakcyjnianiu corocznych obchodów dni miasta pod nazwą „Wiklina - Rudnik
nad Sanem”,
5. eksponowaniu miasta i gminy na wystawach i spotkaniach wojewódzkich, regionalnych
i międzynarodowych, szczególnie podczas spotkań z zaprzyjaźnionym słowackim
miastem Gelnica,
6. współdziałaniu ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz promocji miasta i gminy.
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7. zatrudnianiu pracownika w zakresie promocji Gminy,
8. pozyskiwaniu inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą (przemysłową,
handlową i rolniczą) na gruntach mienia gminnego,
9. stworzeniu systemu preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Opieka społeczna
W zakresie opieki społecznej Rada powinna zmierzać do:
1. współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem z Stowarzyszeniem
Carits w Sandomierzu, który prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej na terenie Gminy
2. wspierania działalności organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju róŜnych form
pomocy społecznej,
3. dąŜyć do poszerzenia zakresu świadczenia usług dla ludzi starszych, przewlekle chorych
i samotnych,
4. udzielanie pomocy w ramach posiadanych środków budŜetowych rodzinom
wielodzietnym, biednym i mniej zaradnym.
Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpoŜarowe
W zakresie bezpieczeństwa publicznego Rada Miejska powinna przede wszystkim
wytypować miejsca najbardziej niebezpieczne w gminie i mieście, poczynić starania
zmierzające do pozyskania środków finansowych na zakup i montaŜ „progów zwalniających”
na wytypowanych ulicach w mieście i gminie po uzdolnieniu z zarządcą dróg i sekcją Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
W tym celu naleŜy jeszcze ściślej współpracować ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat”.
Rada Miejska powinna dąŜyć do pozyskania środków finansowych na wydłuŜenia czasu
oświetlenia ulicznego w porze nocnej, zakupu i montaŜy kamer monitorujący przynajmniej
centrum miasta.
W Gminie funkcjonuje cztery jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w tym trzy włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Fakt ten zobowiązuje do ciągłego
wspierania finansowego tych jednostek.
Jak juŜ wcześniej było wspomniane powinniśmy dąŜyć do zakończenia adaptacji budynku
w Przędzelu – Kolonii dla potrzeb tamtejszej jednostki OSP.

Ochrona Środowiska Naturalnego
W zakresie ochrony środowiska naturalnego będziemy dąŜyć do uregulowania
gospodarki odpadami, zmierzać do promowania segregacji odpadów stałych. W jak
najkrótszym czasie powinniśmy przyjąć do realizacji Program Gospodarki Odpadami
na terenie miasta i gminy.
W działaniach zmierzających do podpisania przez jak największą liczbę mieszkańców naszej
Gminy umów na wywóz nieczystości powinniśmy wspierać Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Oprócz wszystkich zadań wymienionych w powyŜszym programie Rada Miejska
będzie realizować zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, jak teŜ wynikające
z potrzeb Wspólnoty Samorządowej.
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RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA
RADY MIEJSKIEJ W RUNIKU NAD SANEM
NA OKRES KADENCJI 2006 -2010

L.p.
I

I.1

I.2

1.3
I.4
II.
II.1

Nazwa przedsięwzięcia
Termin realizacji
Źródła finansowania
Finanse gminy, funkcjonowanie urzędu, jednostek podległych i pomocniczych

- rozbudowa sieci informatycznej w Urzędzie Gminy i Miasta
- wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego
- zakup programów informatycznych
- zwiększenie zatrudnia w Urzędzie Gminy i Miasta
- remont pomieszczeń biurowych, wykonanie elewacji zewnętrznej
budynku Urzędu
- przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Urzędu Gminy
i Miasta
- remont dachu nad budynkiem Urzędu Gminy i Miasta
- poprawa warunków lokalowych Ośrodka Pomocy Społecznej
- sprzedaŜ mienia gminnego

2006 - 2010

budŜet Gminy

2006 - 2010

budŜet Gminy

2007 - 2008
2006 - 2010

budŜet Gminy
budŜet Gminy

Gospodarowanie Mieniem Gminnym
- dalsze ulepszanie pomieszczeń w Centrum Wikliniarskim przy ul.
Mickiewicza

2006 - 2010

budŜet Gminy
Ministerstwa Kultury
Sponsorzy

II.2

- pomoc w przygotowanie do adaptacji dla potrzeb juŜ istniejących
instytucji
pozostałej
niezagospodarowanej
części
budynku
Małopolskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast Las”.
- wykonanie Uchwały Rady poprzedniej Kadencji dotyczącej budynku przy
ul. Grunwaldzkiej.

2006 - 2010

budŜet Gminy

2006 - 2008

budŜet Gminy

- zakończenie adaptacji budynku w sołectwie Przędzel – Kolonia przy ul.
Ulanowskiej na potrzeby Ochotniczej StraŜy PoŜarnej i Sołectwa

2006 - 2008

budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe np.
Fundusz Prewencyjny PZU

II.3

- przygotowanie do sprzedaŜy pozostałych działek pod budownictwo
mieszkaniowe,

2006 - 2010

budŜet Gminy

II.4

- pozyskiwanie inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą
(przemysłową, handlową i rolniczą) na gruntach mienia gminnego).

2006 - 2010

budŜet Gminy

III.

III.1

III.1a

Rozwój infrastruktury zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
komunalnych w zakresie ochrony środowiska

- poprawa ochrony środowiska jak teŜ stopy Ŝyciowej Wspólnoty Samorządowej
-

budowa kanalizacji sanitarnej
Kordeckiego za torami)

na terenie miasta (ul.

Stalowa

2006 - 2010

III.1.b - budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Przędzel, Przędzel Kolonia,
Kopki

2006 -2010

III.1.c -rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem

2006 -2010
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budŜet Gminy,
środki pozabudŜetowe
wpłaty mieszkańców
budŜet Gminy,
środki pozabudŜetowe
wpłaty mieszkańców
budŜet Gminy,
środki pozabudŜetowe

III.1.d

III.2

uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie całej Gminy
- przyjęcie programu Gospodarki Odpadami

2006- 2008

budŜet Gminy,

Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach

III.2.a - w kaŜdym roku w budŜecie Gminy zabezpieczać środki budŜetowe
na renowację i naprawę ulic na terenie całej Gminy

2006 -2010

budŜet Gminy,
środki pozabudŜetowe

III.2.b - współudział w wytyczeniu i budowie ścieŜki rowerowej wzdłuŜ ulicy
Mickiewicza od stadionu do Chałupek

2006 - 2010

budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe

III.2.c. - dąŜenie do wymiany nawierzchni chodników w mieście
partycypacja Gminy w inwestycjach drogowych prowadzonych przez
Starostwo Powiatowe w Nisku
III.2.d - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic i chodników w
nowych osiedlach miasta i poczynić starania w celu pozyskania środków
finansowych na ich budowę

2006 – 2010

budŜet Gminy,
środki Krajowej Dyrekcji
Dróg
budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe

IV
IV.1

2007

Oświata i Wychowanie.
Ciągła poprawa bazy oświatowej w Gminie

IV.1.a - zakończenie rozbudowy bloku Ŝywieniowego w Publicznym Gimnazjum
w Rudniku nad Sanem w celu zabezpieczenia doŜywiania dzieci
i młodzieŜy z Publicznego Gimnazjum i PSP Nr 2

2006 – 2009

budŜet Gminy,
Ministerstwo Edukacji

IV.1.b - zakończenie procesu powrotu uczniów PSP Nr 2 do starego budynku

2007 - 2009

budŜet Gminy

IV.1.c - zakończenie rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Kopkach

2006 - 2007

IV.1.d - remonty bieŜące istniejącej bazy oświatowej

2006 - 2010

budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe
budŜet Gminy
Ministerstwo Edukacji

IV.1.e. - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej
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w Przędzelu
IV.1.f

- znalezienie lokalizacji i przystąpienie do opracowania dokumentacji
technicznej na budowę Przedszkola Miejskiego w Rudniku nad Sanem

V

2008 - 2010

budŜet Gminy

2007 - 2010

budŜet Gminy

Kultura i Sport.

V.1

- dąŜyć do dalszego poszerzania zajęć cyklicznych w Miejskim Ośrodku
Kultury i Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem;

2006 - 2010

budŜet Gminy

V.2

-

2006 -2010

V.3

- zmierzać do lepszego wykorzystania istniejących obiektów sportowych
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

2006 - 2010

budŜet Gminy
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Sponsorzy
budŜet Gminy

V.4

Czynienie starań w kierunku modernizacji hali sportowej w Rudniku nad
Sanem ( docieplenie, wentylacji, wymiana okien, wymiana parkietu).

2006 - 2010

VI.
VI.1

systematycznie rozwijać i uatrakcyjniania
Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

działalność

Centrum

budŜet Gminy
inne środki finansowe
pozyskane z Urzędu Kultury
Fizycznej i Sportu

Rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja Gminy
- ścisła współpraca z ośrodkami promocyjnymi w celu wypracowania
działań promujących region

2007 - 2010

VI.2

- promocja wikliniarstwa poprzez organizację plenerów wikliniarskich i
wystaw i innych form

2007 - 2010

VI.3

- uczestnictwo przedstawicieli Gminy w róŜnego typu wystawach w kraju i
za granicą wraz z promocją produktu lokalnego
przyczyni się do popularyzowania naszego regiony jak teŜ ewentualnego
eksportu wyrobów wikliniarskich

2007 - 2010
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budŜet Gminy
.
budŜet Gminy
NiŜańskie Centrum Rozwoju
( programy unijne miękkie)
budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe

VI.4

- w dalszym ciągu rozwijać i uatrakcyjniać obchody coroczne dni miasta
pod nazwą „Wiklina - Rudnik nad Sanem”

2007 - 2010

VI.5

-

2007 - 2010

VI.6

- współpraca ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz promocji miasta
i gminy

2007 - 2010

budŜet Gminy

VII

Opieka społeczna
budŜet Gminy
środki finansowe
przeznaczone na zadania
zlecone Gminie
budŜet Gminy
środki finansowe
przeznaczone na zadania
zlecone Gminie
budŜet Gminy
środki finansowe
przeznaczone na zadania
zlecone Gminie

eksponowanie miasta i gminy na wystawach i spotkaniach
wojewódzkich,
regionalnych międzynarodowych, szczególnie podczas spotkań
z zaprzyjaźnionym słowackim miastem Gelnica. DąŜyć do nawiązania
współpracy z innymi miastami partnerskimi.

VII.1

- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju
róŜnych form pomocy społecznej

2006 - 2010

VII.2

- poszerzenie zakresu świadczenia usług dla ludzi starszych, przewlekle
chorych i samotnych

2006 - 2010

VII.3

- pomoc rodziną wielodzietnym

2006 - 2010

VIII

budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe
Sponsorzy,
budŜet Gminy
środki pozabudŜetowe
Sponsorzy,

Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpoŜarowe

VIII.1

- zakup i montaŜ „progów zwalniających”

2006 - 2010

budŜet Gminy
Stowarzyszenie „Bezpieczny
Powiat”

VIII.2

- wydłuŜenie czasu oświetlenia ulic w porze nocnej w całej Gminie

2006 - 2010

budŜet Gminy

10

VIII.3

- ciągłe wspieranie finansowe jednostek OSP

VIII.4. - zakup i montaŜ kamer monitorujący miasto

11

2006 - 2010

budŜet Gminy

2006 - 2010

budŜet Gminy
sponsorzy

