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Projekt

RAMOWY PROGRAM DZIAŁANIA
RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM
NA OKRES KADENCJI 2010 – 2014
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 r., 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 2010 - 2014.
Ramowy Program Działania Rady ustala kierunki pracy Rady Miejskiej w celu
integracji Wspólnoty Samorządowej i budowania więzi między organami gminy
i wyborcami.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej zakłada w okresie kadencji
rozwiązywanie problemów społeczno - gospodarczych gminy, przy czym jako priorytetowe
zadania inwestycyjne uznano poprawę nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta
i gminy, a także budowę kanalizacji sanitarnej w Kopkach i Przędzelu.
Realizacja zaplanowanych zadań ma na celu dążenie do odczuwalnej poprawy życia
mieszkańców i funkcjonowania gminy.
Poszerzenie realizacji zadań związane będzie z pozyskiwaniem przez Radę Miejską
i Burmistrza środków pozabudżetowych, w tym tzw. funduszy pomocowych Unii
Europejskiej.
Ramowy Program Działania Rady Miejskiej wytycza też kierunki działania
samorządu w następujących dziedzinach:
1. finansów gminy, funkcjonowania urzędu, jednostek podległych i pomocniczych gminy,
2. gospodarowania mieniem gminnym,
3. rozwoju infrastruktury zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
komunalnych w zakresie ochrony środowiska,
4. oświaty,
5. kultury i sportu,
6. rozwoju inicjatyw gospodarczych i promocji gminy,
7. opieki społecznej i ochrony zdrowia,
8. bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego,
9. ochrona środowiska naturalnego.
Finanse gminy, funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta, jednostek podległych
i pomocniczych gminy
W celu lepszego funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta w dalszym ciągu należy
dążyć do rozbudowy systemu informatycznego w Urzędzie Gminy i Miasta oraz
w jednostkach organizacyjnych gminy, a przede wszystkim do realizacji projektu PSeAPPodkarpacki System e-Administracji Publicznej. Projekt ma zapewnić mieszkańcom
dostęp do usług publicznych w formie elektronicznej.
Pełne wprowadzenie tego systemu będzie zapewniać elektroniczną obsługę interesantów.
Należy dążyć do racjonalizacji zatrudnienia w Urzędzie Gminy i Miasta, szczególnie na
stanowiskach

pracy takich, jak:
1) ochrona środowiska i gospodarka komunalna,
2) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi oraz poprawa obsługi obywateli.
Potrzebne jest również doskonalenie systemu organizacyjnego Urzędu – biuro obsługi
klienta.
Należy dążyć do rozbudowy budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem.
W dalszym ciągu należy dążyć do przygotowania do sprzedaży mienia gminnego – przede
wszystkim terenów inwestycyjnych, jak też innych nieruchomości.
Rada Miejska będzie dążyć do uaktywnienia działalności Rad Osiedli i Rad Sołeckich,
włączając te jednostki do procesów tworzenia prawa miejscowego poprzez stałe
konsultacje projektów uchwał - w szczególności uchwał budżetowych, uchwał
okołobudżetowych i zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy
i sprzedaży mienia.
Planowane jest pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (dotacje,
granty, pożyczki, itp.) dla realizacji zadań samorządowych.
Zakłada się zwiększenie dyscypliny w egzekwowaniu należności podatkowych i innych
zobowiązań wobec budżetu gminy.
Gospodarowanie mieniem gminnym
Komunalizacja mienia gminnego i aktualna bieżąca dokumentacja pozwala nam
na zagospodarowanie mienia gminnego poprzez:
1) pomoc w wykonaniu docieplenia części biurowej (jeszcze niedocieplonej) budynku przy
ul. Rzeszowskiej, gdzie prowadzą swoją działalność takie instytucje jak:
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Dom Samotnej Matki,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet,
- Punkt Świadczeń Usług Rehabilitacyjnych.
2) opracowanie koncepcji co do budynków przy ul. Jana Pawła II, gdzie mieściła się
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2,
3) opracowanie koncepcji co do budynków przy ul. Daszyńskiego w Rudniku nad Sanem,
4) przygotowanie do sprzedaży pozostałych działek pod budownictwo mieszkaniowe przy
ul. Stróżańskiej w Rudniku nad Sanem,
5) przygotowanie terenu pod urządzenie nowej drogi wzdłuż torów kolejowych w Stróży,
6) dążenie do urządzenia drogi równoległej do ul. Mickiewicza w Chałupkach.
Rozwój infrastruktury ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji komunalnych
w zakresie ochrony środowiska
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy, Strategią Rozwoju Gminy i wieloletnim programem inwestycyjnym, Rada Miejska
w Rudniku nad Sanem w dalszym ciągu realizować będzie inwestycje:
1) w zakresie poprawy ochrony środowiska, jak też podniesienia stopy życiowej
mieszkańców, 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) sukcesywna przebudowa nawierzchni chodników w mieście,
b) remonty i naprawa ulic na terenie całej gminy,

c) opracowanie dokumentacji na budowę ulic i chodników w nowych terenach
budowlanych w mieście i na terenach wiejskich i czynienie starań w celu pozyskania
środków finansowych na ich budowę,
d) opracowanie projektu wymiany i rozbudowy oświetlenia ulic i starania w celu
pozyskiwania środków finansowych na wykonanie tego zadania,
3) przygotowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe,
4) opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla:
a) Przędzela - lewa i prawa strona od ulicy Nowe Osiedle do wiaduktu wzdłuż
obwodnicy,
b) Rudnika nad Sanem, osiedle Stróża – druga linia zabudowy równoległa do ulicy
M. Konopnickiej wzdłuż torów kolejowych,
c) Rudnika nad Sanem, teren przy „Mostostalu” – gdzie planowane jest utworzenie
podstrefy specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Oświata
Należy dążyć w dalszym ciągu do poprawy bazy oświatowej.
Priorytetowym zadaniem stojącym przed Radą Miejską jest rozpoczęcie budowy sali
gimnastycznej w Przędzelu. Należy w dalszym ciągu czynić starania, by pozyskać
pieniądze z Ministerstwa Edukacji Narodowej na ten cel.
Następnym bardzo ważnym zadaniem stojącym przed Radą obecnej kadencji jest
znalezienie lokalizacji i przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej
na budowę Przedszkola Miejskiego.
W każdorocznym budżecie gminy Rada Miejska będzie zabezpieczać pieniądze
na remonty bieżące już istniejącej bazy oświatowej w gminie.
Ważnym zadaniem jest też zagospodarowanie podwórek szkolnych w szkołach, gdzie
zakończone zostały inwestycje:
- Publiczne Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopkach,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. M. Konopnickiej w Rudniku nad Sanem.
Kultura i sport
W zakresie Kultury należy:
1) dążyć do dalszego poszerzania oferty zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury i Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem,
2) przystąpić do opracowania projektów remontu filii bibliotek w Przędzelu i Kopkach.
W zakresie sportu powinniśmy zmierzać do:
1) lepszego wykorzystania istniejących obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji i szkół gminnych,
2) zakończenia budowy południowej strefy aktywności społecznej i boiska sportowego
w Kopkach.
Rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja gminy
Rozwój inicjatyw gospodarczych i promocja gminy powinna w działaniach Rady przejawiać
się w:
1. ścisłej współpracy z ośrodkami promocyjnymi na terenie powiatu i województwa,
2. promocji wikliniarstwa przy współpracy z Korporacją Wikliniarską Rudnik,
3. uczestnictwie przedstawicieli gminy w różnego typu wystawach w kraju i za granicą
wraz z promocją produktu lokalnego, co przyczyni się do popularyzowania naszej
gminy,

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,
między innymi Stowarzyszeniem Emerytów i Rencistów oraz Towarzystwem Miłośników
Ziemi Rudnickiej,
8. pozyskiwaniu inwestorów chcących prowadzić działalność gospodarczą (przemysłową,
i rolniczą) na gruntach mienia gminnego,
9. stworzeniu systemu preferencji dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
Opieka społeczna i ochrona zdrowia
W zakresie opieki społecznej Rada Miejska powinna zmierzać do:
1. współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem z Caritas Diecezji
Sandomierskiej, która prowadzi między innymi Warsztaty Terapii Zajęciowej
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudniku nad Sanem,
2. wspierania działalności organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju różnych form
pomocy dla ludzi biednych i niezaradnych, dotkniętych długotrwałym bezrobociem
i różnymi chorobami,
3. poszerzenia zakresu świadczenia usług dla ludzi starszych, przewlekle chorych i
samotnych,
4. wspierania Ośrodka Pomocy Społecznej w pozyskiwaniu środków pomocowych
na organizowanie projektów „Czas na aktywność w Gminie Rudnik nad Sanem”,
5. otwarcia gabinetów lekarzy specjalistów i rozwoju placówek rehabilitacji.
Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe oraz przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym
W zakresie bezpieczeństwa publicznego Rada Miejska powinna wskazać miejsca
najbardziej niebezpieczne w gminie i mieście, poczynić starania zmierzające do
pozyskania środków finansowych na zakup i montaż „progów zwalniających” na
niebezpiecznych ulicach w mieście i gminie po uzgodnieniu z zarządcami dróg i sekcją
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
W tym celu należy jeszcze ściślej współpracować ze Stowarzyszeniem „Bezpieczny
Powiat”.
Rada Miejska powinna zająć się rozwiązaniem sprawy bezpańskich zwierząt i opieką nad
zwierzętami.
Rada Miejska powinna dążyć do pozyskania środków finansowych na wydłużenia czasu
oświetlenia ulicznego w porze nocnej.
W gminie funkcjonuje cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym trzy włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Fakt ten zobowiązuje do ciągłego
wspierania finansowego tych jednostek.
W związku z tym należałoby przygotować dokumentację potrzebną do wykonania
remontów budynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przędzelu i przeprowadzić remonty
w Przędzelu i Kopkach.
Ochrona środowiska naturalnego
W zakresie ochrony środowiska naturalnego Rada Miejska będzie dążyć do uregulowania

gospodarki odpadami, a w szczególności do płynnego ich odbierania przez
przedsiębiorstwa, z którymi zostały podpisane umowy. W dalszym ciągu należy promować
segregację odpadów stałych.
Rada Miejska będzie wspierać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w działaniach zmierzających do podpisywania umów z mieszkańcami gminy na wywóz
śmieci, odpadów i nieczystości.
Oprócz wszystkich zadań wymienionych w powyższym programie Rada Miejska będzie
realizować zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, jak też wynikające z
potrzeb Wspólnoty Samorządowej.

