Program wyborczy kandydata na burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka.

1. Będę kontynuował proces rozwoju Ropczyc poprzez rozwój Ropczyckiej Strefy
Ekonomicznej i powstawanie nowych zakładów oraz tworzenie dobrze płatnych
miejsc pracy na terenie całej gminy.

2. Zrobię wszystko, aby Wielopolka nie zalewała więcej naszych sołectw i osiedli.
Zbudujemy zbiorniki retencyjne, poldery wodne, podejmiemy regulację rzeki
w granicach miasta. Przebudujemy zbyt niskie mosty.

3. Opowiadam się za publiczną służbą zdrowia, bezpłatną dla pacjenta.

4. Zapewnię dalszą budowę dróg, ulic i chodników w każdej wsi i osiedlu.
Doprowadzę do połączenia drogowego Ropczyckiej Strefy Ekonomicznej w
Czekaju ze zjazdem na autostradzie w Borku Wielkim. Dokonamy przebudowy
centrum miasta wraz z budową parkingów.

5. Zbudujemy żłobek dla dzieci w Ropczycach. Zwiększymy liczbę przedszkoli.
Rozbudujemy szkoły w Gnojnicy Dolnej, Niedźwiadzie Dolnej, Brzezówce,
Łopuchowej, Witkowicach o sale gimnastyczne, świetlice i sale komputerowe.
Powstanie nowy obiekt przedszkola w Gnojnicy, Niedźwiadzie Dln. Poddamy
termomodernizacji ropczyckie szkoły oraz szkołę muzyczną.

6. Będę dbał o wsparcie gminy, państwa i instytucji europejskich jak: Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla pracujących w rolnictwie oraz
poprzez wzrost dopłat bezpośrednich dla rolników.

7. Zatrzymamy naszą dorosłą młodzież w Ropczycach, zapewniając mieszkania
w blokach, dostęp do uzbrojonych działek budowlanych i nowe oferty pracy.

8. Zapewnimy dzieciom i młodzieży atrakcyjną ofertę w zakresie sportu i kultury.
Będziemy budować przy szkołach „ Orliki”: w Ropczycach, Czekaju,
Witkowicach.
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i rozbudujemy stadion w Ropczycach. Zbudujemy place zabaw wokół szkół
i przedszkoli w Lubzinie, Gnojnicy, Ropczycach.

9. Zmodernizujemy obiekty pod centra kultury w Niedźwiadzie, Witkowicach,
Łączkach Kucharskich, Lubzinie i Brzezówce. Oddamy je do dyspozycji
organizacjom stowarzyszeniowym, młodzieży, KGW, OSP we współpracy
z Centrum Kultury w Ropczycach.

10. Zapewnimy bezpłatny ogólnodostępny Internet dla wszystkich w mieście i na
wsi.

11. Będziemy budować kanalizację sanitarną na ropczyckich osiedlach: Chechły,
Granice, Czekaj, Pietrzejowa, Brzyzna oraz w Gnojnicy Dln. Wybudujemy
wodociąg w Gnojnicy Woli i ujęcie wody w Lubzinie dla Lubziny, Przymiarek
i Okonina.

12. Będę pomagał w modernizacji zabytkowych obiektów sakralnych w Małej,
Lubzinie, Witkowicach, Ropczycach. Będę wspierał organizacje udzielające
pomocy niepełnosprawnym jak: Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach , środowiskowe domy i świetlice
seniora.
Przedłożony program wyborczy, jest popierany przez Kandydatów do Rady
Miejskiej w Ropczycach z list Polskiego Stronnictwa Ludowego i Komitetu
Wyborczego Porozumienia Gospodarczo-Samorządowego.

