
UcHwAŁA NR 343/xxxvIIV2010
Rady'Gminy Roźwienica

z dnta 14 października 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Miejscowości Rudolowice na lata
Żo1o - Żol7

Na podstawie art. 18 rxt.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie grninn;łn
@z.U. z200| roku Nr 142' poz.l59l zpóźn. zm.)

Rada Gminy w Roźwienicy
uchwala, co następuje:

$ l. Zatwierdza się Plan odnowy Miejscowości Rudołowice na lata 2010
_ 2017 stanowiący załącmik Nr 1 do niniejszej uchwĄ

$ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Rońrienica Nr 284X)o0I/2010 z
dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Rudołowice na lata 2010 - 2017

$ 3 .Uchwała wchodń w życie z drllem podjęcia.
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załącznik Nr l do Uchwały
Rady Gminy Roźwienica
Nr 343D<XXvlV20l0

z dnia 14 paź)dzierniką2ol0 r.

PLAN ODNOWY
MIEJsCowoSO RUDoŁowIcE

(GM.ROZWTENTCA)
NA LATA 2O1O - 2017

Rudolowice, styczeń 2010 r.
Aktualizacja październik 2010 r.



Zakres opracowania

Plan odnowy Mejscowości Rudołowice w gminie RoŹwienica powstał w wyniku spotkań
mieszkńców miejscowości na L1órych 'w).prccowŹlno zapisy tęgo doL_umentu. Zgodlte z
Rozporządzeniem Ministra Rolńctwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 litego 2008 r' w sprawie
szczegółowych warwków i trybu pomocy firransowej w ramach działania ,'odnowa i rozrłój
wsi,' objętęgo Proglamem Rozwoju obszarów Wiejskich n lata 2001-2013' Plan odnowy
Miejscowości Ędzie wymagan;rrr dokumentem zńączarryrtl do wniosku o finansowanie z
działania 

''odnowa 
i rozwój wsi''.

W pźrlziemiku i listopa<lzie 2009 odbyły się spotkania warszt]atowe z mieszkańcami
miejscowości, na I'1órych w)?trcowano większość Żapisów Planu odnowy Miejscowości
Rudołowicę. Na następnęj sfuońe podano listę uczestników spotkań. ostat€czne zapisy Planu
skonsultowano z wójtem Gminy Roźwienica i praco'vłnikami Urzędu Gminy Roź:więnica.
Opracowanie zawiera:

diagnozę s1tuacji miejscowości,
wizję miej scowości w roku 2017
analizę SWoT _ 

',mocrre 
i słabe stony' miejscowości Rudołowice olaz,,szanse''

i 
',zagrożen]'a'' 

.

d) cele,
e) opis i charakteryśyka obszarów o szczególrrym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb

mieszkańców, spzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych.
t) zadaoia dla realizacji poszczególnych c€ló% zawiemjące nazwę zadania, ptzeznaczenie

termin (okes)

a)
b)
c)

kosŹv zadania
i zródło finansowanią

g) uwagi końcowę w zakresie wdrożenią monitorowania i ewaluacji Plarru.

Wśród zadan wskazano na te, którę mogłyby być finansowane z Programu odnowy
i Rozwoju Wsi w oparciu o w/w pIojękt rczporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

realizacji' szacowanę

Ż



Uczestnicy warsztatów

1. Kud Józef_ SoĘs
2. Kurpiel Wadysław _ Radnv Gminv
3. Jabłoriski Tadeusz _ caonit naay sołectlqj
4. MńzKazjmjerz - jl-
5. Drzymała Henryk -
6. Rogus Henryk -
7. DthcantaTomasz- -lt-
8. Gilarska Maria -
9. Huk Regina _ Cźonkini KGW
l0.SuberlakMaria- -//-
I l. Siciarz Anna -
12. Piestrak Affla -

25. Siciarz Henryk -
26. Gilanki Mateusz -

13. Gil Mada - -/t-
14. Zygmunt Dorora - -//-
15. olchoły Maria _ -tl-
16. Kos Maria - -//-
17. CrrzeszrzakRewta - Jt-
18. Krupa hena - -//-
19. Mokrz}ńska Lucyna- //_
20. SochaAlicja- - -
21. Se.win Magdalena- -//-
22. Biegus Leszek - Komendant OSp
23. Zagrobleny Wiesław _ CŹonek oSP
24. Grzeszczak Robert - -ll-

27. Buksa Ańrr - -/t-
28. Michalik Robeł - -//-



Diagnoza sytuacji

Polożeni€ geogr{Iiczn€ i administfacyjne' podział terytońa|ny

Położenie geograficzne - wieś położona jest w rra połudliowych krańcach Kotliny
Sandomierskiej, 2 km od drogi Jaroslaw-Pruchnik (w przyszlości droga bieszczadzka).

odleglości od miast - 12 km od Jaroslawia.

Rzeźbę terenu kształfują rozlegle' łagodnie pochylone łysocz1zny lessowe' rozcięte dość
sz€rokimi ni€zbyt glębokimi dolinami płaskodennpni.

Położenie administTacyjne (gmina) _ Roźwienica (siedziba Urzędu Gminy).

Parafia _ Rudołowice: w skład wchodzą Rudołowice, Rońńenica i Bystrowice.

Powierzłhna 870.96 ha.

Komunikacja

Przez miejscowość przebiega droga powiatowa nr l633 R: Rońłienica-Rudołowice'

Najblizsza stacja kolejowa jest w JarosławirĄ a lotnisko w Rzęszowie.

Komrmikacja zbiorowa - PKS .

Ludność

Liczba ludności - 1210 mięsŻkańców
Wieś Rudołowicę _ zajmuje pierwsze miejsce w gnrinie pod względem ilości mieszkanców,
zarnieszkt|e jąokolo 20% og(lłl mieszkańców gminy.

Liczba ludności raczej tzasą ze względu na budowę i osie<llanie się ludzi z miasta, Sąd
migracjajest słabą ale prawdopodobnie dodatnia. Prz}tost natualnyjęst dodatni.

Podział ludności ze względu na wiek produkcyjny:
- przedprodukcyjny - 272
- produkcyjny - 786
- poprodukcyjny - 152

Kobiet jest 618' a męźcz'Ża _ 592 osób.



Ilistońa

PięrwsŻa historycma wzmianka o Rudoło\łicach pochodŻi z II poł. Xiv wielu i dotyczy
nadania przez kólową Jadwigę Mikołajowi Mzurowskiemu dóbr m.in. Rudołowic i Tuligłów.
RyceŻ ten ufundował kościoł parafialny w Rudołowicach i filialny w Tuligłowach.
Spadkobiercy oddali ję pod opiekę Bożogrobcom w 1446 I' Patonat tęn trwał .rż do czasów
rozbiorów Polski. W II poł. xx wieku narodził się na rych terenach ruch ludowy zwiąany z
ks. Stojałowskim. W tych czasach powstała pierwsza szkoła, jednym z pierwszych
kierowników szkoły był Michał Czura - społeczirik _ zało4cięl Towarzystwa MacierŻ
Szkolną Kasy stefczyka i wspołzałożyciel biblioteki. W okesie II wojny światowej na
terenie wsi prowadzono tajne nauczanie, a od 1940 roku komórki ZWZ, oddziĄ AK i BCh
brĄ udział w akcjach sabotazowo-dywęrsyjnych i otwartej walce przeciwko okupantowi.

Po wojnię wieś uległa przemianom. W budyŃu dworu porłstał oddział szpitala, który
istniał do końca lat osiemdziesiątych )o( w. Późńej budynek został zaadaptowany na
potrzęby szkoły. We wsi wybudowano WDK' Remizę strazacĘ stadion, założono Klub
sportowy ,,Błękitni'' oraz Zespoł Pieśni i Tarica ,,Familia''

KIimaI

Klimat wsi według podziału W. Sokołowicza należy do pasa klimatów ksztaftowanych
pod wpĘwem gór i wyĄn. Cechami charaktęrystyczn}.rni tego pasa klimatycznęgo sądość
wysokie dobowe arnplitudy temperatury powietrŻa szczęgólni€ na stokach o ekspozycji
osłonecmionej i niskie amplitudy na zboczach i stokach zacienionych. opady są fu dość
wysokie gdyż srrma locznych opadów sięga 780 mm' Dfugość poszczególnych pór roku
pźędstawia się następuj ąco:

czas twania zimy dochodzi do 90 dni z zaleganiem pokrywy śniegowej do 85 dni. Czas
trwania lata wynosi 99 dń.
Liczba pogodnych dni rłynosi przeciębrie 63 dni za-ś pochmumych do 115 dni. Wanmki
klimafu lokalnęgo uzaleŹnione są do rzeźby tęrę[u, uachyleń zbocza i stoków oraz ich
ekspozycji. Najkorzystrriejsze są tereny o ekspozycji SE, S i SW a najniekorzystrriejsze o
dużych nachyleniach i ekspozycji póŁlocnej lub zbliżonej do północy.

Dziedzictwo kulturowe

Tradycje - arrdrzejki - bramy ściągają zawody strazackie, festyny rodżnne' święcenie pól na
więlkanoc przez rolnikóq na ostatnim polu zostawia pa]rnę. weselne szlabany, szczodmki
cz;li kolędorłanie mlodych clrlopcótł w wigilijny ranek. w okesię srłiąl Bożego
Narodzenia przynoszonę jęst światełko betlej emskie.



zagospodarowani€ terenu

Zagospodarowanie terenu:

UĄtki rolne, wtym: 870'98
ha

- gruntv ome 726,08 ha
' łąki

ha
65,32

- pastwiska 43,21ha

?ozostałe grunty i nieuĄ.tki
36,37 ha

Na tereńe \łsi występują osady trzeciorŻędowę. osady tzecioŹędowe występują w obrębie
kotliny sandomierskiej' będącej częścią składowej jednostki geologiczrrej nazwanej
zapadliskiem Podkarpackim' osady te to osady mórz głębokich nazwane iłami
Rakowieckimi. Powyżęj utworów staxszego podłoża występują osady czwańorzędowe
zbudowane z (plejstocenskich i holoceńskich) osadów rzecznych, ęlipfycznych'
wodnolądowych i zboczowych.

Pokrywa glębowa ornawianego tąenu jest pod względem typologii średnio aóżricowaną
plzy cŻ;yll| zauważa się mAcznA ptzewagę dwóch t'pów gleb, a mianowicie czamoziemów
i gleb brunatnych włŃciwych.
Lokalnie występują gleby brunatne w)Tugowane, a w dolinach mady rzeczne. Ze względl la
skład mechanicmy skały macierzystej w}'twolzyły się tu glęby dobre i baldzo dobre
odzraczające się bardzo dobrymi cęchami fizyczno_chemicnryrni, tj. właściwą wilgotnością
zwięzłością gruzełkowatością odpowiedniąciępłotąi przewiewnością
Ponadto posiadająodpowiednio wyksŹałcony poziom próchniczy.
W związku z t1'rn wyśępują tu w znacznej mierze gleby klasy II oraz III A i III B, a także I.
Zlaczrą część za:mlją azafiLozięfiy. odznaczają się bardzo dobrymi włŃciwościami
fizyczno-chemicznymi i należą do najżyzniejszych gleb.

Wody:
- jeziora nie ma
- rzeki nię ma

- slaw) - są

Rudołowice należą do terenów ubogich w wody gruntowe' w obniżeniach dolimych woda
występuje w piaskach drobnych i Ź'wirach na głębokości 8 - 10 m p.t' Żwięrciadło wody
występuje pod napięcięm hydrostatycznym a poziom zw'ięrciadła stabilizuje się na
głębokości 3.2 _ 3.6 m od p'l..
W ohesach mokrych spodżewanejest podniesienie pożomu wody o 1'0 m'

Stan środowiska i ochrona przyrody

Nie ma żadnych lorm ochrony prz1,rody'

Powietze we wsi jest czystę. Na tęrenię wsi brak jest zakładów przemysłowych emĄących
zalieczyszczenia do powiętrŻa_ Zlódłem ńekorzystnego *pływu na powietrze
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atmosferyczne sąteż systemy gŹewcze w budpkach mieszkalnych. W początkowych latach
dziewięćdziesiąĘch zrraczna część budynków została w}.:posźona w kotłownie opalane
gazęm. J€dnak pod koniec tych Iat ze względu na znaczny wzroś cen gazu zienrnego
większość mieszkańców powróciła do hadycyjnego opalania budynków węglem kamiennym
i drewnem co przyczyn!a się do wzrostu zaniec4 szczenia powietrza.

PodmioĘ gospodarcze oraz zatrudnienie i bezrobocie

We wsi zrajduję sie Mięszalnia Pasz Gminnej Spółdzielni SCh
Jest 5 sklepów.

Gospodarka komunalna i infrastruktura techniczna

w całęj Wsi jęst sięć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

woda dostarczana jest zbiorczą siecią wodociągową zAopatrywaną z ujęć podziemnych
w miejscowości Wola Roźvienica. Ludność koŻystająca z sieci wodociągowej _ l00%.

Sieć karralizacyjna jest w dobrym stanie tecbnicŻr}łrr. Ścieki odprowadzane są do
biologiczno-mechaniczną oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Roźwienica.
Eksploatacją sieci zajmuje się Urząd Gminy Ro:łvienica. LBdność korŻystająca z sieci
kanalizacyjnej - prawie 100%.

Szacunek ludności korzyst]ąjącęj Ż sięci gazowej ' l00%.

zew\ętrzro firma w1wozi odpady na składowisko poza gminę. odpady w1'rłoź się l x
w miesiącu, 1 x w rol:u w1.wóz wielkogabarytowych. Segregacja odpadów odb1rła się
w gospoda$twach (u podstaw).

Na terenie wsi nie ma linii elektroenergetycznych o dułch napięciach. Znajdują się jedynie
loka]rre sieci średniego napięcia _ 15 kV zasilające lokalne stacje transformatorcwę. PEy
pomocy tych stacji napięcie transformowane jest na niskie rrapięcie 230 v i 380 v , a więc
takie na któq-m pracuje większość odbiorców energii elekĘcznej.

Na tęIęIrię wsi Iię ma sieci ciefiowniczych. Budyrki ogrzewane są pzez instalacje zasilane
z lokahych źródeł ciepła.

Dostęp do telefonii przewodowej i bez przewodowej omz Intemetu -2 sieci radiowe,

neostrada.

cmęnlarŻ .

Przysiólki: Betlejem

Rolnictwo
Stlullula gospodarstw rolnych;

powyżej 1 do mniej niż 2 ha
od 2 do mniej niż 5 ha
od 5 do mnięj ńż 7 ha
od 7 do mnięj ńż l0 ha
od 10do mniej niż 15 ha
Powyżej 15

154
17
6
5
l



Do większych gospodarstw indywidualnych działających na terenie wsi naleĘ

> Gospodarstwo lolne Pana Tomasza Dańczury zam. Rudołowice o pow. ok' 39,31hą
} Gospodarśwo rolne Pana Ryszada Ziobrowskiego zam. Rudołowice o pow. ok. 38,29

ha

} Gospodarstwo ro|ne Pana Michała Krupy zam. Rudołowice o pow.ok 42'68ha

Główne zasierły - rz€pak' zboż'a.

Przy istniejących warunkach produkcji rolnicy \'Y gminie osiągają relatywnie wysokię plony.
Plony zbóż przeklacĄą35 glha- Świadczy to o \łysokim poziomie kultury rolnej.

stŃtura gospodarstw rolnych wg kierunków działalności rolniczej :

Głó'vłnym zródłem utrz}'nania mieszkńców j est praca w gospodarstwie io]n},rn oraz lóżnego
gpu świadczenia socjalne jak rcnty' ęmęr}'tury czy zasiłki dla bezrobotnych.

Nie ma zakładów przetlvórsrwa rolno-spoż}Ąłczego'

Turystyka

Nie ma zaplecza noclegowego. Nie ma gospodaxstw a$oturystcznych.

Nie ma szlaków trrrystycznycll ani ściężęk dydaktycznych.

Edukacja i opieka zdrowotna

J€st ośIodek pzędszkolny na 1ó + 4 rezerwowych dzieci 3-5 letnich i oddział przedszkolrry
przy szkole podŚtawowej do którego uczęszcza 13 sześciola&ów.

Jest sŻkoła Podstawowa , łącznie ok. 69 uczrriów.

W Rudołowicach nie ma ośrodka Zdrowią znajduje się 2 km od Rudołowic w Rońvienicy.
ośrodek zapewniają podstawową opiekę zdrowotną wszystkim mieszkńcom gnfny.w
ośrodL:u przyjmują lekarze: intemistą pediatą denrysta, ginekolog. Przychodńe
specjalistyczne znajdują się w Jarosławiu' W nagĘch pr4padkach mieszkańcy piny
obsługiwarri są przez pogotowie rafunkowe w Jarosławiu.

Jest natomiast Remiza strażacką bud}Łek wymaga gruntorłnego lemontu.

KultuTa i spoń, b€zpieczeństwo, pomoc i akt}'wność społ€czna

W miejscowości znajduję jednostka ochotniczej strał Pożamę.j.

Nie ma zagrożenia powodziowego i imych przewidywalnych zagrożeń.
8



opieka społeczna mieści się w sąsiedniej miejscowości w UG Roźwienica.

W Rudołowicach firnkcjoluje Koło Gospodyń Wiejskich oftz Lndo*y Klub spoltowy
,, Błękitni"

Zespół Pieśni i Tańca ,'Familia''; zalożoly ptzez Helenę i Wiktora Gołębiów przed prawie
30 laty' JuŹ w latach 60 _ tych )o( więku' Helena Gołąbjako pzewodnicząca Koła
Gospod1d Wiejskich organiŻowała ró'ne okoliczrrościowe uroczystości, okaszone
przyśpiewkarni, skeczami i śmieszqmi sceŃami z zycia wioski. Zespół powiększał się
cotazbałdziej' ń óo grupy wokalnej dosża kapela i w końcu pózniej została utworzona
grupa taneczna. w roku l988 do zespołu przycho&i instruktol tańca ludowęgo stanisław
Zgryźniak z Jałoslasłią który zaęzyna \rczyć regionahych tańców z okolic Przeworska i
Rzqszołłszczyany . okazuję się, że w pamięci wiktora Gołębia i starszych cźoŃów zespofu
zachowały się tańce, które były tńczone na tym terenie. są to: polka szumną polka pali się,
pomaluśku, walczyk z figl.łami, sztaj€Iek, polka w cebrzyczkr. Taice te zosąąod razlu przez
instuktora włączone do repertuaru zespofu. Na przeglądzie tańca tradycyjnego w Rzeszowie
grupa seriorów zdobywa nąrody za ich pokazanie. I tak z pierwotnej grupy śpiewaczej
tworŻy się Zespoł Pieśni i Tańca 

''Familia''. 
Z czAsem optócz gnĘy seniorów powstaje

Iółnież grupa młodszych tancerzy, a dzisiaj tańczą tęż i najmłodsi.



Analiza SWOT

Mocne strony słabe stronY

l.
2.

4.
5.

Zabytkowy kościoł,
zab}tkowy pałac z paxkiem (obecnie
znajduje się tam szkoła podstawowa.)
Zespoł pieśni i tańca ''Farnilią'
Izba pamięci,
Pręłfe działaiące Koło Gospodyń
Wiejskich i OSP.

6. Zapał mieszkańców do prac
społecznych'

7. Przysiółek Betlęjem,
8. ośrodekprzedszkolny,
9. Dokumentacja na remont dachu WDK,
l0. scalenie guntów,
1 1. Przrrost naturalny,
1 2. Budynęk Remizy strazackiej .

13. WDK

1. Brak parkingu przęd kościołęm'
2' Brak ogrodzenie kościoła'
3. Brak kaplicy cmęntamej,
4. Zaniedbany park i bud1nek Pałacu

w}łnagający rcmontu,
5. Brak pomieszczeń dla KGW

(wypożyczatda spzętu),
6. WDK w1maga piln€go lemontu

dachu nad kuchnią i chłodnią plus
chodnik,

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

chodnika.
9. Ręmont ręmizy straz ackiej
10. Brak zaplecza sportowego dla

druĄny piłkarskiej.
1 1 . Bmk chodnika Fzy drodzę

powialowei.
Szanse Zagrożelie

1. Plan tlas rowerorłych, (wykonana
dokumentacja)

2. Rosnące zainteresowanię hrrystyką
wiejską

3. Realizowarry przez gminę Pro$am
Integacji społeczn€j,

4. Udział grriny w orcgramię .. Leader+''

1. Bmk planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie.

2. Alkoholizn, narkomania-
3. Niestabilny fląd.
4. Etńgrac1a ltodzieĘ

i wykwalifikowanych kadr (niskie
ołace w Polsce).

l0



Wizja (rok 2017)
Pzebudowany i funkcjonalny Wiejski Dorn Kultury, dobŻe wyposazony w sprŻęt AGD i
naczyniajako baza do organizacji imprez
odlemontowana Ręmiza Stra]żacka c} ubą osP
Bogata i różnorodrra ofeńa spędzarria wolnego czasu dla dzieci i młodzieży \ł Świetlicy
Wiejskiej.
Aktywnię działa Koło Gospodyń Wiejskich.
odnowiony pałac, zagospodarowany park miej scem w1poczytku mięszkńców
Boisko z zapleczem ptyciąp3 rrtodzież
Mieszkańcy bezpiecznie poruszają się chodnikami wzdfuz dńg_

Gele

1. Utworzenie atrakcyjnej baąl lokalowej dla działalności kulturalnej oraz
oferu zagospodarowania czasu wolnego dla mieszkańców Rudołowic
Zlgospodal'owanie parku oral, remont zabytkowego pałaca ( obecnie
siedzib a szkoĘ po tlstawow ej'y

łYzrost beąieczeństwa mieszkańców oraz budowa kaplit1ł cłnentarnej

Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprryjających nawiąąrwaniu
kontaktów spolecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy
funkcjonalno-przestrz€nne.

wieś Rudołowice j est atrakcyjnie połoŹoną miej scowością w niedalekiej odległości od miasta
Jarosławia oraz od siedziby wła<lz gminnych. obszarem o szczegó]n}m znacŻeniu dla
zaspokajania potrzeb mieszkańcówjest obszal na lrtórym znajduje się zab1tkowy park ze
szkołąpodstawową kościół pamfialny z x]V w' oraz Wiejski Dom Kultury. wDK stanowi
centrum kulturalne wsi, miejsce spotkń mieszkańców.

Mieszkańcy ustalili kolejność realizacji zadań( jak poniżej w hannonogramie), za
prior'tetowe pŹyjęli :

l)przebudowę i ręmont Wiejskiego Domu Kulhrry, w szczególności rozbudowę i przebudowę
dachu oraz docieplenie pozostałej części budynku
2) Iemont Remizy strażackiej, w1posżenie świętlicy dla dŻięci i młodżeźry
3) zagospodarowanię parku wokół pałacu
4) remont palacu

5) ogrodzenie kościoła
6) budowę kaplicy cmentamej
7) budowa zaplecza sportowego i przebudowa boiska
8) budowa chodników

2.
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Wdrożenie, promocja i monitorowanie

l. Zgodnie z kozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
,,w sprawie szczegółowych warunków i Ębu p.z}żnawania pomocy finansowej
w ramach &iałania 'odnowa i rozwój wsi' objętego Programem Rozwoju obszalów
więiskich na lata 2007-2013'', Plan odnowy Miejscowości powinielbyć pt4jęty przez
Zebranie Wiejskie i zatwierdzony przez Radę Gminy.

2. Naleźry umozliwić mieszkŃcom sołectwa zapoznanie się z niniejszym dol_umentem.
Najlepsąm rozwiąaniern byłoby powielenie go w ilości gospodarstw domowych
znajdujągych się w sołectwie i dostarczenie go do każdego gospodarstwa.
Rozwiąaniem minimum powinna być możliwość ząozr:olia się z dokumentem
u sohysą w bibliotece lub w szkolę.

3. Prcponuje się' aĘ co najmrriej raz w roku, Rada Sołecka na swoim posiedzeniu
analizowała stan realizacji shat€gii i węryfikowała jego tręśó, szczególnie w części

,,Plan zadań'' w zależrcści od stanu realizacji poszczęgóll]ychzadĄiL Proponuje się, aby
osobą odpowiedzialną za bieĘce nadzorowanie realizacji był sołtys' T1łn sam1łn byłby
on odpowiedzialny talde za pŻygotowanie spotkania Rady Sołeckiej w celu analĘ
stanu realizacji Planu.

ący Rady Gminy
WIENICY

w;,fet#,!(.


