
UCHWAŁA NR 284lxxxll/20l0
Rady Gminy Roźwienica

z dnia 11 marca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Rudolowice na lata
2010 - 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 pln 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 loku o samorządzie gminrrym
(Dz.U. z Ż00| roku Nr 142' poz'i59I z późn. zrfl')

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala' co następuje:

$ 1. Zatwierdza się Plan odnowy Miqjscowości Rudołowice na lata 20l0
2017 stanowiący załącmik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2 .Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nł ,ąl(ril l,!l atruuPC.



Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rad}' Gniny Roźwienica

Nr 284AXXI l./2 0 I 0

z dnia I I narca 2010 r.

PLAN ODNOWY
MIEJSCoWOSCI RUDoŁowICE

(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O - 2017

Rudolowice' styczeń 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnoły ]V{iejsco$.ości RrLdołowicę w gminie Roźwienica powstał !v w]Tiku spotkań
mieszkańców miejscorł'ości na których ll'yplacowano zapis'v tego dokumentu. Zgodnie z
Rozporza3zeniem Ministla Rolnjctlł'a i Rozrvoju Wsi z dnia 1'l litego 2008 r' * sprcrłie
szczegó}owych warunków i trybu pomocy finansorłej w ramach działania .,odno\ł'a i roz\\'ój
wsi ', objętego Ploglamem RoŻ\łoju obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Plan odnow_v
Miejscolvości będzie rł1'maganym dokumentem załączanym do rłliosku o finansorranie z
działania .,odnorł'a i rozwój lvsi".

w pźdŻiemiku i ljstopadzie 2009 odb}ły się spotkania walsztatowe z mieszkańcami
miejscorł'ości, na których \łJ4)Iaco1ł'ano \.viększość zapisó'\'P1anu odnow1 Miejscowości
Rudołovice' Na następnej stronie podano 1istę uczestników spotkań. ostateczne zapisy Planu
skonsultorvano z Wójtem Gminy Roźwienica i pracorłnikami Urzędu Gminy RoŹwienica.
Opracowanie zawiera:

a) diagnozę s1tuacji miejscowości,
b) wizj ę miej scowo ści u' roku 201 7
c) analizę SWoT 

',mocne 
i slabe strony'' miejscowości Rudołowice olaz ,,szanse',

i..uaglożenia"'
d) cele,
e) zadania dla realizacji poszczególnych celów_ zawierające nazrł'ę zadania. przeznaczenie

termin (okes) rea1izacji, szaco}vanę koszĘ- zadania
i źródło finanso*'ania.

t) uwagi końcorłc w zak'esie wdrożenia' monitorowania i erł'aluacj i Planu.

Wśród zadan wskazano na te, które mogłyby być lrnansowane z Programu odnor.vy
i Rozlł'oju Wsi w oparciu o rv/rł'projekt rozpożądzenia Minista Rolnictrva i Rozwoju Wsi'



Uczestnicy warsztatów

1. Kud Józef SoĘs
2. Kurpiel \\rładysław Radny Gminy
3. Jabłoński Tadeusz _ Członek Rady Sołeckiej
4. Mróz KuimieŹ - -//-

5. DrŻymała Henryk - -//-

6. Rogls Heffyk- -l/-
7' Dńczun Tomasz . -ll-
8. Gilarska Maria -
9' Huk Regina - Członłini KGw
10. Suberlak Maria - -/l-
11. Siciarz Arma - -l/-
12. Piestrak Aina - -ll-
13. cil Mada - -//-

14. Zygmunt Dorota - -//-

15. o1chorły Maria - -//-
16. Kos Maria - -//-
l'7. Gfteszczak Renata - -//-

18. Klupa Irena - -l/-
19. Mokrz1ńska Lucyna- //-

20. SochaAlicja- -//-

21. Serwin Magdalena- -//-

22. Biegus Leszek Komendant OSP
23. Zagrobleny Wiesław' Członek oSP
24' GŹeszczak Robeń - -//-

25. Siciarz Henrl L -
26. Gilarski Mateusz - -//-

27. Buksa Arur - -//-

28. Michalik Robert - -//-



Diagnoza sytuacji

Polożenie geograficzne i administracyjne, podział terytorialny

Położenie geoglaficzne - lł'ieś położona jest u, na południorłych krańcach Kotlin'v
Sandomierskiej, 2 km od drogi Jarosław_Pruchnik (w przysŻlości droga bieszczadzka).

odlęrlosci od m'a't - ]] \n^ od Jaros|a*ja'

R'"źię t"."rru k"'tultują rozległe, tłgodnie pochylone w}'soczyzny lessowe' rozcięte dość
szerokimi niezbyt głębokimi dolinami płaskodennymi.

Położenię administrac1,jne (gmina) - Roźrł'ienica (siedziba Urzędu Gniny).

Paralia Rudołowice: w skład wchodzą Rrrdołorłice, Roźrł'ienica i Bystrol1'ice.

P o*ięrzchnta 870'96 hą'

Komunikacja

Plzez miejscowość przebiega droga po!!iatowa nr 1633 R: RoŹwienica-Rudołoqice'

Najb]iżsŻa stacj a kolej o\\'a j est w Jarosławiu. a lotnisko $'Rzeszowię.

Komunikacja zbiorowa - PKS .

Ludność

Liczba ludności 12l0 mięszkanców
wieś Rudołolvice ' zajmuje pienvsze miejsce w grrrinie pod względem ilości mieszkańcórł''
zamieszklĄe jąokolo 2r% ogółu mieszkanców gminy.

Liczba ludności laczej \ł'aasta, ze łzględu na budowę i osiedlanie się ludzi z miasta. stąd
migracjajest slaba, ale prawdopodobnie dodatnia. PrzJTost natwalnyjest dodatni.

Podział ludności Że \łŻględrr na wiek produkc,vjny:
- przedprodukcljny - 272
- produkcyjny - 786
- poprodukcljny - 152

Kobietiest 618, a mężczyztl 592 osób.



Historia

Pienł'sza historyczna wzmianka o Rudołowicach pochodzi z II poł' Xiv wieku i dotyczy
nadańa przez kólową Jadrłigę Mikołajowi Mzuror.vskiemu dóbr m.in' Rudołor.vic i Tuligłóv'.
Rycelz ten ufundolł'ał kościół parafialny rv Rudołowicach i lilialny w Tuligłowach'
Spadkobiercy oddaii je pod opiekę Bożogrobcom w 1446 I' Patlonat ten tlwał aŻ do czasórł'
rozbiorórł' Polski' W II poł. XIX *'ieku narodził się na tych telenach ruch 1udov1 zrł iązan; z
ks' stojałowskim. w tych czasach powstała pie$.sza szkoła, jedn;m z pierwszyclr
kięrorł'nikórł' szkoły był Michal Czura - społecznik - założyc|e| To$'arzyst\,va MacięE
Szko1na. Kasy Stefczyka i $'spółzałożycie1 biblioteki. W okesie II wojny ś\ł'iato*ej na
telenie wsi plo\ł?dzono tajne nauczanię, a od 1940 roku komórki ZWZ' oddzialy AK i BCh
braĘ udział w akcjach sabotażowo-d}-we6yjnych i otwafiej walce pzeciwko okrrpontowi.

Po wojnie wieś uległa przemianom. W budynku dq.oru powstał oddział szpitala, który
istniał do końca ]at osiemdziesiątych XX w. Później budynek został zaadapto&'any na
potrzeby szkoły. We wsi wybudowano wDK, RemiŻę strażacką stadion, założono Klub
Spońowy ,.Błękitni'' olaŻ Zespół Pieśni i Tńca ''Familia '

Klimat

Klimat wsi wedfug podzialu w' Sokołorł'icza na1eŻy do pasa klimatów ksźałtowanych
pod łpł1rł'em gór i lłyż'rn' Cechami charakterysryczn}ni tego pasa klimatycŻnego są dość
ł-vsokie doboł€ amplitudy tęmpęratury po$'ietrza szczególnie na stokach o ekspozycji
osłonecznionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacienionych. opady są tu dość
\łysoke gdyż suma locznych opadólr' sięga 780 nrm' Dfugość poszczególnych pór roku
przędsta$ia się następujalo:

Czas twania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokryu'1 śniegowej do 85 dni' CŻas
trwania lata \ynosi 99 dni.
Liczba pogodnych dni w1nosi przeciętrrie 63 dni zaś pochmumych do 115 dni. Warunki
kJimatri lokalnego uzależnione są do rzeŹby telenu' nachyleń zbocza i stoków oraz ich
ekspozycji. Najkorzystniejsze sa- tęreny o ekspozycji sE' s i Sw a najniekolzJ smiejsze o

dużych nachyleniach i ekspozycji północnej 1ub zblizonej r1o północy.

Dziedzictwo kulturowe

Trad'vcje _ andrzejki_ bramy ściągają za\ł'ody stmżackie, l'est}ny rodzime' śr.lięcenie pó1 na
Wielkanoc przez rolników, na ostatnim polu zostawia palmę. Weselne szlabany. szczodraki
czyli kolędowanie młodych chłopców w wigilijny ranek' W okręsię s\łiąt Bożego
NarodŻenia pż}łloszone iest światełko betlejemskie.



870.48

Pozostałę grunty i nieużytki
36,37 ha

ome 726,08 ha

- pastrviska 43,21ba

Zagospodarowanie terenu

Zagospodarorvanie terenu:

Na terenie \\'si \łystępują osady trzeciorzędov'e. osady
kotliny sandomierskiej. będącej częścią składor.vej
zapadliskiem Podkarpackim. Osady te to osady
Rakowieckimi' Po\łyżej utworów stalszego podłoża
zbudowane z (plejstoceńskich i holoceńskich)
wodnolądow}'ch i zboczolłych'

tzeciorzędo\ł'e rł1'stępuj ą w obrębie
jednostki geologicznej nazwanej
mórz głębokich naz\ł'ane iłami
\ł-1stępują osady cztaltoŹędowe

osadów Źecznych, eliptvcznych,

Pokryrva glebor.va omawianego telenu jest pod \łŻględem t}pologii śIednio zlóżnicowana,
plŻy czym zau\ł'aża się znacŻna przewagę d\ł'óch t}pów gleb. a mianorvicie czarnoziemów
i g1eb brunatnych $łaści\łych'
Loka1nie występują gleby bruname wyrugowane' a u' dolinach mady Źeczne. Ze wzg]ędu na
skład męchaniczny skał} macieżystej w}tlvoŻ}1y się tu gleby dobre i bardzo dobre
odznaczające się bardzo dobrymi cechami fizyczno-chemicznymi' tj. rvłaściu'ą rł'ilgotnością
zrłięzłością gruzełko\.valością odpowiednią ciepłotą i przewierł.nością
Ponadto posiadają odpowiednio uYksŻta}cony poziom próchniczy'
W związku z tym występują tu \.v znacznej mierze gleby klasy Il oraz III A i I]I B, a także I'
znaczną część zajmują czamozieny. odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami
fizyczno-chemiczn;łli i należą do najzyźniejszych gleb.

Wody:
-jeziora nie ma
- rzeki nie ma

- sta\ly _ są

Rudołowice naleŹą do terenórł'ubogich w łody gruntowe. w obniżeniach dolinrrych woda
iłTstępuje \ł' piaskach clrobnych i 

^ł'irach 
na głębokości 8 _ 10 m p.t' zwierciadlo wody

\łystępuje pod napięciem hydlostatycznym a poziom zv'ierciadła stabilizuje się na
głębokości 3,2 3,6 m od p't'.
W okesach mokrych spodziewanejest podnięsienie poŻiomu wody o 1.0 m.

stan środowiska i ochrona przyrody

Ni< na zadrlcl- lorn ocl-ron1 przl rodv.

Pou'ietze rł'e wsi jest czyste' Na terenie wsi brak jest zŃładów przemysłołych emitujących
zanieczyszczenia do powietrza' Zródłem niekorzystnego \łpły*x na pol\'ietże
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atmosferyczne sa_ też systemy glzewcze lv budynkach mieszkalnych. w pocŻątkow}.ch latach
dziewięćdziesiąĘch znacŻna część budyŃórł' została lvyposażona ł'kotłorr,nie opalane
gazem' Jednak pod koniec tych ]at ze \.vzględu na znaczny ł'Zrost cen gazu Ziemnego
większość mieszkańcóv' porłtóciła do tradyc'vjnego opalania bLrdynkórł' rł'ęglem kamienrr1m
i drerłrrelt't co przyczynia się do \'zlostlj Żaniecz"_szczenia po\ł'ietrza.

Podmioty gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie

We r.vsi znajduję sie Mieszalnia Pasz Gminnej Spółdzielni sch
Jest 5 sklepólv.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

W całej wsijest sieć vodociągowa' kanalizac'vjna i gazowa'

Woda dostarczana jest zbiorczą siecią r.vodociągową zaopaĘ.waną z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola Roźr.vienica. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 100%.

Sieć ka'ralizacyjna jest 1ł' dobriĄn stanie technicznym' Ścieki odprorł'adzane są rJo
biologiczno-mechanicznej oczyszcŻalni ściekórł' w miejscowości Wola Roźrł'ienica.
Eksploatacją sieci zajmuje się UŹąd Gminy RoŹwienica. Ludność korzystająca z sięci
kanalizacyjnej - pmwie 100%.

Szacunek ludności ko.zystającej Z sieci g.lzo\łej 100%.

Zewnętrzna firma l1rvozi odpady na składorvisko poza gminę' odpad.v rł1wozi się i x
lv miesiącu. 1 x lł'roku wywóz wielkogabarytowlch. Seglegacja odpadów odbywa się
w gospoda.rstrvach (u podstaw).

Na telenie lvsi nie ma linii elektroenelgetycŻnych o duŻych napięciach. Znajclują się jedynie
1okalne sieci śledniego napięcia - 15 kV zasilające lokalne stacje translbrmato.owe' PŻy
pomocy tych stacji napięcie trans{bmowane jest na niskie napięcie 230 V i 380 V , a rłięc
takie na kórym placuje \łjęksŻość odbiorców enelgii elektrycznej.

Na tęrenię \^'si nię ma sieci ciepłowniczych' Budynki ogŹe\ł'ane są przez instalacje zasilane
Ż lokalnych zródeł ciepła.

Dostęp do telefonii przewodołvej i bez przewodowej oruz Intęmętu '2 sieci radiowe'

neoshada.

Cmentarz .

Przysiólki: Betlejem

Rolnictwo
Struktura gospodarshv rolnych:

powyżej 1 do mniej niż 2 ha
od 2 do nrnie'j niż 5 ha
od 5 do mniej niż 7 ha
od 7 do mnięj niż 10 ha
od 10do mniqj niż 15 ha
Po\łYżej 15

15,ł
77
6
5
3



Do większych gospodarst'v indylviduaInych działających na terenie rł'si należą

ż Gospodarstwo ro1ne Pana Tomasza Dańczury zam. Rudołoł'ice opo\\' ok.39,31ha"
> Gospodańt\,vo rolne Pana Ryszarda Ziobrol'skiego zam. Rudoło\ł'ice o pow' ok. 38,29

ha

> Gospoclarst\ło rolne Pana Michała Krupy zam. Rudołołice o pow.ok' 42,68ha

Głó\łne zasie\ły - rzepak' zboża.

PrZy istniejących \łaruŃach plodŃcji lolnicy w gminie osiągają relat}\łnie wysokie plon-v.
Plony zbóż' przekaczają35 q'&a' swiadczy to o \lysokim poziomie kultury rolnej'

Struktura gospodarstw rolnych rł'g kierunkólł' dzialalności rolniczej:

Głównym źródłem utrzymania mieszkańcówjest praca w gospoda6twie roln}m oI3Ż IóŻnego
typu śrviadczenia socjalnejak Ienl'Y_, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Nie rr.r zcl]adór^ przeiuórslrła rolro-spozl.uc,,ego'

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegorvego. Nie ma gospodarstw agrotuystyczlych.

Nie ma szlakórł' turystycznych' ani ścieżek dydaktycznych.

Edukacja i opieka zdrowottra

Jest ośrodek pzedszkolny na 16 + 4 rezelwow}'ch dzieci 3-5 letnich i oddział prze<lszkolny
pŻy sźole podstawo\ł'ej do którego uczęszcza 13 sześciolatkółv'

Jest szkoła Podstawowa , łącznie ok. 69 uczniów.

W Rudołorł'icach nie ma ośrodka Zdrowia' znajduje się 2lcn od Rudołorvic w Roałienicy.
ośrodek zaperł'niają podstalł'ową opiekę zdro\ł'otną wszystkin mieszkańcom gminy.W
ośrodku przyjmrrją lekarŻe: intemista, pediatra' dentysta, ginekolog. Prz1chodnie
specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu. W nagłych przypadkach mieszkańcy grniny
obsfugilł'ani sąprzez pogotowie latunkowe w Jarosławiu.

Jest natomiast Remiza Strażacka, budynek \ł'ymaga gruntownęgo ręmontu'

Kultura i sport, bezpieczeństwo' pomoc i akĘvność społeczna

w miejscowości znaj duję jednostka ochotniczej strazy Pożamej.

Nie ma zagrożenia połodziołego i innych przelł'idpvalnvch zaglożeń.
8



opieka społeczna mieści się rv sąsiedniej miejscowości w UG RoŹ\ł'ienica.

W Rudołorł'icach funkc1onlje K o GospoĘń Wejskich orazLudou1, Klub Sponorły
'' BIĄitni '

Zespól Pieśni i Tańca ,, Familia'' ' załoŻony przez Helenę i Wiktom Gołębiół'przed prawie
30 laty' Już \1. latach 60 tych xx wieku, Helena Goła! jl*o przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich olganizo\.łała różne oko1icmościowe uroczystości, okraszone
przyśpiewłani' skeczami-i śmiesznymi scenkami z życia lł'ioski. Zespół porł,iększał się
coraz błdziej, aż do grupy rvokalnej doszła kapela i w końcu później została ut\łorzona
gnrpa taneczna. W loku 1988 do Zespofu przychodzi instruktol tańca ludowego Stanislaw
Zgryźniak z Jarosławia. który zaczyna uczyć r.egiona]nych tńców z okolic Przeł'orska i
Rzeszolvszczyzny. okazuję się, że w pamięci Wiktora Gołębia i stalszycl] członkó\ł' zespołu
zachowały się tańce, którę były tańczone na t)'m terenie. Sąto: po1ka szumna, polka pali się'
pomallLśku' wa]cŻyk Z figur&ni, sŻtajerek, polka w cebrzyczku. Tańce te zostająod lazu pŹez
instruktora wła!Żone do lepeftuaru zespołrr' Na piŻeglądzie tańca tradycyjnego w Rzeszowie
grupa seniorów zdobywa nagrody za ich pokazanie. l tak z pienłotnej grupy śpie*aczej
tworz-v się Zespół Pieśni i Tańca ..Fami]ia''. Z czasem oprócz grupy seniorów polłstaje
róBnież grupa młodsŻ}'ch tancerzv' a dzisiaj tańcząteż i najmłodsi'



Analiza SWOT

Mocne stronv sł2be slronv

1.

2.

4.
5.

6.

Zab1tkolły kościół.
zab}1ko\ły pałac z parkiem (obecnie
znajduje się tam szkoła podstawolva')
Zespół pieśń i tańca .,Familia..
lzba pamięci,
Prężnie dŻiałające Koło Gospodyń
Wiejskich i OSP.
Zapal mieszkńcórł' do prac
społeczn'vch.

7' PrzysiółekBetlejem.
8' ośrodekprzedsź<olny,
9. Dokumentacja na remont dachu WDK.
10. Scalenie gruntów,
1 1. Pż)-rost natumlny,
12. Budynek Remizy Strazackej.
1 :1. wDK

1. BrŃ parkingu przed kościołem,
2. BrŃ ogrodzenie kościoła,
3. Brak kaplicy cmentamej,
4. Zaniedbany park i brLdynek Pałacu

\łymagaj ący remontu'
5. BrŃ pomieszczeń dla KGW

(lłf poŹyczalnia sprzętu),
6. WDK $lmaga pilnego remontu

dachu nad kuchrrią i chłodnią plus
chodnik,

7. Ogrodzenie budlnku WDK,
8. Niezagospodarowany plac i brak

chodnika.
9. Remont remizy strażackiej
10. B.ak ZaplecŻa sportowego dla

dluzyny piłkarskiej .
i 1. Brak chodnika przy drodze

powiatowej.

Szanse 7^grożenie

1. PLan tms rowerow]ch. (wykonana
dokunentacj a)

2' Rosnące zainteleso\łanie tulysq'ka'
rviej ską

3' Realizowany przez grlfnę Program
Intęgracji Społecznej'

4. Udział grriny w programie .. Leadef+"

1. Brak p1anu zagospodaro\łania
przestrzennego w gminie.

2. Alkoholizm, narkomania.
3. Niestabilny rząd.

'1' Emigracja młodziezy-
i rłykwalifikowanych kadr (niskie
płace w Polsce).
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Wizja (rok 2017)

Przebudowany i flukcjonalny Wiejski Dom Kultury' dobrze *Jposażony !v sprzęt AGD i
naczyniajako baza do organizacji imprez
odremontowana Ręmiza Strażacka ch1ubą oSP
Bogata i różnorodna oferta spędzania lł'olnego czasu d1a dzieci i młodziezy \,i,' Świetlicy
V iE skiej.
Attyvnie działa Koło Gospodyń wiejskich-
odnowiony pałac' zagospodarowany park miejscem lłypocz}r*u mieszkńców
Boisko z zapleczem przyciąga młodzież
Mieszkńcy bezpiecznie poruszają się chodnikami wzdfuz dróg.

Cele

1. Utworzenie atrakcyjnej bazy lokalowej dla dziułglności kulturalnej oraz
oferł zagospodalolrania cz su wolnego dla mieszkańców Rutlołowic

2. Zagospodarowanie parku orax, remont z&bltkowego pałlcu ( obecnie
siedziba szkoty podsta orłej)

3, Wzrost beqlieczeństwa mieszkańców oraz butlowa k{rplicy cmentarnej

Mieszkańcy ustalili kolejność realizacji zadan(jak poniżej rl. hannonogramie), za
prior1.tetowe przyjęli :

1) przebudowę i remont Wiejskiego Domu Kultury' w szczegó1ności rozbudowę i
przebudowę dachu'

2) remont Remizy StraŻackiej, w}posźenie świetlicy dla dŻieci i młodziez}
3) zagospodarorvanie parku wokół pałacu

4) remont pałacu

5,1 ogrodzenie kosciola
ó) budowę kap1icy cmęntamęj
7) budowa zaplecza spońowęgo i przebudowa boiska
8) budorrc chodników
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnict\ł'a i Rozwoju Wsi
,.w sprawie szczegółołych warunkórł i trybu przyznałania pomocy finansolłej
w ramach działania 'odnowa i rozu'ój wsi' objętego Programern Rozwoju obszalów
wiejskich na lata 2007-201]'', Plan odno$Y Miejscoł'ości powinien byó pŻyjęty przez
Zebranie Wiejskie i zatwieldzony pŻez Radę Gminy.

Na1eż"v ul]1ożliwić mieszkańcon sołectlva Żapoz anie się z niniejszym dokumentem'
Najlepszym roztiązaniem byłoby powielenie go w ilości gospodarstw domorych
znajdujących się rł sołecnvie i dostalczenie go do kazdego gospodarst!'a.
RozwiąŻaniem minimum po\łinna być moż1iwość zapoznania się z dokumęntem
u sołtysa, ł'bibliotece lub w szkole.

Proponuje się. aby co najmniej raz lv rok_u' Rada Sołecka na sł'oim posiedzeniu
ana]izou'ała stan lea1izacji stategii i \łeryt]ko\ł'ała jego tleść' szczególnie $ części
.,P1an Żadań'' \ł'zależności od stanu realizacji poszczególnych zadań. Proponuje się. aby
osobą odpowiedzialną za bieżape nadzorowanie realizacji był sohys. Tym samym byłby
on odpolł'iedzia1ny także Ża pżygoto\ł'anie spotkania Rady Sołeckiej ł'celu analizy
stanu lealiŻacji Planu.

C,ł ft,,^*,,


