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Program działania dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem 

w okresie kadencji 2010 - 2014 

 uwzględniający aktualny poziom rozwoju gminy i miasta, uwarunkowania społeczne  

i ekonomiczne oraz najważniejsze potrzeby mieszkańców  

 opierający się o podstawowe wartości kultury chrześcijańskiej, z zachowaniem tradycji  

i dotychczasowego dorobku gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego gminy  

i miasta 

 obejmujący przedsięwzięcia w ramach ustawowych zadań samorządu gminnego, których 

realizacja przyczyni się do dalszego rozwoju gminy i miasta 

 

 

 

 

 

 



 

ŁAD PRZESTRZENNY,  OCHRONA ŚRODOWISKA I PRZYRODY  
 

Opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Stróża”, pomiędzy ul. Konopnickiej a torami kolejowymi  

Przygotowanie nowych terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowo - przemysłowego, między innymi przy ul. Stróżańskiej 

Opracowanie i wdrożenie systemów grzewczych,  opartych o alternatywne źródła energii odnawialnej 

Likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci 

 

GMINNE DROGI, ULICE, MOSTY, PLACE ORAZ ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO 
 

Przebudowa i remont ulic:  Leśnej, Moniuszki, Lutosławskiego, Szymanowskiego, Grunwaldzkiej, Stalowej, Prymasa Wyszyńskiego, Grota 

Roweckiego, Szpitalnej, Nowej, Grzybowej, Matejki, Kopernika, Akacjowej, Wesołej, Partyzantów, Puławskiego, Kosynierów, Reymonta 

Budowa nowego mostu na rzece Stróżanka w ciągu ul. Konopnickiej 

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic: Stróżańskiej, Sandomierskiej i Kilińskiego 

Wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w Rynku 

Wspólnie z samorządem powiatowym w Nisku przebudowa ul. Chopina z wykonaniem miejsc postojowych w rejonie nowej przychodni 

zdrowia  

Dokonanie przeglądu prawidłowości organizacji ruchu drogowego na terenie gminy 

Przebudowa zjazdu do miasta z obwodnicy od strony Niska w kierunku ul. Sandomierskiej (odcinkiem „starej” drogi) 

Sukcesywna wymiana ławek na plantach w Rynku oraz na placu zabaw przy ul. Mickiewicza, na ławki parkowe z oparciem 

 

WODOCIĄGI I ZAOPATRZENIE W WODĘ, KANALIZACJA 
 

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

Kontynuowanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji, między innymi wodociągu w Stróży, kanalizacji przy ul. Leśnej 

 

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 
 

Działania na rzecz zwiększenia bezpośrednich połączeń kolejowych z dużymi miastami, w tym z Krakowem 

Analiza rozkładów jazdy środkami publicznego transportu, w celu dostosowania ich do faktycznych potrzeb osób korzystających 

  

OCHRONA ZDROWIA 
 

Zwiększenie dostępności do  bezpłatnych badań profilaktycznych 



 

POMOC SPOŁECZNA 
 

Wspieranie pomocy społecznej najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy – w zakresie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb 

umożliwiających życie w warunkach zapewniających  godność człowieka 

 

EDUKACJA PUBLICZNA 
 

Utworzenie Gminnego Funduszu Stypendialnego dla Najzdolniejszych Uczniów Rudnickich Szkół 

Wspieranie działań nauczycieli, zmierzających do poprawy jakości kształcenia dzieci i młodzieży 

Tworzenie  środowiskowych form pracy z dziećmi i młodzieżą   

 

KULTURA 

 
Rozszerzenie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem m. in.  o formy teatralne, utworzenie  grup propagujących 

tradycje ludowe np. kolędnicze, śpiewacze itp. oraz wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu  Centrum Wikliniarstwa 

Przygotowanie terenu pod budowę amfiteatru 

Wspieranie i promowanie mieszkańców gminy, wyróżniających się  działalnością  naukową, artystyczną, rzemieślniczą itp. 

Inscenizacja bitwy ze Szwedami w Rudniku z okresu potopu szwedzkiego 

 

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 
 

Kontynuowanie opieki nad zabytkami, poprzez włączanie uczniów szkół z terenu gminy 

Inwentaryzacja i renowacja zabytkowej części cmentarza parafialnego w Rudniku nad Sanem 

Powołanie Społecznego Komitetu Renowacji Zabytkowej Części Cmentarza Parafialnego w Rudniku nad Sanem 

 

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA 
 
Urządzenie  kąpieliska   

Przygotowanie do budowy basenu w Rudniku nad Sanem 

Budowa boiska sportowego dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Rudniku nad Sanem 

Przygotowania do budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego w Stróży 

Poszerzenie oferty sportowo – rekreacyjno – turystycznej oraz upowszechnienie korzystania z niej przez Miejski Ośrodek Sportu  



i Rekreacji w Rudniku nad Sanem  

Urządzenie  otwartych lodowisk na terenach szkół oraz MOSiR  

Przygotowanie pól biwakowych 

Przygotowanie toru dla quadów 

Kontynuowanie wytyczania i uatrakcyjniania szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych 

Wspieranie sportu masowego i szkolnego, poprzez organizowanie zawodów, konkursów itp. 

Udzielanie pomocy w tworzeniu i promocji  gospodarstw agroturystycznych 

 

TARGOWISKO MIEJSKIE 
 

Podniesienie standardu technicznego targowiska miejskiego 

Urządzenie  placu targowego II z parkingiem przy ul. Targowej i Stróżańskiej (dawny skład buraków cukrowych) przeznaczonym dla 

handlu wyrobami przemysłowymi 

 

ZIELEŃ GMINNA I ZADRZEWIENIA 
 

Urządzenie zieleni na plantach miejskich w Rudniku nad Sanem 

Prowadzenie akcji sadzenia drzew 

Zagospodarowanie terenu wokół „stawu” przy ul. Mickiewicza w Rudniku nad Sanem, poprzez urządzenie alejek spacerowych wraz 

oświetleniem parkowym w celu rekreacyjnego jego wykorzystania 

 

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI 
 

Przesyłanie obrazu z monitoringu miejskiego do Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem 

Dokonywanie półrocznej oceny bezpieczeństwa na terenie gminy 

Wydłużenie czasu oświetlenia ulic w mieście i gminie 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I PRZECIWPOWODZIOWA 
 

Podjęcie działań zmierzających do budowy nowej remizy dla OSP w Rudniku nad Sanem 

 

UTRZYMANIE GMINNYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
 

Ocena stanu technicznego budynku Przedszkola Miejskiego w zakresie bezpiecznego jego dalszego użytkowania 



Zagospodarowanie dziedzińca Publicznego Gimnazjum im. Orląt w Rudniku nad Sanem 

Zagospodarowanie budynku po byłej przychodni zdrowia b. Spółdzielni „Jedność” przy ul. Jana Pawła II 

 

POLITYKA PRORODZINNA 
 

Utworzenie punktu przedszkolnego w PSP w Stróży 

Wykonanie placu zabaw dla małych dzieci na terenie rudnickiego rynku 

 

WSPIERANIE IDEI SAMORZĄDOWEJ, W TYM TWORZENIE WARUNKÓW DO DZIAŁANIA I 

ROZWOJU JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
 

Pomoc techniczna oraz prawna w tworzeniu stowarzyszeń, zajmujących się promocją oraz rozwojem poszczególnych jednostek 

pomocniczych: osiedli i sołectw 

Działania na rzecz utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej 

 

PROMOCJA GMINY 
 

Promocja gminy jako Europejskiej Stolicy Wikliny 

Promocja gminy jako ośrodka sportu szachowego 

Kontynuowanie montażu na terenie miasta obiektów wikliny artystycznej 

Powołanie, wspólnie z innymi podmiotami ośrodka promocyjno-informacyjnego WIKLINY POLSKIEJ w Brukseli 

Utworzenie  Miejskiego Biura Rozwoju i Promocji 

 

INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Działania na rzecz tworzenia sprzyjających warunków dla inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Rudnik nad Sanem 

Przygotowanie i wdrożenie systemu preferencji dla przedsiębiorców, tworzących miejsca pracy na terenie gminy oraz kontynuowanie 

działań w zakresie utworzenia strefy ekonomicznej w Rudniku nad Sanem  

Utworzenie firmy, zajmującej się produkcją wyrobów wikliniarskich  

Przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudniku spółkę 

Utworzenie Rady Biznesu  

Utworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Wdrożenie systemu bezpłatnego dostępu do Internetu  

Wykonanie na terenie MOSiR  specjalnie przygotowanej ściany, przeznaczonej do malowania techniką  grafitti  



 

  

 

 

STAŁE, CYKLICZNE UROCZYSTOŚCI ITP.  
 

Wiklina - Rudnik nad Sanem (w zmienionej formule organizacyjnej)  

Stała wystawa prezentująca  wyroby wikliniarskie rudnickich firm 

Koncerty organowe  

Konkursy szachowe 

Konkurs recytatorski im. Genowefy Szast 

Konkurs na „Rudniczanina Roku”  

Konkurs na „Belfra Roku” 

Gminny konkurs pt.: „Mister architektury ogrodowej”, na najlepiej urządzone podwórko, ogród, balkon  

Gminny konkurs na najładniejszą dekorację w okresie bożonarodzeniowym 

„Żywa” szopka bożonarodzeniowa  

Uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych 

Uroczyste gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 

Prezentacja dorobku naukowego i artystycznego szkół gminy 

Gminne obchody Dnia Seniora 

Gminne obchody Dnia Kobiet  

Gminne obchody Dnia Dziecka 


