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Raport o stanie Gminy Niwiska 

- podstawa prawna – ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. 

I. Wstęp 

Przedstawiam raport o stanie gminy NIWISKA. Są w nim zawarte informacje o gminie 

Niwiska z 2018 r. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Gminy w Niwiskach, jednostek 

organizacyjnych gminy i instytucji kultury oraz zakładu budżetowego ( ZUK w Niwiskach). 

Dane są przedstawione w skondensowany sposób. Stanowią wgląd w sytuację gospodarczą 

i społeczną na koniec roku 2018. Ukazane w ten sposób informacje stanowią podstawę do 

analizy poziomu rozwoju gminy, obserwacji zmian trendów, dokonania oceny możliwości 

dalszego rozwoju Gminy. 

Ostatnie lata były dla naszej gminy okresem dynamicznego, jak i zrównoważonego rozwoju 

lokalnego obejmującego aktywność w sferze społeczno-gospodarczej, ekonomicznej, jak 

i  ekologicznej. Ważne znaczenie ma także konsekwentna realizacja założeń strategii 

rozwoju gminy Niwiska opracowanej na lata 2014 –2020. Dzięki takim działaniom polepsza 

się jakość życia mieszkańców naszej lokalnej społeczności oraz zwiększa się jej 

atrakcyjność inwestycyjna, turystyczna, kulturalna czy społeczna. 

Ważnym czynnikiem w rozwoju lokalnym naszej gminy jest inwestowanie czego dowodem są 

stale rosnące wydatki inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca. 

Ważne osiągnięcia gminy w ostatnich latach dotyczyły koniecznych procesów 

inwestycyjnych związanych z rozbudową i modernizacją budynków 

oświatowych. Wybudowano i zmodernizowano wiele dróg, chodników, sieci wodociągowej 

i  kanalizacyjnej czy oświetlenia ulicznego. Inwestowano w infrastrukturę społeczną, 

sportową, rekreacyjną. 

Zrealizowano wiele programów aktywizujących społecznie poszczególne grupy 

mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, środowisk wymagających wsparcia 

oraz osób starszych. 

Jesteśmy Gminą prężnie rozwijającą się. Wynika to z wielu czynników: wysokich kwalifikacji, 

kultury pracy i przedsiębiorczości mieszkańców. 

Dokument ten został przygotowany na podstawie twardych danych finansowych 

i  statystycznych. W raporcie nie oceniamy i nie komentujemy. Chcemy pokazać fakty 
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przedstawione w czytelny sposób, tak aby czytelnik mógł sobie wyrobić opinię o stanie 

naszego samorządu. 

Raport jest również sprawozdaniem z pracy administracji publicznej. Zakres działania gminy 

jest bardzo szeroki i obejmuje zadania od edukacji, opieki, przez inwestycje, gospodarkę 

wodno – ściekową, mieszkaniową, ochronę środowiska po kulturę, sport i rekreację. A  suma 

wszystkich działań składa się na jakość życia mieszkańców. 

II. Informacje ogólne 

1. Ogólna charakterystyka gminy Niwiska ( demografia)  

Miejscowość 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NIWISKA 1573 1575 1569 1592 1590 1579 1578 

HUCINA 447 453 458 458 468 478 482 

PRZYŁĘK 785 796 798 806 810 801 802 

KOSOWY 836 837 837 828 834 841 848 

SIEDLANKA 736 750 758 770 786 786 785 

TRZEŚŃ 680 678 681 671 674 677 679 

HUCISKO 428 431 432 430 432 438 444 

LESZCZE 267 263 262 255 254 251 255 

ZAPOLE 293 296 297 293 297 302 302 

OGÓŁEM 6045 6079 6091 6103 6145 6153 6175 

Tab.1 Liczba ludności zameldowanej na stałe w gminie Niwiska w miejscowościach 
 w latach 2012 -2018 

 

Wyk.1 Liczba ludności zameldowanej na stałe w gminie Niwiska w poszczególnych 
miejscowościach w latach 2012 -2018 
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Miejscowość 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NIWISKA 18 17 21 22 11 21 13 

HUCINA 8 5 6 7 9 6 9 

PRZYŁĘK 9 10 9 5 16 4 12 

KOSOWY 7 3 7 6 7 6 9 

SIEDLANKA 12 12 6 15 12 7 8 

TRZEŚŃ 4 11 5 5 3 7 3 

HUCISKO 4 4 3 5 7 9 4 

LESZCZE 5 2 5 0 3 1 2 

ZAPOLE 3 3 1 5 2 3 3 

Ogółem 70 67 63 70 70 64 63 

Tab.2 Liczba urodzeń  2012-2018r. 

 

 

Wyk. 2 Liczba Urodzeń 2012-2018 r. 
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Miejscowość 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NIWISKA 11 12 11 6 17 23 16 

HUCINA 3 1 4 4 3 2 6 

PRZYŁĘK 6 3 6 2 6 5 4 

KOSOWY 9 4 6 12 10 2 10 

SIEDLANKA 3 11 7 5 4 2 7 

TRZEŚŃ 4 6 5 10 6 4 6 

HUCISKO 3 3 2 6 5 4 6 

LESZCZE 5 3 2 6 3 2 2 

ZAPOLE 4 0 1 5 1 2 3 

Ogółem 48 43 44 56 55 46 60 

Tab.3 Liczba zgonów 2012-2018r. 

 

Wyk. 3 Liczba zgonów w gminie Niwiska 2012-2018 r. 

W Gminie Niwiska ma odzwierciedlenie statystyka Polski ( mniej urodzeń, więcej zgonów). 

Pełne dane GUS za 2018 rok opublikowane 31 stycznia 2019 pokazują, że rok 2018 

skończył się z wynikiem 388 tys. urodzeń żywych i był gorszy od poprzedniego o 13 tys. 

W  2018 roku zmarło aż 414 tys., co jest powojennym rekordem (!). I tym samym przyrost 

naturalny wyniósł minus 26 tys.  
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Liczba ludności Podkarpacia na koniec 2018 roku była minimalnie mniejsza (o 123 osoby) w 

porównaniu z końcem 2017 roku. Mniej także było urodzeń (o 394) oraz zawartych 

małżeństw (o 114). Wzrosła natomiast liczba zgonów. W 2018 roku odnotowano ich o 309 

więcej niż w 2017 roku. 

Sytuacja na rynku pracy: 

Lp. 

Miasto / Gmina Zarejestrowani bezrobotni 

nazwa 

Symbol 

terytorialny 

(7-cyfrowy) 

razem 

z rubryki 1 

kobiety 

Będący w 

szczególnej 

sytuacji na 

rynku pracy 

z rubryki 3 

do 30 

roku 

życia 

w tym do 

25 roku 

życia 

powyżej 

50 roku 

życia 

długotrwale 

bezrobotni 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cmolas 1806012 275 149 243 93 59 75 135 

2 Kolbuszowa 1806023 710 368 617 204 103 217 367 

3 
Majdan 

Królewski 
1806032 372 184 332 126 61 104 205 

4 Niwiska 1806042 187 101 169 68 34 46 86 

5 Raniżów 1806052 222 103 186 72 34 55 116 

6 Dzikowiec 1806062 206 101 186 82 48 44 102 

Ogółem X 1972 1006 1733 645 339 541 1011 

Tab. 4 Bezrobotni według gmin  

2. Ochrona Zdrowia 

 

W dziedzinie ochrony zdrowia na terenie Gminy Niwiska funkcjonują: 

 Gminny Ośrodek Zdrowia w Niwiskach  

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KRO-MED" w Siedlance 

 Punkt Apteczny w Siedlance 

 Apteka Leków Gotowych w Niwiskach 

 Gabinet Stomatologiczny Michał Wojciechowski 

 Usługi Stomatologiczne Jemioło Grażyna 

 Ośrodek Rehabilitacji w Niwiskach  (w ramach SPZOZ w Kolbuszowej) 

Gmina w 2018 roku realizowała programy profilaktyczne: 

 Program profilaktyczny w zakresie wykrywania choroby nowotworowej piersi  

  Program profilaktyczny w zakresie wykrywania chorób nowotworowych u mężczyzn 

(rak prostaty PSA) 
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3. Charakterystyka pozycji i rozwoju gminy w ostatnich 5 latach na tle 

innych gmin: 

 

1) Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015 – 2017, w którym brana 

jest pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ostatnich trzech 

latach. Tabela przestawia gminy wiejskie powiatu kolbuszowskiego , ranking 

dostępny 

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/11_2017/Nr_19_Ranking_-

_Wydatki_inwestycyjne_2015-2017.pdf 

Tab. 5 Liderzy inwestycji Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–2017 gminy 

wiejskie powiatu kolbuszowskiego  

2) Wartość projektów współfinansowanych ze środków UE  

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że we wszystkich polskich gminach 

realizowane były w połowie ubiegłego roku projekty unijne w ramach polityki spójności. Ich 

łączna wartości to niemal 186,4 mld zł - podał GUS. 

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta. 

Nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Wynika z 

nich, że w połowie 2018 roku wartość umów (lub decyzji) o dofinansowanie 

projektów realizowanych na terenie polskich gmin, w tym również miast na prawach 

powiatu, wyniosła 186 mld 393 mln zł. Łącznie zestawienie dotyczące perspektywy unijnej 

2014-2020 obejmuje 2478 samorządów (od 1 stycznia jest ich 2477 w związku ze 

zniesieniem gminy Ostrowice). 

Gmina Pozycja w rankingu 
Wartość projektów współfinansowanych ze 

środków UE w zł, 

Majdan Królewski 1698 8 283 732zł 

Niwiska 1556 10 360 022zł 

Dzikowiec 553 54 780 685zł 

Cmolas 1043 24 498 597zł 

Raniżów 925 29 207 976zł 

Tab. 6 Ranking  wartości projektów współfinansowanych ze środków UE  http://n-1-

34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-

content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-

9ff2d49fe12b.pdf 

Gmina 2013-2015 2014-2016 2015-2017 

Majdan Królewski 453 198 136 

Niwiska 428 319 311 

Dzikowiec 827 790 646 

Cmolas 935 1085 1269 

Raniżów 1515 1518 1357 

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/11_2017/Nr_19_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2015-2017.pdf
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/11_2017/Nr_19_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2015-2017.pdf
http://n-1-34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-9ff2d49fe12b.pdf
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/decyzje-srodowiskowe-dla-linii-kolejowej-podleze-piekielko/w9zqred
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/decyzje-srodowiskowe-dla-linii-kolejowej-podleze-piekielko/w9zqred
http://n-1-34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-9ff2d49fe12b.pdf
http://n-1-34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-9ff2d49fe12b.pdf
http://n-1-34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-9ff2d49fe12b.pdf
http://n-1-34.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/65699726a3c601b9f31bf04019c8593c/bcf66e87-e194-40e7-a786-9ff2d49fe12b.pdf
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3) Rozwojowe gminy. Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju Politechniki 

Warszawskiej 

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. 

Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób 

pracujących na 1 tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. 

mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. 

mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178685/Ranking-JST-

Zrownowazonego-Rozwoju---gminy-wiejskie-cz--I 

Tab. 7 Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju - gminy wiejskie 

4) Rankingu Samorządów ”Rzeczpospolitej” 

Sukces roku 2018 to 14 pozycja w XIV edycji Rankingu Samorządów ”Rzeczpospolitej” 

Ranking Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na 

rzecz trwałego rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, 

trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. 

Odpowiedzialne zarządzenia zasobami w tych obszarach zwiększa potencjał rozwojowy 

samorządów i pozwala osiągnąć cel zrównoważonego rozwoju. 

Prowadzony ranking samorządów przez dziennik "Rzeczpospolita" jest uznawany w Polsce  

za najbardziej miarodajne i wiarygodne źródło informacji o kondycji polskich gmin. 

Gmina Pozycja w rankingu punkty ranking gmin 

Niwiska 14 23,04 wiejskich 

Majdan Królewski 339 6,90 wiejskich 

Dzikowiec 610 5,82 wiejskich 

Raniżów 820 4,96 wiejskich 

Cmolas 914 4,64 wiejskich 

Kolbuszowa 768 5,85 miejsko-wiejskich 

Tab. 8 Ranking samorządów – Rzeczpospolita 2018  

Gmina Miejsce w rankingu 

Majdan Królewski 159 

Niwiska 505 

Dzikowiec 558 

Cmolas 881 

Raniżów 558 

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178685/Ranking-JST-Zrownowazonego-Rozwoju---gminy-wiejskie-cz--I
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/178685/Ranking-JST-Zrownowazonego-Rozwoju---gminy-wiejskie-cz--I
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III. Informacje finansowe 

1. Stan finansów Gminy Niwiska 

 Dochody ogółem: 32 299 706,19 zł  

 Dochody własne: 6 602 720,06 zł 

 Dochody własne w dochodach ogółem stanowią: 20,44 % 

 Wydatki ogółem: 31 971 436,60 zł 

 Wydatki majątkowe: 7 141 944,18 zł 

 Wydatki majątkowe w wydatkach ogółem stanowią: 22,34% 

 Zadłużenie Gminy Niwiska ogółem na 31.XII.2018 r. wynosi: 5 361 551,59 zł 

 Poziom wolnych środków na dzień 31.XII.2018 r. wynosi: 813 886,72 zł. 

 Dochody na jednego mieszkańca wyniosły: 5.230,72 zł natomiast wydatki na jednego 

mieszkańca wyniosły: 5.177,56 zł 

2. Wykonanie budżetu Gminy Niwiska 

 Wykonanie dochodów: 32 299 706,19 zł w tym:  

 dochody bieżące: 28 888 474,74 zł  

 dochody majątkowe: 3 411 231,45 zł  

 

 Wykonanie wydatków: 31 971 436,60 zł w tym: 

 wydatki bieżące: 24 829 492,42 zł 

 wydatki majątkowe: 7 141 944,18 zł 

 

 Wynik budżetu: nadwyżka: 328 269,59 zł 

 

 Przychody budżetu ogółem: 1 805 972,43 zł 

 kredyty, pożyczki - 1 400 000,00 zł 

 wolne środki - 405 972,43 zł 

  Rozchody budżetu ogółem: 1 320 356,26 zł  
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Tytuł 2017 rok 2018 rok Dynamika 

DOCHODY 28 029 433,83 32 299 706,19  15% 

w tym: Dotacje i środki na 

programy inwestycyjne i 

społeczno-edukacyjne (programy z 

udziałem śr.UE) 

1 175 987,88 3 174 363,51 170% 

Dotacje BP na zadania zlecone 8 511 174,93 8 511 412,54 -  

Udziały PIT 2 454 728,00 2 374 815,00 - 3,25 % 

Podatek od nieruchomości 880 910,07 1 026 768,43 16,56% 

subwencje 12 102 365,00 12 771 564,00 5,53% 

WYDATKI 27 838 033,18 31 971 436,60 14,85% 

w tym: wydatki majątkowe 4 435 062,01 7 141 944,18 61,03% 

WYNIK(nadwyżka) 191 400,65 328 269,59 71,51% 

Wolne środki 405 972,43 813 886,72 100,47% 

Tab. 9 Dynamika budżetu w latach 2017/2018 

 

Struktura dochodów budżetu Gminy Niwiska w 2018 r. 

 

Wyk. 4  Źródła dochodów Gminy Niwiska w 2018 r.  
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Struktura wydatków budżetu Gminy Niwiska w 2018 r. 

 

 

Wyk. 5 Wykonanie wydatków w 2018 r. 

 

3. Zobowiązania Gminy Niwiska 

 

 Zobowiązania ogółem: 815 779,22 zł w tym wymagalne: 0,05 zł  

 Zobowiązania (niewymagalne) z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek: 5 361 551,59 zł 

 WFOŚiGW w Rzeszowie- 84 020,00 zł 

 Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej – 2 380 590,14 zł 

 Bank Spółdzielczy Rzemiosła Wadowice Górne- 1 496 941,45 zł 

 Bank PKO BP- 1 400 000,00 zł  

4. Zaległości podatkowe podatników 

 

 Osoby fizyczne 

 93 pozycje na kwotę: 15 291,17 zł 

 Osoby prawne 

 2 pozycje na kwotę: 7 519,07 zł 

  

Oświata i 
wychowanie; 10 214 

810,20 zł 

Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa; 

506 016,73 zł Pomoc społeczna + 
rodzina; 9 793 

049,16 zł 

Transport i łączność; 
2 797 744,95 zł 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska; 1 052 

606,85 zł 

Administracja 
publiczna; 2 718 

191,61 zł 

Różne rozliczenia 
(rozbudowa SP 
Przyłęk); 1 193 

668,54 zł 

Rolnictwo i 
łowiectwo; 2 000 

232,05 zł 

Pozostałe; 1 695 
116,51 zł 
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5.  Podstawowe inwestycje Gminy Niwiska w 2018 roku  

 

LP Nazwa zadania 
Poniesione 

koszty 

Uzyskane 

dofinansowanie 
Uwagi 

1 Budowa systemu uzdatniania wody na 

ujęciu wody w Przyłęku 
173 624,52 - zadanie zakończone 

2 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

do budynków Niwiska-Okręglica i Hucina ul. 

Grabowa i Graniczna 

422 189,39 - zadanie zakończone 

3 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku 

Zapolu Trześni i Niwiskach oraz budowa 

odcinka sieci wodociągowej w Niwiskach 

1 086 129,87 881 911,00 

zadanie w trakcie 

realizacji –

zakończenie 

inwestycji w 2019 

rok 

4 Modernizacja dróg śródpolnych 86 728,32 55 000,00 zadanie zakończone 

5 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze 

powiatowej nr 1 162R Mielec-Rzochów –

Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie w 

miejscowości Przyłęk 

150 000,00 - zadanie zakończone 

6 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R 

Kosowy- Niwiska- Kamionka- Sędziszów 

Młp. w miejscowości Kosowy, Niwiska 

1 030 000,00 - zadanie zakończone 

7 Modernizacja drogi gminnej Niwiska-Folusz-

Grobla 
385 000,00 - zadanie zakończone 

8 Opracowanie projektu i budowa chodnika w 

Trześni koło stadionu- III etap 
138.838,23 - zadanie zakończone 

9 Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 

104 106 R Przyłęk-Hucina 
153 782,45 - zadanie zakończone 

10 Modernizacja drogi gminnej o nr 

ewidencyjnym gruntów 701 w miejscowości 

Hucina (ul. Grabowa) 

154 014,93 - zadanie zakończone 

11 Modernizacja drogi gminnej nr 104 158 R 

Siedlanka-Nowa Wieś 
178 535,16 - zadanie zakończone 

12 Modernizacja drogi gminnej Kosowy -

Hucina ul. Akacjowa 
90 000,01 - zadanie zakończone 

13 Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-

pożarniczego dla OSP Siedlanka wraz z 

ubezpieczeniem 

201 135,00 - zadanie zakończone 

14 

Rozbudowa i przebudowa części budynku 

szkoły podstawowej w Przyłęku pod salę 

gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz 

z wyposażeniem klasopracowni  

1 177 678,54 
845 199,23 zł  

  
zadanie zakończone 

15 Rozbudowa szkoły podstawowej w Hucinie 

II etap 
173 138,84  zadanie zakończone 
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16 
Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w 

Niwiskach 
205 024,01 100 000,00 zł zadanie zakończone 

17 
Projekt pn. Rozwój OZE w gminach Majdan 

Królewski i Niwiska  
409 984,10 282 002,19 zadanie zakończone 

18 Budowa szatni sportowej w Siedlance 221 838,10 156 000,00  zadanie zakończone 

Tab. 10. Wykaz inwestycji  Gminy Niwiska w 2018r.  

Struktura wydatków inwestycyjnych 

 

Wyk. 6 Procentowy wykres wydatków inwestycyjnych Gminy Niwiska w 2018r.  

Wydatki budżetowe ogółem a wydatki inwestycyjne w gminie (w zł) 

Rolnictwo i 
łowiectwo - 26% 

Transport i 
łączność - 33% 

Bezpieczeństwo 
publiczne i 

ochrona - 4% 

Różne rozliczenia 
- 16% 

Oswiata i 
wychowanie - 9% 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska - 7% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 

narodowego - 2% 

Kultura fizyczna i 
sport - 3% 
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Wyk. 7 Wydatki budżetowe do wydatków inwestycyjnych Gminy Niwiska w 2018r.  

 

Zestawienie wizualne wybranych inwestycji z 2018roku 

 

Zdjecie.1 Budowa systemu uzdatniania wody na ujęciu wody w Przyłęku 

0,00 zł

5 000 000,00 zł

10 000 000,00 zł

15 000 000,00 zł

20 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł

30 000 000,00 zł

35 000 000,00 zł

Wydatki budżetowe
ogółem w 2018r. Wydatki inwestycyjne w

2018r.

W
yd

at
ki

 [
zł

] 

Wydatki budżetowe ogółem w 2018r. Wydatki inwestycyjne w 2018r.

Kwota [zł] 32 299 706,19 zł 3 411 231,45 zł
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Zdjęcie. 2a Modernizacja dróg śródpolnych 

 

Zdjęcie. 2b Modernizacja dróg śródpolnych 
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Zdjęcie. 3  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy- Niwiska- Kamionka- 

Sędziszów Młp. w miejscowości Kosowy, Niwiska 

 

Zdjęcie. 4  Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-pożarniczego dla OSP Siedlanka wraz 

z ubezpieczeniem 
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Zdjęcie 5 Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Przyłęku pod 

salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni 

 

Zdjęcie 6 Rozbudowa i przebudowa części budynku szkoły podstawowej w Przyłęku pod 

salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym wraz z wyposażeniem klasopracowni 
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Zdjęcie 7  Rozbudowa szkoły podstawowej w Hucinie II etap 

 

Zdjęcie 8  Modernizacja Szkoły Muzycznej I stopnia w Niwiskach 
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Zdjęcie 9 Projekt pn. Rozwój OZE w gminach Majdan Królewski i Niwiska 

 

Zdjęcie 10 Budowa szatni sportowej w Siedlance  
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Zdjęcie 11 Utworzenie żłobka Chatka Puchatka  

6. Wieloletnia prognoza finansowa 

 

 Harmonogram spłat zadłużenia wynikający wyłącznie z tyt. zobowiązań już 

zaciągniętych 

 2019 r. – 1 592 730,00 zł  

 2020 r. – 1 571 280,00 zł 

 2021 r. – 1 437 541,59 zł 

 2022 r. – 480 000,00 zł 

 2023 r. – 280 000,00 zł 

 Planowana kwota długu wynikająca z zaciągniętych oraz planowanych do 

zaciągnięcia zobowiązań  

 2019 r. – 5 738 551,59 zł 

 2020 r. – 3 999 271,59 zł 

 2021 r. – 2 361 730,00 zł 

 2022 r. – 1 341 154,00 zł 

 2023 r. – 520 578,00 zł 
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7. Mienie Komunalne  

1) Nieruchomości  

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Niwiska obejmują w większości grunty i budynki 

użyteczności publicznej obejmujące działki zabudowane, niezabudowane, drogi, lasy i tereny 

rolne. Powierzchnia mienia komunalnego ogółem wynosi 117,3562 ha.  

W miejscowości Niwiska ogólna powierzchnia nieruchomości gminnych obejmuje 13,06 ha 

w  tym w większości działki i obiekty w centralnej części miejscowości - Urząd Gminy 

z  parkingiem, Ośrodek Rehabilitacji, założenie parkowo - dworskie z budynkiem dworu 

i  oficyny w których funkcjonują GOKiB oraz Szkoła Muzyczna, Szkoła Podstawowa wraz ze 

stadionem i boiskami „Orlik”, jak również dawne boisko szkolne położone naprzeciwko DD 

„Senior – Wigor w Niwiskach”, baza Zakładu Usług Komunalnych, ujęcie wody, drogi, 

zbiorniki wyrównawcze. 

 działki zabudowane – 4,5582 ha 

 drogi – 3,9787 ha  

 lasy – 0,7823 ha 

 grunty rolne, sady  - 2,2508 ha 

Użytkowanie wieczyste obejmuje powierzchnię 1,49 ha - w tym 0,7 ha Gminnej Spółdzielni 

”SCh” i  0,7851 ha Spółdzielni Kółek Rolniczych. 

W miejscowości Trześń ogólna powierzchnia  nieruchomości gminnych obejmuje 8,76 ha 

w  tym:  działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy 

z  szatnią,  remiza OSP, oczyszczalnia ścieków. 

 działki zabudowane – 1,6366 ha 

 drogi – 3,22 ha 

 lasy – 1,38 ha 

 grunty rolne, położone głównie w sąsiedztwie „Trześniówki”  - 2,40 ha 

W użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „SCh” znajduje się pow. 0,07 ha oraz 

nieruchomość  Pani Doroty Gaweł o pow. 0,06 ha. 

W roku 2018r. sprzedano 4 niewielkie działki o łącznej powierzchni 0,11 ha. 

W miejscowości Hucisko ogólna powierzchnia nieruchomości gminnych obejmuje 1,0562 ha 

w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa z boiskiem sportowym,  

remiza OSP, zbiorniki wyrównawcze 

 działki zabudowane – 0,62 ha 

 grunty rolne - 0,4362 ha 
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W roku 2018 została zakupiona działka o pow. 0,0161 ha pod przepompownię ścieków. 

W miejscowości Leszcze ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosi 5,73ha w tym 

działki i obiekty o charakterze publicznym: budynek wielofunkcyjny (dawna szkoła),  boisko 

sportowe, drogi 

 działki zabudowane – 0,48 ha   

 drogi – 1,66 ha 

 lasy – 0,83 ha 

 grunty rolne  -  2,76 ha 

W miejscowości Zapole ogólna powierzchnia  mienia komunalnego obejmuje 2,41 ha w tym 

działki i obiekty o charakterze publicznym: remiza OSP, boisko sportowe.  

 działki zabudowane – 0,22 ha 

 grunty rolne (boisko sportowe) -1,5892 ha 

W miejscowości Hucina ogólna powierzchnia  nieruchomości gminnych obejmuje 18,82  ha 

w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy 

z  szatnią,  remiza OSP, drogi a także grunty rolne i lasy. 

 działki zabudowane –1,02 ha   

 drogi – 1,65 ha   

 lasy – 13,21 ha 

 grunty rolne – 2,94 ha 

Przyłęk - ogólna powierzchnia  nieruchomości gminnych obejmuje 32,98 ha   w tym działki 

i  obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy z szatnią,  remiza 

OSP zlokalizowana przy tzw. „Resztówce”, drogi oraz grunty rolne i lasy.  

 działki zabudowane – 1,61 ha   

 drogi – 1,82 ha 

 lasy –   25,66 ha ( w tym 2,72 ha mienie wiejskie wsi Kosowy) 

 grunty rolne – 3,77 ha  

W użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „SCh” znajduje się pow. 0,12 ha. 

Siedlanka - ogólna powierzchnia  nieruchomości gminnych obejmuje 24,72  ha w tym działki 

i obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy z szatnią, drogi oraz 

grunty rolne i lasy. Do nieruchomości przynależnych do Siedlanki zaliczane są grunty 

położone w Hucinie i Świerczowie, stanowiące dawne mienie wiejskie tej miejscowości: 

 działki zabudowane – 0,67 ha   

 drogi – 7,43 ha 
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 lasy - 1,8899 ha  - mienie wiejskie wsi Siedlanka w Świerczowie 

 grunty rolne – 14,49 ha ( w tym 10,14 ha mienie wiejskie wsi Siedlanka w Hucinie) 

W roku 2018 sprzedane zostały 2 niewielkie działki o łącznej powierzchni 0,0348 ha. 

W użytkowaniu wieczystym OSP Siedlanka  znajduje się pow. 0,25 ha. 

Kosowy - ogólna powierzchnia  mienia komunalnego obejmuje 8,87  ha w tym:  

Działki i obiekty użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy z szatnią,  

remiza OSP, drogi oraz grunty rolne.   

 działki zabudowane –  2,72 ha 

 drogi – 3,34 ha  

 grunty rolne – 1,6714 ha 

W roku 2018 została zakupiona działka o pow. 0,71 ha pod parking przy cmentarzu.  

Użytkowanie wieczyste Spółdzielni Kółek Rolniczych obejmuje pow. 0,43ha. 

Gmina Niwiska posiada również nieruchomość w m. Ocieka (działka rolna o pow. 0,95 ha)  

nabytą w drodze postępowania spadkowego. 

2) Zakup nieruchomości  

  zakupiono w Hucisku działkę 407/ 1 o pow. 0, 0162 ha po pompownię za kwotę brutto 

2 050,00zł wraz z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu poprzez działkę 

407/2 za jednorazową opłatą 760,00 zł - łączna kwota 2 760,00 zł 

 zakupiono działkę o nr ewid. grunt. 1735/8 o pow. 0,71 ha w Kosowach pod parking przy 

cmentarzu według wyceny rzeczoznawcy za kwotę 32 000,00 zł 

3) Dzierżawa gruntów rolnych 

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Niwiska wydzierżawiała 8 działek stanowiących grunty 

rolne o łącznej powierzchni 5,5762 ha. 

4) Umowy użyczenia gruntu 

 Umowa użyczenia gruntu wraz z budynkiem komunalnym o nr ewid. grunt. 164/1 o pow. 

0,10 ha – umowa obowiązująca od 1 grudnia 2015 do 31 grudnia 2025. – OSP Trześń 

 Umowa użyczenia pomieszczenia kuchennego w remizie OSP Leszcze o pow. 20m2 na 

okres 3 lat od 13 grudnia 2018 do 12 grudnia 2021w celu działalności statutowej Koła 

Gospodyń Wiejskich 
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 Umowa Użyczenia pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Hucisku o pow. 16m2 

na okres 3 lat od 10 grudnia 2018 do 9 grudnia 2021 w celu działalności statutowej Koła 

Gospodyń Wiejskich 

 Umowa użyczenia parteru budynku remizy OSP w Trześni o pow. 50m2 na okres 3 lat od 

12 grudnia 2018 do 11 grudnia 2021 w celu działalności statutowej Koła Gospodyń 

Wiejskich 

 

IV. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 

1. Strategia rozwoju  

„Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020” opracowana została w ramach 

projektu „URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej . Strategia jest długofalowym dokumentem planistycznym określającym kierunki 

rozwoju Gminy w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, sformułowana 

w korelacji z podobnymi dokumentami opracowanymi na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Horyzont czasowy Strategii Rozwoju Gminy Niwiska przyjęty został na lata 2014 – 2020.  

Do najważniejszych działań, które realizowane były w 2018r, zaliczyć należy: 

 Cel strategiczny 1 – Rozwój przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych 

 w ramach współpracy z samorządem powiatowym modernizowano drogi powiatowe 

i  podjęto współpracę z samorządem województwa w temacie budowy odcinka 

chodnika przy drodze nr 875, 

 prowadzono przyjazną politykę podatkową, 

 wspierano wszelkie działania promocyjne gminy w celu pozyskania inwestorów, 

w  tym zewnętrznych. 

 Cel strategiczny 2 - Tworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa: 

 uzbrajano tereny w podstawową infrastrukturę techniczną ( nowe nawierzchnie 

drogowe, parkingi, sieci wodno – kanalizacyjne, oświetlenie itp.), 

 wprowadzanie rozwiązań technicznych w zakresie zmniejszenia opłaty za kanalizację 

( montaż urządzeń fotowoltaicznych na oczyszczalni), 

 wsparcie osadnictwa poprzez ekologiczne systemy pozyskiwania energii, 

 wprowadzenie programów przyjaznych rodzinie min. karty rodziny. 

 Cel strategiczny 3 – Edukacja 

 rozbudowa obiektów szkolnych ( SP w Hucinie i SP w Kosowach), 

 doposażanie szkól w niezbędny sprzęt edukacyjny, 

 wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez partnerstwo w utworzeniu przedszkoli, 
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 współpraca z różnymi ośrodkami edukacyjnymi. 

 Cel strategiczny 4 - Kultura i sport: 

 budowa sali gimnastycznej w Przyłęku i szatni sportowej w Siedlance, 

 doposażenie obiektów sportowych w niezbędny sprzęt i urządzenia do realizacji 

podejmowanych działań, 

 doposażenie placów zabaw i montaż siłowni zewnętrznych, 

 organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, 

 dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowe obiekty. 

 Cel strategiczny 5 - Turystyka: 

 organizacja imprez turystyczno – kulturalnych, 

 udział w opracowywaniu wirtualnego spaceru po gminie pod tytułem „ Turystyczny 

szlak dobrego smaku”, 

 Cel strategiczny 6 - Aktywność społeczna: 

 współpraca samorządu z NGO, 

 integracja pokoleń, wspólne inicjatywy, wykorzystanie potencjału i wiedzy starszego 

pokolenia, 

 pomoc finansowa gminy w zabezpieczeniu wkładu własnego organizacji 

pozarządowych ubiegających się o środki zewnętrzne. 

 Cel strategiczny 7 – Bezpieczeństwo : 

 wdrożenie systemu monitoringu miejsc w gminie, 

 doposażenie w sprzęt ratowniczy ( samochód pożarniczy dla OSP Siedlanka), 

 poprawa stanu technicznego dróg i budowa chodników, 

 poprawa warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

 oznakowanie dróg gminnych. 

 Cel strategiczny 8 - System opieki zdrowotnej i pomocy społecznej: 

 organizacja badań profilaktycznych ( mammografia, cytologia, PSA), 

 wsparcie dla rodzin, 

 zapewnienie możliwości korzystania z posiłków potrzebującym, 

 tworzenie warunków do szerokiej współpracy z zakresie opieki i pomocy społecznej,  

 organizacja, poszerzenie oferty dla pokolenia Senior+. 
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2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Niwiska na lata 2013-2028 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Zgodnie z 

art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 

1059 j.t.) opracowany dokument zawiera:  

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;  

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych;  

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych 

źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w 

kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;  

 możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej; 

 zakres współpracy z innymi gminami.  

PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze 

środków UE w ramach perspektywy 2014 – 2020. 

3. Ład przestrzenny  

W 2018 roku obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niwiska uchwalone uchwałą Nr XVII/125/00 Rady Gminy Niwiska z 

dnia 30 listopada 2000 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXXII/223/2013 Rady  

 Gminy Niwiska z dnia 24 kwietnia 2013r . Studium jest dokumentem mającym na celu 

określenie polityki przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania 

przestrzennego. W roku 2018 nie dokonywano zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie zart.32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym została przeprowadzona w październiku 2018roku i 

uchwalona: Uchwałą Nr LII/323/2018 Rady Gminy Niwiska z dnia 19.10.2018r i Uchwałą Nr 

LII/324/2018 Rady Gminy Niwiska z dnia 19.10.2018r. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

W gminie Niwiska w roku 2018 obowiazuje 16 Miejscowych Planów zagospodarowania 

przestrzennego jak przedstawia tabelka : 

Użytkowanie 
terenu wg 

planu 
Niwiska Hucina Przyłęk Kosowy Siedlanka Trześń Hucisko Leszcze Zapole 

1KS, 2KS, 
3KS, 4KS 

1,72 ha - - - - - - - - 

MN 0,45 ha - 
0,08 ha 
0,15 ha 

- - - - - 0,49 ha 

KDw 0,12 ha - - - - - - - - 

MN, KD - - - 0,28 ha - - - - - 

R, KD - - - 0,20 ha - - - - - 

PU, KD - - 0,32 ha - - - - - - 

RM - - 0,26 ha - - - - - - 

MN, KDx - - - - - 
2,23 
ha 

- - - 

NU - - - - - - 2,00 ha - - 

U - - - - - 
1,86 
ha 

- - - 

EW1, EW2 - - 
10,00 

ha 
- - - - - - 

PE - - 
10,22 

ha 
- - - - - - 

MR - - - - - 
0,30 
ha 

- - - 

Tab. 11 Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Niwiska obowiązujące 

w  2018 roku  

 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i gruntów  

 przeznaczonych do zalesienia w gminie Niwiska uchwalony uchwałą  

 Nr XXIX/202/02 Rady Gminy Niwiska z dnia 22 kwietnia 2002 r. o symbolach w planie Lz 

o łącznej powierzchni 839,00ha i symbolem L o łącznej powierzchni 4381,00 ha. W roku 

2018 wydano 42 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy,22 decyzje o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 25 postanowień w sprawie wstępnego 

zaopiniowania podziału działek,102 zaświadczenia w sprawie określenia położenia 

działek, 

 

4. Program opieki nad zabytkami  

Obowiązujący w 2018 r. Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2015-2018r. 

uchwalony został przez Radę Gminy Niwiska w kwietniu 2015r.  

Główne działania Wójta Gminy Niwiska w zakresie ochrony zabytków podejmowane były 

w  ramach ustawowych celów Programu obejmujących w szczególności: 

 Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 
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 Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody 

i równowagi ekologicznej 

 Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

 Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

 Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami. 

 Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

 Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami 

Włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych nastąpiło 

poprzez uwzględnienie odpowiednich zapisów w: Studium ochrony wartości kulturowych 

i krajobrazu dla gminy Niwiska, Strategii Rozwoju Gminy Niwiska, Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD LASOVIA jak również w Gminnym Programie Rewitalizacji, przyjętym w 2015r., 

z  późniejszymi zmianami. 

Uwarunkowania ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 

ekologicznej uwzględniane są w warunkach zabudowy i uzgodnieniach - ustalanych dla 

realizacji przedsięwzięć podlegających ochronie konserwatorskiej lub położonych w strefach 

ochrony konserwatorskiej. 

Przeciwdziałanie procesom degradacji zabytków i poprawa stanu ich zachowania - 

realizowane jest bezpośrednio poprzez szereg prac konserwatorskich i robót budowlanych.  

W roku 2018 zrealizowany został ostatni etap remontu oficyny dworskiej dla potrzeb szkoły 

muzycznej – obejmujący część mieszkalną i przynależną jej piwnicę. Na parterze budynku 

powstała sala do rytmiki, a w piwnicy pomieszczenia pomocnicze – służące szkole jako sale 

ćwiczeniowe i studio nagrań. Prowadzone były też prace remontowe przy kościele pw. 

św.  Mikołaja w Niwiskach. 

Działania w zakresie wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego następuje w ramach promocji w tym: 

 zamieszczania informacji o zabytkach w wydawanych folderach, albumach, książkach, 

na stronach internetowych gminy i szkoły muzycznej, 
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 przekazywanie informacji bezpośrednio delegacjom innych samorządów, organizacji - 

podczas wizyt w naszej gminie, 

 udostępnianie gminnej ewidencji zabytków, materiałów i informacji będących 

w  posiadaniu Urzędu do prac dyplomowych i różnych opracowań dotyczących 

zabytków i  prac konserwatorskich. 

W zakresie podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami należy wymienić:  

 

 Zlokalizowanie w obiektach zabytkowych instytucji kultury, biblioteki i szkoły muzycznej 

zwiększyło atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych i edukacyjnych. 

 Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych na 

prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych, 

 Wsparcie organizacyjne i merytoryczne innych podmiotów podejmujących działania na 

rzecz ochrony zabytków. 

Określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków.  

Sytuacji konfliktowych nie było.  

Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z  opieką nad zabytkami. 

Stosunkowo niewielka liczba zabytków nie umożliwia tworzenia miejsc pracy związanych 

bezpośrednio z opieką nad zabytkami. Pośrednio miejsca pracy powstały dzięki 

podejmowanym działaniom na rzecz ochrony zabytków i nadania obiektom zabytkowym 

nowych funkcji - np. szkoła muzyczna wygenerowała 32miejsca pracy, remonty i prace 

konserwatorskie również pośrednio generują miejsca pracy. 

Łącznie na terenie gminy Niwiska znajduje się 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków 

i  22 obiekty wpisane do ewidencji zabytków. 

Utrzymywanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i ponoszenie 

kosztów w tym zakresie, dbałość o zachowanie śladów historii, tradycji i wartości kulturowych 

jest naszym wspólnym dobrem i obowiązkiem. Obecny stan obiektów zabytkowych będących 

własnością Gminy Niwiska jest efektem wieloletnich starań, pozyskanych środków i dobrej 

współpracy z konserwatorem zabytków. 
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5. Infrastruktura komunalna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 110, 725 km dróg, 

z  czego: 

 Drogi wojewódzkie – 10, 128 km o nawierzchni ulepszonej. 

 Drogi powiatowe – 50, 736 km, z czego,  

 drogi o nawierzchni ulepszonej – 46, 063 km, 

 drogi o nawierzchni utwardzonej – 0, 00 km, 

 drogi o nawierzchni gruntowej – 4, 673 km. 

 Drogi gminne – 49, 861 km, z czego, 

 drogi o nawierzchni ulepszonej – 42, 230 km, 

 drogi o nawierzchni nieulepszonej – 4, 646 km, 

 drogi o nawierzchni gruntowej – 2, 985 km. 

 

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 86,28% wszystkich dróg, a pod koniec 

poprzedniego roku 88,89% . Drogi utwardzone stanowiły w poprzednim roku odpowiednio 

6,80% na dzień 1 stycznia 2018 r. i 4,20 % na dzień 31 grudnia 2018 r. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni , w podziale na poszczególne 

kategorie dróg publicznych był następujący : 

 - drogi wojewódzkie – stan bardzo dobry 

 - drogi powiatowe - stan dobry, 

 - drogi gminne - stan dobry 

  

Długość czynnej sieci wodociągowej na początku 2018 r. wynosiła 95,50 km, na koniec 

2018 r. – 96,20 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej – na początku 2018 r. długość sieci 

wynosiła 129,63 km, na koniec 2018 r. – 144,47 km. Dostęp do sieci wodociągowej w gminie 

posiada praktycznie 100 % mieszkańców, w rzeczywistości wynosi to około 96-97 %. 

W  przypadku sieci kanalizacyjnej wynosi to około 87-88 %. 

 Ilość przyłączy wodociągowych - 1570 na początku 2018 r., 1595 na koniec 2018 r. 

 Ilość przyłączy kanalizacyjnych - 1189 na początku 2018 r. , 1303 na koniec 2018 r. 

 Całość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest obsługiwana przez ZUK w Niwiskach.  

Awarie na sieci kanalizacyjnej- 6- 8 razy – głównie wymiana silników w przepompowniach, 

zablokowanie odpływu ścieków. Awarie były usuwane na bieżąco. 

 Długość sieci gazowej w gminie Niwiska na początku 2018 r. - 90 151 m, przyłącza 

31 351 m, 1207szt. przyłączy. 

 Długość sieci gazowej w gminie Niwiska na koniec 2018 r. - 90 151 m, przyłącza 31 

881m, 1219 szt. przyłączy. 
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6. Polityka społeczna  

Pomoc osobom potrzebującym z terenu Gminy Niwiska udzielana jest poprzez realizację 

zadań ustawowych oraz projektów i programów z zakresu pomocy społecznej. 

Dokumentem grupującym zadania w dziedzinie pomocy dla mieszkańców Gminy Niwiska 

jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Niwiska. Podstawą 

prawną strategii jest art.17 ust.1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, jej opracowanie 

i  realizacja należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Strategia 

została przyjęta Uchwałą Nr XXXV/225/09 Rady Gminy Niwiska z dnia 23 grudnia 2009 r. na 

lata 2009-2020. 

Celami głównymi przyjętymi do realizacji w strategii są :  

 Kształtowanie świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa zdolnego do 

rozwiązywania problemów życiowych; 

 Zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu gminy; 

 Minimalizacja zjawiska wykluczenia społecznego; 

 Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. 

 Cele te realizowane są poprzez programy: pomocy społecznej, opieki nad dzieckiem 

i  rodziną- programy wspierania rodziny, profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

Dokumentem diagnozującym sytuację społeczną oraz wskazującym poziom udzielanej 

pomocy na terenie gminy jest Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Niwiska. 

Zgodnie z art.16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 

2018r.  poz.1508 z późn.zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach sporządza 

Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Niwiska w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej. Ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy 

społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy udzielanej pomocy. Formularz 

Oceny Zasobów Pomocy Społecznej składa się z części tabelarycznej, sekcji opisowych, a 

także części wskaźników pozwalających na sformułowanie rekomendacji pod kątem budżetu 

niezbędnego do realizacji zadań pomocy społecznej i wskazania kierunków działania 

pomocy społecznej na terenie gminy. OZPS została przedstawiona Radzie Gminy Niwiska 

za 2018r. w dniu 30 kwietnia br. 

Na podstawie zawartych danych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2018r. nasuwają 

się następujące wnioski wskazujące kierunki rozwoju polityki społecznej na terenie gminy: 

 Potrzeby rozwoju różnych form wzmacniania rodziny;  

 Potrzeby rozwoju różnych form wsparcia dla seniorów; 

 Wzrost nakładów finansowych na świadczenia opiekuńcze, realizację usług 
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opiekuńczych, pokrywania odpłatności za domy pomocy społecznej, realizacji ustawy 

o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

1) W 2018 r. ośrodek udzielił następujących form wsparcia z zakresu realizacji ustawy 

o pomocy społecznej: 

a) Zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności dla 25os. –kwota świadczeń 140 254 zł.;  

b) Zasiłki okresowe dla 41 rodzin, kwota świadczeń 78 072  zł.;  

c) Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłków stałych dla 22 os. kwota świadczeń 

12 111  zł. , udziału w CIS, dla 5 os. kwota świadczeń 2 185 zł.;  

d) Zasiłki celowe, w tym zasiłki celowe specjalne, dla 105 os. – kwota świadczeń 

41 411 zł.;  

e) Skierowanie osób i ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy 

społecznej, dla 8 osób , koszty odpłatności 140 254 zł.;  

f) Dożywianie dzieci w szkole realizowane w ramach programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania –dla 160 osób, koszt posiłków 99 486,02 zł.;  

g) Zasiłki celowe na zakup posiłku realizowane w ramach programu „Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania, dla 80 osób, kwota świadczeń 35 868,00 zł.;  

h) Praca socjalna polegająca na podejmowaniu szeregu działań na rzecz poprawy 

funkcjonowania rodziny dotkniętej różnymi problemami dla 283 rodzin; 

i) Usługi opiekuńcze dla osób starszych i chorych (dla 3 os. , koszt 22 397 zł.) oraz 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla 1 

os., koszt 4 248 zł.).  

j) Poradnictwo socjalne, dla 283 rodzin; 

k) kolonie letnie finansowane z Kuratorium Oświaty dla 3 osób. 
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L.P. Wyszczególnienie Rok2018 

1. 
Liczba osób korzystających z pomocy 

finansowej i niefinansowej 
305 

2. 

Liczba osób/dzieci korzystających z 

posiłków w szkole i zasiłku celowego na 

zakup posiłku 

235 

4. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy bez 

względu na formę 
304 

5. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy 

wyłącznie w postaci pracy socjalnej 
136 

6. 
Liczba rodzin korzystających z pracy 

socjalnej 
283 

8. 

Najczęściej występujące powody 

przyznawania pomocy społecznej 

wynikające z art. 7 ustawy o pomocy społ. 

(źródło OZPS) 

1)niepełnosprawność, 

2)długotrwała choroba, 

3)bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, w opiece i wychowaniu dzieci, 

4)bezrobocie. 

Z pomocy społecznej w 2018r. korzystało 5,06% mieszkańców Gminy Niwiska(źródło OZPS). 

Tab. 12 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w 2018r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS- 03, OZPS za 2018r. 

2) Realizacja wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w 

tym programu osłonowego w zakresie dożywiania przyjętego Uchwała Rady Gminy 

Niwiska „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

 W 2018r. na realizację programu wydatkowano środki własne w kwocie 32 593 zł. (22,8%), 

a gmina pozyskała dotację w kwocie 109 962 zł. ( 77,2%). Łącznie wydatki na realizację 

zadania wyniosły 142 555 zł. Pomocy w formie dożywiania w szkole udzielono dla 160 dzieci 

z 94 rodzin. Wydatkowano również środki na wypłatę zasiłków celowych z przeznaczeniem 

na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego programu „ Pomoc państwa 

w zakresie dożywiania” dla 80 osób z 40 rodzin na kwotę 35 868 zł., dowóz posiłków 

w  kwocie 7 201 zł. . Rzeczywista liczba osób objętych Programem „Pomoc państwa 

w  zakresie dożywiania” wynosi 235 osób.  

3) Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Gminny 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Niwiska na lata 2017-2019. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach realizuje zadania z zakresu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. Działania te mają na celu wspieranie rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
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organizacji pieczy zastępczej. Zadania z tego zakresu realizowane są w oparciu o Gminny 

Program Wspierania Rodziny dla Gminy Niwiska na lata 2017-2019 przyjęty Uchwałą 

Nr  XXXII/174/2017 Rady Gminy Niwiska z dnia 27 stycznia 2017r. W ramach resortowego 

programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej” gmina uzyskała dotację na sfinansowanie zatrudnienia 

asystenta rodziny. Z dotacji w ramach Programu wydatkowano kwotę 15 088,19zł. Razem 

koszt zatrudnienia asystenta rodziny wyniósł 30 481,50 zł. Asystent rodziny realizował 

wsparcie dla 11 rodzin, w tym obejmował asystą 21 dzieci z tych rodzin. 

 Poza Asystą Rodzinną prowadzona jest praca z rodziną w następujących formach : terapii, 

mediacji, usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy 

pedagogicznej w placówkach szkolnych i przedszkolnych, bezpłatnej pomocy prawnej, 

wsparcie dla dzieci i rodzin w ramach działających świetlic środowiskowych i Placówki 

Wsparcia Dziennego w Niwiskach. 

Wyciągnięto następujące wnioski z ostatniego sprawozdania z realizacji Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Niwiska za 2018r. - konieczność kontynuacji działań z zakresu 

Asysty Rodzinnej, szkoleń asystenta rodziny, realizacji specjalistycznych form wsparcia dla 

dziecka i rodziny w 2019r. i latach kolejnych. 

4) Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 

 Wyszczególnienie wypłaconych świadczeń : 

a) Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 

 kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków dla 393 os. – 1 649 920 zł. 

 kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, 

zasiłków dla opiekuna dla 72 os.- 923 372 zł. 

 składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla 58 os. – 139 110 zł. 

 kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich dla 11 os. – 104 299 zł. 

 kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych dla 30 osób ( Fundusz 

Alimentacyjny)- 132 709 zł 

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne : dla 22 os. na kwotę 20 448 zł. 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem wydatkowano kwotę 

3 043 272 zł. 

5) Rządowy program „Dobry Start” - 300 PLUS  

Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 ( M. P. z 2018 r. poz. 514) oraz 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych 
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warunków realizacji rządowego programu ”Dobry start” w 2018 roku został wprowadzony 

w  życie rządowy program „Dobry start”. 

Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku 

z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. 

Wydatkowano na program 300 PLUS - 235 200 zł. liczba dzieci wyniosła : 784  

6) Realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Rządowy Program dla Rodzin 

Wielodzietnych.  

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze 

mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie 

całego kraju. Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie 

internetowej: www.rodzina.gov.pl, zakładka Karta Dużej Rodziny. 

W 2018r. wydano 92 KDR dla mieszkańców Gminy Niwiska. Liczba przyznanych KDR od 

2015r. wynosi 398. 

7) Realizacja Lokalnej Karty Dużej Rodziny 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Niwiska Nr X/56/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie 

wprowadzenia na terenie Gminy Niwiska Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych –

Lokalna Karta Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Niwiska mogą korzystać z Pływalni Fregata 

w Kolbuszowej z 30% zniżką ( indywidualne bilety wstępu). Do wstępu upoważnia 

posiadanie KDR wydanej na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 27 maja 2014r. w 

sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. 

 W 2018r. z tej formy pomocy skorzystało 45 rodzin wielodzietnych, mieszkańców Gminy 

Niwiska. 

8) Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) 

Liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze ( 500+) -443 os. 

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2018r. wynosi 4 794 588 zł. 

9) Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Realizacja Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w  Rodzinie dla Gminy Niwiska .  
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Realizacja programu poprzez :  

a) funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w  Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niwiska 

i  powoływanie Grup Roboczych ( liczba prowadzonych postępowań i działających 

GR w zakresie realizacji procedur Niebieskich Kart – 23, liczba osób dotkniętych 

przemocą - 46) 

b) diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie profesjonalnej pomocy, 

c) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez 

instytucje i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy,  

d) rozpowszechnianie broszur i ulotek dotyczących zjawiska przemocy, 

e) szkolenia członków ZI 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą 

przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy: oświaty, służby zdrowia, pomocy 

społecznej, organizacji pozarządowych oraz kurator zawodowy i dzielnicowy policji.  

10)  Pomoc żywnościowa oraz pomoc zakresu zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

– w tym realizacja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 

a) Współpraca z Fundacją Serce w zakresie organizacji paczek żywnościowych dla 

ubogich rodzin( dla 35 rodzin) 

b) Współpraca ze Stowarzyszeniem NIL w Kolbuszowej w organizacji pomocy 

żywnościowej dla mieszkańców gminy Niwiska ( pomoc żywnościowa z Banku 

Żywności dla 335 os.), 

c) Współpraca z CIS w Kolbuszowej, kwalifikowanie do udziału w warsztatach CIS 

(dla  5 osób). 

11)  Dane o ogólnej liczbie świadczeniobiorców GOPS: 

Ogólna liczba świadczeniobiorców GOPS: pomoc społeczna- 305 os. / 304 rodziny, 

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 833 os./ 465 rodzin, świadczenia 

wychowawcze( 500+ ) - 771 os. / 443 rodziny i świadczenia Dobry start ( 300+)- 784 os. /486 

rodzin. 

V. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalany jest 

corocznie przez Radę Gminy. Działania profilaktyczne realizowane w ostatnich latach 

w gminie Niwiska nastawione były na organizację i przeprowadzanie programów wczesnej 

interwencji, wspieranie rozwoju osobistego młodych ludzi, promowanie zdrowego stylu życia 
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oraz udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży wychowującej się w rodzinach z problemem 

uzależnienia czy przemocy. Podejmowane są działania profilaktyczne skierowane do ogółu 

populacji w celu uwrażliwienia społeczności lokalnej na wciąż wzrastający problem 

alkoholizmu. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 

rozmowy motywujące osoby uzależnione od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. 

W uzasadnionych przypadkach podejmowała czynności zmierzające do orzeczenia 

o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu 

odwykowemu. Celem głównym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków 

wynikających z nadużywania napojów alkoholowych poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 

i świadomości mieszkańców gminy Niwiska oraz prowadzenie skoordynowanych działań 

profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

Na dzień 31.12.2018r. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych posiadało 

17 podmiotów. 

Z tzw. funduszu korkowego ( środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu) uzyskano kwotę – 64 453,92 zł. 

Środki finansowe z wpłat w całości wydawane są zgodnie z preliminarzem między innymi na: 

 zajęcia sportowo- rekreacyjne na boisku Orlik, 

 dowóz dzieci na basen z terenu Gminy Niwiska i zajęcia na basenie, 

 szkolenia i programy profilaktyczne o tematyce alkoholowej organizowanie na terenie 

szkół i GOKiB, 

 dowóz młodzieży szkolnej na zajęcia sportowe pozalekcyjne organizowane na terenie 

gminy, powiatu i województwa, 

 doposażenie świetlic wiejskich oraz bibliotek, 

 zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (materiały i usługi), 

 współpraca z Izbą Wytrzeźwień w Rzeszowie w ramach tego opłata za pobyt osób 

uzależnionych z terenu Gminy Niwiska, 

 obsługa komisji. 

 

VI. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  

Celem głównym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest ograniczenie 

używania narkotyków na terenie gminy Niwiska oraz zmniejszenie skali problemów 

zdrowotnych i społecznych związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. 

Działania zaproponowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

nastawione są po pierwsze na zapobieganie negatywnym konsekwencjom używania 
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narkotyków, po drugie na pomoc terapeutyczną, w tym motywowanie osób uzależnionych 

do  podjęcia leczenia odwykowego. Ważnym aspektem jest także ciągłe zwiększanie 

świadomości społeczności lokalnej w kwestii uzależnienia od środków odurzających. 

 

VII.  Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   

Celem głównym programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r. jest 

budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem Gminy Niwiska, a organizacjami 

pozarządowymi, które służy efektywnemu wykorzystaniu społecznej aktywności 

w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy Niwiska. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie pozafinansowej poprzez:  

a) udostępnianie sali narad Urzędu Gminy,  

b) udostępnianie środków transportu. Z gimbusu i busów korzystały: Związek 

Harcerstwa Polskiego oraz KGW,  

c) udostępnianie na realizację działalności statutowej i realizację zadań publicznych 

lokali oraz obiektów jednostek organizacyjnych gminy,  

d) informowanie podmiotów III sektora o możliwościach pozyskiwania pozabudżetowych 

środków finansowych,  

e) udzielnie pomocy w aplikowaniu o środki finansowe,  

f) obejmowanie patronatem projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,  

g) promowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, m.in. na 

stronie internetowej gminy, 

h) współpraca i pomoc w realizacji projektów. 

VIII. Realizacja uchwał rady gminy  

W roku kalendarzowym 2018: 

1) w kadencji 2014-2018 podjęto 71 uchwał, natomiast w kadencji 2018-2023 podjęto 29 

uchwał, co daje łącznie 100 uchwał Rady Gminy Niwiska.  

2) Ze 100 podjętych uchwał Rady Gminy Niwiska w 2018 roku, 50 uchwał zostało 

przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwały budżetowe oraz inne 

uchwały objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej) a pozostałe do 

Wojewody Podkarpackiego. 

3) w kadencji 2014-2018 odbyło się 10 posiedzeń sesji Rady Gminy, zaś w kadencji 

2018-2023 odbyły się 4 sesje Rady Gminy. 
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Fundusz sołecki – statystyka uczestnictwa  

Frekwencja na zebraniach wiejskich w 2018 roku, dot. funduszu sołeckiego na 2019 rok.  

L.p. Sołectwo 
Data  

zebrania 

Liczba obecnych 
uczestników  
na zebraniu 

wiejskim 

Liczba uprawnionych 
uczestników  

do głosowania  
na zebraniu wiejskim 

% udziału  

1)  Niwiska 
2 września 

2018 
37 1251 2,96 

2)  Hucina 
15 września 

2018 
52 360 14,4 

3)  Przyłęk 
30 września 

2018 
34 597 5,7 

4)  Kosowy 
2 września 

2018 
20 684 2,9 

5)  Siedlanka 
8 września 

2018 
15 589 2,5 

6)  Trześń 
9 września 

2018 
36 540 6,7 

7)  Hucisko 
23 września 

2018 
16 366 4,4 

8)  Leszcze 
23 września 

2018 
13 211 6,2 

9)  Zapole 
9 września 

2018 
21 256 8,2 

Tab. 13 Fundusz sołecki – statystyka uczestnictwa 

IX. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

Gmina Niwiska jest członkiem trzech stowarzyszeń: 

1)Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – od 8 kwietnia 2004 r.  

Celami Stowarzyszenia są między innymi: 

 upowszechnianie idei samorządu terytorialnego, zajmowanie stanowiska w sprawach 

publicznych, ochrona wspólnych interesów jego członków, wspieranie działań 

zmierzających do budowania świadomości regionalnej, koordynacja współdziałania 

gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, podejmowanie działań 

zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa 

podkarpackiego, ochrony środowiska naturalnego, popularyzowanie wiedzy 

o województwie podkarpackim, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami 

zagranicznymi, 

 wspomaganie członków w realizacji ich zadań własnych i zleconych, popularyzowanie 

wiedzy na temat nowych zasad organizacji edukacji, pomocy społecznej i ochrony 

zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi tych dziedzin oraz 

inne działania dla dobra i rozwoju województwa podkarpackiego oraz jego 

mieszkańców. 
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Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez współdziałanie z organami 

samorządu terytorialnego i administracji rządowej, organizowanie działalności badawczej 

i szkoleniowej, prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej dot. szerokiego 

zakresu zadań jst. Stowarzyszenie organizuje konferencje i szkolenia dot. bieżących spraw 

samorządu, zmian przepisów, nowych zadań oraz wyzwań. Udział w szkoleniach to dostęp 

do wiedzy, informacji i wymiana doświadczeń.  

2) Lokalnej Grupy Działania LASOVIA – od 10 marca 2008 r. 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA, zwana dalej LGD lub Stowarzyszeniem jest 

partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, 

gospodarczego i społecznego mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich w szerokim zakresie. Założenie tego stowarzyszenia umożliwiło realizację wielu 

projektów i pozyskanie środków finansowych na rzecz poszczególnych gmin.  

Obszar LGD LASOVIA wynosi obecnie 536 km2 - licząc 42 342 mieszkańców. LGD realizuje 

program LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze 

wsparciem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.  

3) Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi – od 14 października 2015r.  

Statutowe cele Stowarzyszenia to wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego 

i turystycznego zrzeszonych gmin, min. poprzez: rozpowszechnianie idei odnowy wsi jako 

metody rozwoju; wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów 

ich rozwiązywania; realizację wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów; aktywne 

współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych; upowszechnianie idei 

samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju. Wspierającym członkiem 

PSORW jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spotkania członków stowarzyszenia 

odbywają się w różnych częściach Polski – z prezentacją specyfiki i dokonań 

poszczególnych gmin. Przykładowe, często modelowe rozwiązania z bezpośrednim 

dostępem do informacji to najlepszy sposób na poznanie dobrych praktyk. Wymiana 

doświadczeń w ramach tego stowarzyszenia przełożyła się w naszej gminie na utworzenie 

świetlic wiejskich oraz Dziennego Domu „Senior – Wigor”  
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X. Część analityczna ( efekty działań prowadzonych w 2018 roku) 

1. Oświata i wychowanie  

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019 

    
Liczba uczniów w klasach 

L

P 
Szkoła 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

ogółem 

0 I II III IV V VI 
VI

I 

VI

II 

1 Szkoła Podstawowa w Niwiskach 9 143 20 8 12 10 17 24 12 22 18 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 5 71 5 6 11 7 7 11 6 14 4 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 5 39 12 3 3 0 6 5 2 0 8 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 5 79 9 7 10 5 11 11 7 14 5 

5 Szkoła Podstawowa w Kosowach 3 27 0 6 0 4 1 2 6 4 4 

6 Szkoła Podstawowa w Siedlance 8 109 18 14 11 10 14 13 10 3 16 

7 
Szkoła Podstawowa w Hucinie 

/prowadzona przez stowarzyszenie/ 
7 60 13 6 8 4 6 10 8 5 0 

8 Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 2 41 - - - 41  
    

9 Szkoła Muzyczna I st. Niwiska 19 189          

Tab. 14 Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019 

 

Podział na 5 i 6 latków w oddziale zerowym w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 

Lp Szkoła 5-latki 6-latki 
 

1 Szkoła Podstawowa w Niwiskach 0 20 
 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 1 4 
 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 7 5 
 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 0 9 
 

5 Szkoła Podstawowa w Kosowach 0 0 
 

6 Szkoła Podstawowa w Siedlance 3 15 
 

7 Szkoła Podstawowa w Hucinie /prowadzona przez stowarzyszenie/ 6 7 
 

Tab. 15  Podział na 5 i 6 latków w oddziale zerowym w szkołach w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

 

 

 



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 

43 
 

Kadra pedagogiczna 2018/19 

 

 
Stopień awansu 

Szkoła brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ogółem 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 0 0 0 4 20 24 

Szkoła Podstawowa w Trześni 0 1 2 5 11 19 

Szkoła Podstawowa w Hucisku 0 0 3 3 10 16 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 0 1 2 3 15 21 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 0 2 3 4 11 20 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 0 2 1 6 14 23 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 
/prowadzona przez 

stowarzyszenie/ 
0 3 5 6 6 20 

Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 0 1 0 2 13 16 

Szkoła Muzyczna I st. Niwiska 1 1 16 2 8 28 
 

    

Tab. 16 Liczba nauczycieli pracujących w szkołach na terenie Gminy Niwiska  

Liczba uczniów w szkołach (z oddziałami zerowymi) na terenie Gminy w latach 2014-

2017  

L.p. Szkoła 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1 Szkoła Podstawowa w Niwiskach 128 123 113 126 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 62 67 65 69 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 33 35 32 37 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 72 72 68 69 

5 Szkoła Podstawowa w Kosowach 33 28 22 28 

6 Szkoła Podstawowa w Siedlance 97 88 92 109 

7 
Szkoła Podstawowa w Hucinie /prowadzona 

przez stowarzyszenie/ 
38 45 48 53 

8 Gimnazjum Publiczne w Niwiskach 190 178 147 95 

9 Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach 97 143 188 212 

10 Niepubliczne Przedszkole w Hucinie 15 18 20 20 

11 Punkt Przedszkolny w Siedlance 20 24 23 23 

12 Punkt Przedszkolny w Hucisku 20 13 9 0 

13 Punkt przedszkolny w Trześni 25 22 24 16 

14 Punkt Przedszkolny w Przyłęku 24 11 16 25 

15 Punkt Przedszkolny w Niwiskach 0 0 0 20 

Tab. 17 Liczba uczniów w szkołach (z oddziałami zerowymi) na terenie Gminy w latach 

2014-2017  wg SIO 

Liczba uczniów w placówkach wg rodzaju w latach 2014-2018 

Rodzaj placówki 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Punkty przedszkolne 89 70 72 84 107 

Przedszkole 15 18 20 20 25 
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Oddziały zerowe 82 87 88 83 77 

Szkoły podstawowe 381 371 352 398 451 

Gimnazjum 190 178 147 95 41 

Szkoła Muzyczna 97 143 188 212 189 

RAZEM 854 867 867 892 890 

Tab. 18 Liczba uczniów w placówkach wg rodzaju w latach 2014-2018 

Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży 

 GP w Niwiskach 

Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja 

szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, 

kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się 

i  równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Skoro celem placówki jest 

wszechstronny rozwój ucznia, mogli oni swoje zainteresowania w 2018r. poszerzać na 

zajęciach pozalekcyjnych m. in uczestnicząc w Programie Youngster Plus 

współfinansowanym przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, którego 

celem było wsparcie nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów 

wiejskich poprzez prowadzenia dodatkowych lekcji języka angielskiego. Innym działaniem 

podejmowanym przez szkołę była działalność drużyny Kadetek przy UKS Niwa Niwiska. 

Zespół brał udział w rozgrywkach w piłkę siatkową w gronie 22 zespołów z Podkarpacia. 

Ponadto gimnazjum brało udział w programie „Szkolny Klub Sportowy” , w ramach którego 

uczniowie mieli możliwość poszerzania swoich umiejętności z zakresu piłki siatkowej. Oprócz 

tego uczniowie posiadający uzdolnienia wokalne mogli rozwijać swoje zdolności, 

uczestnicząc w zajęciach chóru szkolnego. 

Szkoła organizuje również czas wolny młodzieży i kształtuje nawyki kulturalnego spędzania 

czasu wolnego poprzez: 

 organizowanie zajęć rekreacyjno – sportowych, wyjazdów na warsztaty kulinarne, 

 udział młodzieży w rajdach, biwakach i wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, 

wyjazdach do kina, na lodowisko, 

 organizowanie kursu w zakresie pierwszej pomocy, 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, np. podróżnikiem. 

Uwrażliwiając uczniów na potrzeby innych, przeprowadzano różnego rodzaju akcje 

charytatywne, np. zbiórka zniczy na cmentarz Orląt we Lwowie czy karmy dla zwierząt dla 

schroniska.  
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SP Niwiska 

Podjęte działania w/w zakresie w roku 2018 : 

 Przygotowywanie akademii szkolnych oraz uroczystości z udziałem społeczności 

lokalnej m.in. Jasełka, Dzień Rodziny, Dzień Babci i Dziadka 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych: m.in. przedmiotowych zajęć rozwijających oraz 

zajęć sportowych, 

 Działalność Samorządu Uczniowskiego oraz 8 DH „Złote Pióra” oraz Gromady 

Zuchowej w szkole  oraz podejmowanie przez te grupy różnorodnych działań 

służących rozwojowi dzieci i młodzieży, 

 Organizacja konkursów przedmiotowych szkolnych oraz gminnych, w tym Gminnego 

Święta Matematyki czy konkursu „Jeżycjada”  

 Organizacja zawodów sportowych oraz przygotowywanie dziewcząt do rozgrywek 

piłki siatkowej w Lidze PWZPS (Kategoria Młodziczki) 

 Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi np. spotkania z podróżnikiem, z ratownikiem 

górskim 

 Organizacja różnorodnych wyjazdów (park linowy, lodowisko, kino, teatr, Muzeum 

Lalek, Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Bombki Choinkowej) 

 Wyjazd na warsztaty kulinarne 

 Organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych i rekreacyjnych ( m.in. do 

Polańczyka, Janowa Lubelskiego) 

 Wyjazd na Zieloną Szkołę ( w ramach tego wyjazdu organizacja zajęć w terenie z 

ornitologiem) 

 Organizacja wyjazdów na kajaki i żagle  

SP Hucina 

Uwzględnia się wyniki sprawdzianu, badań osiągnięć uczniów, diagnoz przy planowaniu 

pracy z uczniem. Nauczyciele propagują nowoczesne metody nauczania, w tym metody 

aktywizujące oraz wykorzystują technologie komputerową i komunikacyjną. Wspierany jest 

rozwój ucznia poprzez udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych i specjalistycznych. Przygotowuje się i umożliwia uczniom udział 

w  konkursach i zawodach. Szkoła współpracuje z instytucjami i ośrodkami upowszechniania 

wiedzy i kultury w celu wzbogacenia szkolnego procesu dydaktyczno – wychowawczego. 

W  szkole planuje się i systematycznie realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze oraz 

podejmuje się działania promujące zdrowie. Placówka zapewnienia opiekę w świetlicy 

szkolnej uczniom z klas 0- VII . W ramach szkolnego wolontariatu prowadzi się akcje 
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charytatywne uwrażliwiające uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Organizowane są 

uroczystości i apeli na terenie szkoły oraz akcje zbierania surowców wtórnych. 

 Propagowany jest zdrowy styl życia i kultury fizycznej – zapewnienie uczniom możliwości 

rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach, udział i organizacja imprez sportowo – 

rekreacyjnych, organizowanie wycieczek krajoznawczych i turystycznych. Organizuje się 

zajęcia gimnastyki korekcyjnej w celu zapobiegania i korekty wady postawy. 

SP Przyłęk 

Szkoła ma wspomagać ucznia w rozwoju, aby osiągnął pełną dojrzałość w czterech sferach: 

 fizycznej rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia 

 psychicznej, która oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie 

i  współodpowiedzialność za innych oraz otaczający świat 

 społecznej rozumianej jako konstruktywne pełnienie ról społecznych 

 duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości  

W 2018 roku w szkole podejmowano szereg działań zmierzających do wszechstronnego 

rozwoju uczniów: 

 w ramach edukacji zdrowotnej 

 realizowano programy „Trzymaj formę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „ Zawsze 

razem”, „Nie pal przy mnie proszę” 

 uczniowie brali udział w programach Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole 

 na godzinach do dyspozycji wychowawcy prowadzono rozmowy o uzależnieniach 

i  dopalaczach  

 możliwość korzystania z dożywiania w szkole 

  w ramach edukacji patriotycznej  

 uroczyście świętowano 100 lecie odzyskania niepodległości (konkurs historyczny, 

akademia, gazetka ścienna, porządkowanie grobów nieznanych żołnierzy),  

 kształtowano postawy patriotyczne poprzez udział w akademiach z okazji Święta 

Niepodległości, Konstytucji 3 Maja  

 uczono szacunku do tradycji i obrzędów polskich 

 w ramach edukacji ekologicznej 

 uczniowie rozwijali postawy ekologiczne poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek 

i  baterii 

 na godzinach wychowawczych rozmawiano o potrzebie segregacji śmieci 

 rozwijanie zainteresowań uczniów 
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 uczniowie mogli uczestniczyć w konkursach przedmiotowych: plastycznych, 

muzycznych,  z języka angielskiego, religii, matematyki oraz w wielu zawodach 

sportowych 

 uczestniczyli w spotkaniach z ciekawymi ludźmi 

 brali udział w zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego 

 uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Edukacja szansą na rozwój” 

 uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych i wyjazdach do kina i teatru 

 uczenie wrażliwości na potrzeby innych 

 poprzez zbieranie zabawek dla chorych dzieci 

 zbieranie nakrętek i ich przekazanie osobom potrzebującym 

 zbiórkę pieniędzy na pomoc rodzinie poszkodowanej w pożarze 

 pomoc zwierzętom w schronisku w Mielcu 

 rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej 

 uczniowie uczyli się zasad programowania w ramach programu Scrach 

 dzieci poznały zasady bezpiecznego korzystania z internetu 

 edukacja komunikacyjna 

 uczniowie uczestniczyli w programie „ Klub bezpiecznego Puchatka” 

 zorganizowano spotkanie z policjantami 

 w szkole przeprowadzono egzamin na kartę rowerową 

 organizowanie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na etapie gminnym 

 8) w ramach kompetencji społecznych 

 - rozwijano samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim 

 - na godzinach do dyspozycji wychowawcy zapoznawano uczniów z prawami 

i  obowiązkami  

 wynikającymi przepisów zawartych w Statucie szkoły 

 - uczono zasad tolerancji i asertywności w kontaktach z innymi osobami 

 rozwijanie kompetencji czytelniczych 

 korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej przez uczniów młodszych klas po zajęciach.  

 Wypożyczanie książek w sali lekcyjnej, aby zwiększyć dostęp dzieci do biblioteki 

poza godzinami jej pracy. 

 prowadzenie przez uczniów dzienniczków lektur 

SP Kosowy 

Wszechstronny rozwój ucznia odbywał się we wszystkich sferach jego osobowości 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

duchowym), poprzez: 
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 organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych na szczeblu gminy, powiatu 

oraz województwa; 

 rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb 

rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów ( współpraca z PPP w Kolbuszowej); 

 organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek) 

wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych oraz ważnych 

dla kraju rocznic ( obchody 100-lecia odzyskania niepodległości); 

 prezentację osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci w klasach, na korytarzu szkolnym 

oraz na internetowej stroni miejscowości Kosowy); 

 udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów ( „Edukacja szansą 

rozwoju”); 

 współpracę z rodzicami; 

 zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze ( j. angielski, matematyka) oraz rewalidacyjne; 

 koła zainteresowań: ( języka polskiego, matematyczne). 

SP Siedlanka 

Każdy nauczyciel - wychowawca prowadzi obserwacje ucznia. W szkole funkcjonuje system 

punktowy z zachowania .To mobilizuje uczniów do prawidłowego funkcjonowania w szkole 

pod względem kultury osobistej, zaangażowania w życie szkoły. Obserwacja aktywności 

w  różnego rodzaju działaniach na poszczególnych przedmiotach, pozwala wyeliminować 

niepowodzenia szkolne i zorganizować zespoły wyrównawcze. 

Nauczyciele stosują rożne metody aktywizujące, zachęcają i przygotowują uczniów 

do  konkursów, gdzie efektem jest zdobywanie czołowych miejsc na szczeblu gminnym, 

powiatowym i wojewódzkim.  

Realizując zadania tego obszaru organizowana jest systematyczna pedagogizacja rodziców , 

comiesięczne spotkania wywiadowcze, angażowanie rodziców do różnego rodzaju imprez 

i  uroczystości, pełnienia funkcji opiekuna podczas wycieczek szkolnych. 

SP Trześń 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Trześni w roku szkolnym 2018/2019 zadania 

edukacyjne realizowała zgodnie w kierunkami polityki oświatowej MEN oraz Podkarpackiego 

Kuratora Oświaty. Szczególną uwagę zwrócono na kształtowanie postaw patriotycznych, 

rozwijanie umiejętności informatycznych oraz kształcenie uczniów w kierunku rozwijania 

samodzielności i kreatywności;  

 uczniowie klas I-III objęci zostali zajęciami dodatkowymi w postaci nauki 

programowania, kontynuacja programu „Razem odkryjmy świat programowania”, 
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 dzieci oddziału przedszkolnego zostały objęte dodatkowymi zajęciami z języka 

francuskiego. 

Dodatkowo w szkole jest realizowany projekt „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” 

w którym bierze udział 90% uczniów szkoły, realizowane są zajęcia w postaci; 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I-III, 

 zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I-III, 

 zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I-VIII, 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające z informatyki dla klas VII-VIII, 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające metodą eksperymentu z bloku przyroda-chemia-

biologia dla klas VI-VIII, 

 zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VIII. 

W zakresie wychowania i profilaktyki w szkole realizowany jest program profilaktyczno-

wychowawczy na lata 2018-2021 „Razem budujemy przyszłość”. W ramach działań 

wychowawczych w szkole prowadzona jest praca w porozumieniu z rodzicami, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną , Kuratorem Sądowym, Jednostką Strzelecką z Kolbuszowej 

oraz instytucjami gminnymi. Szczególny nacisk kładziony jest na poprawę relacji między 

uczniami oraz integrację środowiska uczniowskiego ze względu na zmianę organizacji 

szkoły. W pracy wychowawczej szkoła utrzymuje stałą i systematyczną współpracę 

z działającą przy szkole świetlicą środowiskową o raz przedszkolem poprzez min. 

udostępnianie bazy i wyposażenia szkolnego. Działalność wychowawczą prowadzą 

dodatkowo funkcjonujące w szkolę CARITAS, drużyna strzelecka „Orląt” , Uczniowski Klub 

Sportowy „Gryf”, oraz powstałe w listopadzie 2018 r. Stowarzyszenie Historyczne „ Perkun”. 

W/ w organizacje zrzeszają rodziców, uczniów, nauczycieli oraz inne osoby z terenu Gminy 

Niwiska oraz z poza niego. W marcu 2019 roku SP Trześń złożyła akces do programu Unii 

Europejskiej ERASMUS+ którego celem jest międzynarodowa wymiana młodzieży, 

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie lipca i sierpnia br. 

Działania podejmowane w SP Trześń mające na celu jak najbardziej wszechstronny rozwój 

dzieci i młodzieży w zakresie edukacji: 

 Zdrowotnej 

 prowadzenie zajęć przez wychowawców dotyczące uzależnień od używek 

Internetu, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

 prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, 

 udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 
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 udział w programie „Bezpieczna droga” uczniowie zostali wyposażeni min. 

w  kamizelki odblaskowe 

 organizowanie dożywiania uczniów w oparciu o GOPS i w formie posiłków 

odpłatnych, 

 wycieczki edukacyjne w oparciu o Nadleśnictwo Kolbuszowa, 

 propagowanie edukacji ekologicznej przez przedsięwzięcia min. zbiórki 

makulatury, elektrośmieci, zużytych baterii, zakrętek plastikowych, 

organizowanie imprez plenerowych dla uczniów jak Dzień Ziemi, Dzień 

Dziecka, 

 uczestnictwo w konkursach plastycznych poruszające sprawy ekologiczne 

min. „Mój dzień w lesie” konkurs Nadleśnictwa Kolbuszowa, 

 organizowanie okresowych badań dla uczniów w oparciu o gabinet higienistki 

szkolnej. 

 Edukacja i integracja społeczna 

 wyjazdy edukacyjne i integracyjne do teatru min. dla klas I-III , 

 uczestnictwo uczniów w konkursach interdyscyplinarnych organizowanych 

przez KO w Rzeszowie, 

 uczestnictwo w konkursach artystycznych organizowanych na szczeblu Gminy 

i powiatu, 

 organizowanie wycieczek szkolnych min. flypark, wycieczka szkolna do 

Przemyśla-Krasiczyna- Bolestraszyc, wycieczka szkolna do Warszawy, 

 udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolne koło 

CARITAS min. zbiórki żywności, odzieży oraz środków finansowych, 

 organizowanie imprez i uroczystości szkolno-środowiskowych min. Dzień 

Babci i Dziadka, Dzień Matki, Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. 

 Edukacja patriotyczna 

 organizowanie w szkole uroczystości o charakterze patriotycznym głównie 

akademii, 

 udział w konkursach patriotycznych min. konkursach piosenki patriotycznej, 

 zorganizowanie spotkania z przedstawicielem IPN, 

 udział drużyny strzeleckiej w uroczystościach gminnych i parafialnych, 

 zorganizowanie występu historycznej grupy rekonstrukcyjnej, 

 utworzenie stowarzyszenia historycznego, 

SP Hucisko 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku  

w roku 2018 r zadania edukacyjne realizowała zgodnie z kierunkami polityki oświatowej  
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MEN oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Ze względu na obchody 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości największe zaangażowanie dotyczyło kształtowania postaw 

patriotycznych. Ponadto zgodnie z zaleceniami rozwijano umiejętności informatyczne oraz 

samodzielność i kreatywność uczniów.  

Szkoła w Hucisku była organizatorem Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej 

i  Żołnierskiej. Ponadto podjęła cały szereg działań - wyjazdy, wycieczki, konkursy szkolne, 

akcje, np. Rekord dla Niepodległej o tematyce patriotycznej.  

Ponadto uczniowie uczestniczyli w wielu innych programach edukacyjnych: 

 „Razem odkryjmy świat programowania” – program realizowany w klasach I-III. 

Obejmował przeszkolenie nauczyciela wraz z uzyskaniem przez niego certyfikatu oraz 

prowadzenie zajęć z uczniami. W ramach jego realizacji szkoła pozyskała 1 laptop i 

drobne pomoce naukowe a uczniowie pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki w 

Janowie Lubelskim. 

 Ogólnopolski Program Edukacji Stomatologicznej „Niesamowity świat higieny jamy 

ustnej”. Uczniowie klas 0-III podejmowali szereg działań według opracowanego przez 

nauczyciela programu zmierzających do nabywania i utrwalania prawidłowych nawyków 

higieny zębów i jamy ustnej. 

 „Zawsze Razem” – program edukacyjny obejmujący pogadanki przeprowadzane przez 

wychowawców klas 0-III, konkurs plastyczny, spotkanie z policjantem i higienistką 

szkolną na których dzieci uczyły się zdrowych wyborów życiowych, unikania zachowań 

ryzykownych oraz tolerancji wobec innych. 

 „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program kierowany do dzieci, które dopiero 

rozpoczynają naukę w szkole. Celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju oraz 

poprawa bezpieczeństwa. 

 Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

 „Owoce i warzywa w szkole” 

 „Mleko w szkole” 

 Program wychowawczo profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku 

 „Nie pal przy mnie proszę” – program adresowany do rodziców i opiekunów dzieci. Jego 

celem jest uświadomienie skutków biernego palenia. 

 Program edukacyjny wydawnictwa Nowa Era „ Lepsza szkoła”. Program ten zmierza do 

poprawy jakości nauczania. 

 „Dobrze cię widzieć” to ogólnopolska kampania społeczna – realizowana w ramach 

projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu: 
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 Wszyscy uczniowie otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe. 

 Została przeprowadzona ogólnopolska kampania medialna uwrażliwiająca rodziców 

na problem odpowiedzialnego korzystania z dróg przez dzieci. 

 Zostały przeprowadzone lekcje wychowawcze nt. bezpieczeństwa na drodze  

 Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „BIEG PO ZDROWIE” – skierowany do 

dzieci w IV klasie szkoły podstawowej. Głównym celem programu jest zwiększenie 

wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 

papierosów i e-papierosów. Program jest skierowany także do rodziców i opiekunów 

uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych. Na realizację 

programu przeznaczonych jest 6 godzin zajęć lekcyjnych do przeprowadzenia 

z  uczniami. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie będą mogli stosować 

w  codziennym życiu.  

Dodatkowo w szkole jest realizowany projekt „Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska” 

w którym bierze udział 100% uczniów szkoły, realizowane są następujące zajęcia: 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas I-III, 

 zajęcia rozwijające z matematyki dla klas I-III, 

 zajęcia rozwijające i wyrównawcze z języka angielskiego dla klas I-VIII, 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające z informatyki dla klas VII-VIII, 

 zajęcia wyrównawcze i rozwijające metodą eksperymentu z bloku przyroda IV-VIII  

 

Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach 

Rozwój muzyczny dziecka nie jest zjawiskiem jednolitym. Nauka w szkole muzycznej 

swoje pozytywne wpływy uwidacznia po dłuższym czasie. Zajęcia w szkole  muzycznej 

różnią się od innych zajęć pozalekcyjnych tym, że oferują cały system kształcenia. 

Począwszy od lekcji indywidualnych, poprzez grupowe: kształcenie słuchu, rytmikę, audycje 

muzyczne, chór, orkiestrę i zespoły. Jest to kształcenie artystyczne i intelektualne. 

Dziecko traktowane jest indywidualnie, ponieważ kontakt z nauczycielem przedmiotu 

głównego jest bardzo bliski. Dostosowuje on metody nauczania, przebieg lekcji, a nawet 

wymagania do osobowości i możliwości dziecka. Postępy w nauce omawiane są na bieżąco, 

dzięki czemu uczeń dowiaduje się dużo o sobie. Nie uczy się wyłącznie grać na wybranym 

instrumencie, ale przede wszystkim dzięki współpracy z nauczycielem, codziennym 

ćwiczeniom i pokonywaniu trudności, rozwija swoją osobowość. 

Edukacja muzyczna nigdy nie pozostaje obojętna. Muzyka pobudza sfery 

intelektualne, które nie byłyby wykorzystywane w żadnej innej dziedzinie. Dziecko, grając na 

instrumencie lub słuchając muzyki, wyostrza swoją percepcję słuchu, ćwiczy pamięć 
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słuchową, pobudza wyobraźnię i inwencje twórczą. Muzyka budzi emocje: wywołuje 

napięcie, pobudza, stymuluje. 

Badania wykazały, że nauka muzyki rozwija zdolności logicznego myślenia, wpływa 

na ogólną sprawność intelektualną, a także większą szybkość i dokładność w pracy 

umysłowej. Uczy wytrwałości, zdolności koncentracji uwagi, a także odgrywa ogromną rolę 

w  anatomicznym i neurofizjologicznym rozwoju mózgu. 

Nauka w szkole muzycznej kosztuje wiele trudu, jednak zdecydowana większość 

osób, która uczęszczała do niej przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele. Szkoła uczy, jak 

osiągnąć zamierzony cel, jak podejmować próby mimo porażek, pokonywać trudności, 

działać systematycznie. Młody człowiek poznaje smak sukcesu, staje się odpowiedzialny. 

Dzieci, które grają na instrumentach wspólnie z kolegami, uczą się współdziałać w grupie 

i  tworzyć muzyczne dzieło. 

Podczas gry na instrumencie dziecko jest maksymalnie 

skoncentrowane.  Odtwarzając dźwięk, musi ono odwołać się do swojej pamięci słuchowej, 

wzrokowej i motorycznej. Wyostrza się wówczas szybkość orientacji i reakcji, co ma wpływ 

na rozwój jego myślenia. 

W szkole muzycznej ma miejsce zarówno nauczanie, jak i kształtowanie człowieka. 

Szkoła tworzy warunki dla rozwoju muzycznych zdolności dziecka. Uczęszczanie do szkoły 

muzycznej wpływa na styl życia i bycia całej rodziny. 

Wzbogacenie bazy oświatowej koniecznej do realizacji zadań wynikających z potrzeby 

kształcenia, wychowania i opieki. 

GP w Niwiskach 

Gimnazjum posiada bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia w naszej 

szkole. Dbamy o to, aby systematycznie ją wzbogacać, unowocześniać ,wychodząc tym 

samym naprzeciw współczesnej edukacji. Bogata baza sportowa ( sala gimnastyczna, 

siłownia, boisko wielofunkcyjne, Orlik) pozwala na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów 

naszej placówki 

SP Niwiska 

Zakup pomocy dydaktyczne do zajęć sportowych m.in. do tenisa stołowego, piłki nożnej, 

koszykówki, lekkoatletyki, uni-hokeja. 

Wzbogacenie biblioteki szkolnej o nowe pozycje książkowe oraz zakup potrzebnych pomocy 

dydaktycznych do zajęć lekcyjnych.  
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SP Hucina 

W 2018 r. oddano do użytku 4 nowe sale lekcyjne. W ramach programów Aktywna Tablica 

i  Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska, wyposażono placówkę w narzędzia TIK-3 

monitory interaktywne oraz pomoce do zajęć przyrodniczych. Systematycznie uzupełniana 

jest biblioteka szkolna o nowe woluminy. 

SP Przyłęk 

a) Zakup książek do biblioteki szkolnej 

b) Oddanie do użytku sali gimnastycznej 

c) Doposażenie szkoły w sprzęt sportowy: piłki do różnych gier zespołowych 

d) Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Edukacja szansą na rozwój” 

SP Kosowy 

Wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 

z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka) z otrzymanych środków 

pochodzących z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.  

SP Siedlanka 

Baza szkoły została uzupełniona o pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych tj. 

z  fizyki, geografii, przyrody i chemii. Środki zostały pozyskane z rezerwy budżetowej MEN. 

Szkoła realizowała projekt 9.2 „ Edukacja szansą na rozwój w Gminie Niwiska”. W ramach 

tego projektu szkoła wzbogaciła się o sprzęt multimedialny (monitor i laptopy) oraz 

dodatkowe pomoce do pracownio chemicznej, przyrodniczej i fizycznej. 

 

SP Trześń 

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 i w latach następnych w SP Trześń prowadzone 

są działania mające na celu dostosowanie i doposażenie szkoły pod kątem wymagań 

związanych z nową organizację szkoły. Poprzez przebudowę i dostosowanie dwóch 

pomieszczeń wszystkie klasy od I-VIII mają oddzielne sale lekcyjne. W roku szkolnym 

2018/2019 szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Aktywna tablica” z którego 

pozyskano dwa monitory interaktywne. Dodatkowo szkoła została doposażona w pomoce 

edukacyjne z biologii, chemii, geografii w ramach gminnego projektu „Edukacja szansą na 

rozwój w Gminie Niwiska” z którego zakupiono min. 6 laptopów. Z budżetu szkoły 

zakupywane są pomoce edukacyjne z innych przedmiotów min. z języka angielskiego, 

historii, wychowania fizycznego oraz systematycznie doposażana jest w lektury szkolna 



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 

55 
 

biblioteka. Obecnie w SP Trześń przygotowywany jest wniosek o doposażenie szkoły 

z  rezerwy oświatowej subwencji ogólnej państwa tzw. 04 % na zakup dodatkowych pomocy 

edukacyjnych z geografii, biologii, chemii oraz fizyki ( termin składania wniosków do 

14  czerwca br.). 

SP Hucisko 

a) Dostosowanie kotłowni w budynku szkoły do wymagań inspektora nadzoru budowlanego, 

tj wymiana drzwi na wyższą klasę odporności ogniowej, zamontowanie systemu 

odcinającego dopływ gazu Gazex, przerobienie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu 

kotłowni. 

b) Zakup rolet na okna wszystkich klas szkolnych i żaluzji do szkolnego holu. 

c) Zakup bramek na boisko szkolne. 

d) Wyposażenie szkoły w pomoce szkolne z programu 9.2, w tym 6 laptopów i monitor 

interaktywny 

e) Pojemnik na odpady duży 

f) Podręczniki z dotacji celowej. 

g) Zakup brakujących lektur szkolnych. 

Szkoła Muzyczna I st. w Niwiskach 

W roku 2018 Szkoła Muzyczna I stopnia w Niwiskach wzbogaciła się o wiele materiałów 

dydaktycznych, instrumentów i elementów wyposażenia sal, mających na celu pomoc w 

kształcenia uczniów.  

Materiały dydaktyczne: podnóżki, metronomy, ławy do pianin, stołek perkusyjny, słuchawki 

studyjne, struny wiolonczelowe i gitarowe, akcesoria rytmiczne, projektor EPSON, tablica 

interaktywna MyBoard, statywy kolumnowe, kolumny nagłośnieniowe.  

Instrumenty: klarnet, 2 fagottina, klarnet mini, gitara klasyczna, gitara basowa, zestaw 

perkusyjny DMF TAMA, mikser analogowy MACKIE, werbel, wraz ze statywem, chimes 66, 

cowbell, zestaw talerzy perkusyjnych, profesjonalny klawisz Stage 3 NORD, fortepian biały 

YAMAHA.  

Elementy wyposażenia: 2 routery, dmuchane fotele, karnisze, lampy stojące, zegary, lustra, 

ramy na zdjęcia, 2 rejestratory, akcesorium głośnikowe, kamerka, pendrive, 3 routery, 

oświetlenie zewnętrzne.  
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Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych oraz promujących zdrowie: 

Rozwój dzieci i młodzieży to nie tylko kształcenie. Szczególna wagę do funkcjonowania 

człowieka stanowi dbałość o zdrowie i zdrowy tryb życia. Co w tym kierunku zrobiono w 

placówkach w 2018 roku. 

SP Niwiska 

 Pogadanki na godzinach wychowawczych oraz na zbiórkach harcerskich na temat 

zdrowego i prawidłowego stylu życia 

 Udział w spektaklu profilaktyczny „Więzy krwi” na temat uzależnień oraz relacji w 

rodzinie 

 Organizacja wyjazdów na basen, lodowisko, do kina oraz teatru 

 Działalność w naszej szkole drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej oraz 

podejmowanie przez te zespoły różnorodne działania promujące zdrowy styl życia 

 Umożliwianie uczniom udziału w różnorodnych kursach m. in.  

 kurs udzielania pierwszej pomocy 

 kurs nauki pływania  

 kurs żeglarstwa 

 Organizacja zajęć z samoobrony  

 Udział szkoły w nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw oraz mleka i 

przetworów mlecznych w ramach „Programu dla szkół”  

 Realizacja programu edukacji stomatologicznej – higiena jamy ustnej 

  Realizacja programu dla klas pierwszych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  

SP Kosowy 

a) W ramach edukacji prozdrowotnej na lekcjach chemii, biologii, techniki, wychowania 

fizycznego, zapoznano z podstawowymi zasadami BHP i udzielania pierwszej pomocy 

podczas wypadku oraz kontaktu z substancją chemiczną. Uwrażliwiano na właściwości 

niektórych substancji wpływających na zdrowie psychiczne i fizyczne. Zachęcano do 

aktywnej postawy wobec dążeń do tworzenia i dbania o zdrowe środowisko. 

Kształtowano aktywną postawę wobec zdrowia własnego i innych ludzi. Podkreślono 

korzyści płynące z aktywności fizycznej oraz stosowania zasad profilaktyki.  

b) Tematy związane z dbałością o zdrowie i zdrowy styl życia uczniów poruszano na 

zajęciach z wychowawcą. Nauczyciel podkreślał konieczność kształtowania nawyku 

dbania o  własne zdrowie, utrzymywania higieny ciała i dbałości o schludny wygląd. 

Uczniowie dyskutowali nad skutkami palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania 

środków odurzających oraz oglądali filmy związane z zasadami prawidłowego żywienia.  
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c) Tematy związane z zaburzeniami odżywiania, „chemią w pokarmach”, marnowaniem 

żywności oraz cyberprzemocą poruszane były podczas zajęć z pedagogiem szkolnym. 

d) W ramach „ Programu dla szkół” organizowanego przez KOWR uczniowie kl. I-V 

bezpłatnie otrzymywali owoce i warzywa oraz mleko.  

 W ramach w/w programu przeprowadzono działania towarzyszące o charakterze 

edukacyjnym, tj.:  

 wycieczki edukacyjne ( w tym do gospodarstwa rolnego w sąsiedztwie szkoły); 

 uprawy w donicach na parapecie szkolnym; 

 wspólne spożywanie drugiego śniadania ( w tym przygotowanych samodzielnie 

kanapek i owocowych sałatek). 

e) W ramach spotkania z przedstawicielami policji przeprowadzono pogadankę na temat: 

„Bezpiecznej drogi z i do szkoły”. 

f) W oparciu o materiały edukacyjne z Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach Dnia Wody 

wykonano gazetkę korytarzową „ Oszczędzaj wodę”. 

g) W ramach akcji charytatywnej Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą”- przekazano 

darowiznę na pomoc i ochronę zdrowia. 

SP Siedlanka 

Zorganizowano basen dla klas III, rozgrywki sportowe, wycieczki rowerowe, wyjścia do 

ośrodka zdrowia , spotkania z higienistką. 

SP Trześń 

Na przestrzeni ostatnich 5 lat w SP Trześń podejmowane były różne inicjatywy z zakresu 

rozwoju kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia. Min. sekcja karate, liga tenisa 

stołowego, dodatkowe zajęcia sportowe, organizowane były wyjazdy na basen w ramach 

zajęć wf. dla klas IV-VI. W szkole działa uczniowski klub sportowy „Gryf” w ramach którego 

są organizowane zajęcia sportowe dla uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 prowadzone są 

w ramach uks zajęcia dla zainteresowanych uczniów z tenisa stołowego i piłki nożnej. 

W  latach 2017/2018 i 2018/2019 prowadzone były dodatkowe zajęcia sportowe w ramach 

projektu „Szkolny Klub Sportowy” z siatkówki, tenisa stołowego oraz piłki nożnej. 

Dodatkowym elementem działalności zdrowotnej są zajęcia terenowe drużyny „Orląt” i udział 

młodych strzelców w rajdach organizowanych przez Jednostkę Strzelecką z Kolbuszowej. 

Dzieci i młodzież SP Trześń biorą systematyczny udział w zawodach sportowych 

organizowanych na szczeblu gminy i powiatu. 

Działania prozdrowotne w których uczestniczą uczniowie SP Trześń poza zajęciami 

z  wychowania fizycznego: 

 udział w zajęciach basenowych dla uczniów klas II-III, 
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 organizowanie wyjazdów na basen w ramach wf. dla uczniów klas IV-VI, 

 prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, 

 prowadzenie zajęć sportowych w ramach UKS-u dla uczniów klas VI-VIII. 

SP Hucisko 

a) Pokazuje się uczniom ciekawe sposoby spędzania czasu wolnego.  

Były to imprezy i uroczystości szkolne: 

 Święto Pieczonego Ziemniaka – powitanie jesieni /konkursy ziemniaczane, pieczenie 

ziemniaków w ognisku/ 

 Pasowanie na ucznia klasy I – akademia. 

 Dzień Edukacji Narodowej – akademia. 

 Dzień Niepodległości – apel. 

 Andrzejki – zabawa taneczna, konkursy, wróżby. 

 Spotkanie ze Św. Mikołajem. 

 Spotkanie opłatkowe. 

 Dzień Babci i Dziadka  

 Zabawa karnawałowa dla uczniów szkoły. 

 Powitanie wiosny – konkursy, zabawy, topienie Marzanny. 

 Organizacja i przeprowadzenie Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej  

i Żołnierskiej  

 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – apel. 

 Święto Rodziny – akademia. 

 Dzień Patrona Szkoły – Msza Św., uroczysta akademia. 

 Dzień Dziecka – zabawy. 

a także angażowano uczniów w pracę na rzecz innych: 

 Akcja na rzecz niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - rozprowadzanie cegiełek. 

 Zbiórka nakrętek plastikowych dla potrzebujących. 

 Śniadanie daje moc – wspólne przygotowanie i spożywanie szkolnego śniadania. 

 Cała szkoła tańczy – zachęcanie do aktywności fizycznej na szkolnej przerwie. 

 Nasza szkoła promuje zdrowy styl odżywiania – poczęstunek dla rodziców na 

wywiadówce szkolnej. 

 Światowy Dzień Mycia Rąk – akcja na rzecz higieny osobistej. 

 Jak nie czytam jak czytam – akcja w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. 
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Uczniowie mają możliwość aktywności w ramach organizacji: 

 Koło Wolontariatu – akcje na rzecz niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” (rozprowadzanie 

cegiełek), zbiórka nakrętek plastikowych, pomoc koleżeńska w nauce, kiermasze 

organizowane w celu gromadzenia środków. 

 Samorząd Uczniowski – był zaangażowany we wszystkie działania szkoły na rzecz 

uczniów i demokracji, współpracował przy organizacji imprez i uroczystości, 

organizował kiermasze w celu pozyskania środków finansowych dla celów 

statutowych 

 

Organizowano wyjazdy bliższe i dalsze: 

1 Radio i telewizja Rzeszów 5 godzin 

2 Wyjazd na Zieloną Szkołę do Bud Głogowskich 2 dni 

3 Wyjazd do Niwisk na przedstawienie teatralne 2 godziny 

4 Wyjazd na musical do Sędziszowa Małopolskiego 4 godziny 

5. Teatr Maska w Rzeszowie 5 godzin 

6 
Centrum Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Tuszowie 

Narodowym 
5 godzin 

7 Góry Świętokrzyskie – Chojnice, Św. Krzyż jednodniowa 

8 Pustków, Blizna 5 godzin 

9 Integracyjny Dzień Dziecka w Hucinie 6 godzin 

10 Spektakl teatralny w MDK Kolbuszowa 3 godziny 

11 Centrum Nauki w Janowie Lubelskim jednodniowa 

12 Pielgrzymka III klasy do Krakowa jednodniowa 

Tab. 19 Zestawienie wyjazdów  

 

Bardzo wielu uczniów udało się zaangażować do udziału w konkursach 

 

1. Światowy dzień Tabliczki mnożenia – konkurs Mistrza Tabliczki Mnożenia 

2. Ludowe ozdoby wielkanocne – konkurs powiatowy 

3. Wielkanocne jajko – konkurs plastyczny o zasięgu gminnym 

4. Św. Jan Paweł II- Papież Polak – konkurs plastyczny o zasięgu gminnym 

5. Wielcy Polacy w drodze do niepodległości – gminny konkurs plastyczny 

6. Festiwal Matematyczny, dzień liczbyPI – konkurs matematyczny 

7. Ludzie i pszczoły – powiatowy konkurs plastyczny 

8 Konkurs szkolny – Wiem, co jem promujący zdrowe odżywianie. 

9. Konkurs poezji patriotycznej - szkolny 

10. Zawsze razem – plastyczny konkurs wojewódzki 

11 Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, gminny 
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12. Konkurs „Młodzież zapobiega pożarom”, etap gminny 

13 Konkurs Prozy i Poezji Obcojęzycznej w ZS Werynia - otwarty 

14. Konkurs ortograficzny uczniów klas III - międzyszkolny 

15. Międzyszkolny konkurs czytelniczy „Jeżycjada” 

16. 
Konkurs Matematyczny o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia  w ramach VII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia - 

szkolny 

17. Turniej sportowy międzyszkolny Gryfiada 

18. Konkurs Czytelniczy – Mój ulubiony bohater literacki /szkolny/ 

19. 
Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki – konkurs międzyszkolny 

 

Tab. 20 Zestawienie konkursów  

Ponadto  

 Jesteśmy bezpieczni – spotkanie z policjantem 25.09.2018 

 Książka kucharska prosto z natury – cykl zajęć poświęconych zdrowemu odżywianiu, 

przygotowywaniu i degustowaniu zdrowych posiłków - październik 2018 

 Jak dbać o nasze zdrowie – spotkanie z higienistka szkolną – 15.10.2018 

 Spacery, wycieczki krajoznawcze, poznawanie małej i dużej Ojczyzny 

 Konkursy klasowe – Bezpieczne prace w rolnictwie, Pij mleko a zajdziesz daleko. 

 Akcja „Pij wodę” – wdrażanie do picia  i dostrzegania pozytywnych skutków dla 

zdrowia. 

 Filmy edukacyjne o wypalaniu traw i ich zgubnych skutkach dla środowiska i zdrowia 

człowieka. 

 Gazetki ścienne o tematyce zdrowotnej. 

 

Klasa VIII brała udział w warsztatach zawodoznawczych. 

 

2. Kultura 

Zadania w tym zakresie realizował Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach z Filią 

w  Siedlance oraz 11 świetlic wiejskich. 

 W 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki zorganizowano:  

 Koncert Noworoczny „Magia Świąt” z okazji Dzień Babci i Dziadka 

 Zimowy Turniej Sołectw Gminy Niwiska,  

 Dzień Matki,  

 Sobótki, 

 VIII Targi Rodzimej Tradycji, 

 50 – lecie pożycia małżeńskiego 

 Gminne Święto Plonów – Dożynki 

 Dzień Seniora 
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 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości 

 XVI Biesiadę u Hupki,  

 Koncert zespołów tanecznych „Świąteczne życzenia” 

 Odbyły się pokazy kulinarne, 

  prelekcje,  

 warsztaty (wióra osikowego, krawieckie, aktorskie, baletowe, techniki tańca)  

 szkolenia,  

 konkursy recytatorskie, 

  kiermasze,  

 spektakle teatralne,  

  wystawy prac malarskich.  

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 10930 osób. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 9472,00 zł 

 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki funkcjonują następujące grupy artystyczne : 

Nazwa liczba uczestników 

3 grupy taneczne (pieśni i tańca) 60 

2 grupy rytmiczno - umuzykalniające 40 

grupa teatralna Dyzio i spółka 12 

grupa szachowa 8 

grupa plastyczna 12 

Koło Gospodyń Wiejskich 34 

Suma 166 

Tab. 21 Zestawienie grup artystycznych działających na terenie Gminy Niwiska  

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki funkcjonują 2 biblioteki publiczne 

w  Niwiskach i filia w Siedlance.  

Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 26819 woluminów, zaś na koniec roku 27217 

woluminów. 

 

 Okres Liczba woluminów 

ogółem 1 stycznia 2018r. 26819 szt. 

ogółem 31 grudnia 2018r. 27217 szt. 

zakupiono  818 szt. 

zubytkowano  420 szt. 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca  1 stycznia 2018r. 4,42 szt. 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca 31 grudnia 2018r. 4,51 szt. 

zarejestrowani czytelnicy 1 stycznia 2018r. 859 osób 

Zarejestrowani czytelnicy 31 grudnia 2018r. 919 osób 

Tab. 22 Zestawienie wolumów/mieszkańców/czytelników 
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Wyk. 8 Stan księgozbioru na 31 grudnia 2018r. 

W ciągu roku z bibliotek skorzystało 16190 czytelników, łącznie wypożyczono 21043 

woluminów. W 2018 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 818 książek. 

W bibliotekach zapewniono na 14 komputerach dostęp do internetu. Katalogi on-line oraz 

możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniały obie biblioteki.  

W 2018 roku biblioteki gminne zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu 

promocję czytelnictwa: 

 

 Liczba spotkań Liczba uczestników 

Spotkanie z książką 92 1349 

Lekcje biblioteczne 47 673 

Noc Bibliotek 1 68 

Wystawa w ramach obchodów 100-

lecia odzyskania niepodległości „Jan 

Hupka (1866-1952) 

1 775 

Suma 141 2865 

Tab. 23 Zestawienie spotkań organizowanych przez GOKiB 

 

Biblioteki uczestniczyły również w projekcie „Mała książka, wielki człowiek” w którym wzięło 

udział 14 dzieci w wieku 3 lat.  

  

Stan wolumów na 
1 styczeń 2018r.; 

26819 

zakup wolumów 
w 2018r.; 818 
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XI. Gospodarka odpadami 

Rada Gminy Niwiska uchwałą z dnia 28 grudnia 2017 roku uchwaliła regulamin, który określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska oraz 

szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Bez zmian 

pozostały uchwalone w 2015 i 2016 roku: wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wzór deklaracji, termin jej złożenia, a także termin, częstotliwość i tryb 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz sposób odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Liczba złożonych deklaracji stan na 31.12.2018r.: 1430 szt. 

a) deklaracje gospodarstwa domowe: 1382 szt. 

w tym: 

 1-os. selektywne – 192 szt.  

 2-os. selektywne – 287 szt.   

 powyżej 2-os. selektywne – 879 szt.  

 1-os. nieselekt. – 15 szt. 

 2-os. nieselekt. – 6 szt.  

 powyżej 2-os. nieselekt. – 3 szt.  

b) deklaracje podmioty gospodarcze: 48 szt. 

Selektywne 

 pojemniki 120 l -17 szt.  

 Pojemniki 240 l- 16 szt.  

 Pojemniki 1100 l-9 szt. 

 Pojemniki KP7 - 1 szt. 

Nieselektywne 

 Pojemniki 120 l - 1 szt. 

 Pojemniki 1100 l - 4 szt. 

 

Na terenie Gminy Niwiska podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania 

i  zagospodarowania odpadów komunalnych i prowadzenie PSZOKu jest firma Zieliński 

Zbigniew - Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ,.Zieliński" z siedzibą w Rakowie.  
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Ilość zebranych odpadów z terenu gminy Niwiska w latach 2016 - 2018 

 2016 2017 2018 

Zmieszane odpady 365,00 Mg 432,500 Mg 363,600 Mg 

Szkło 42,90 Mg 40 Mg 68,8 Mg 

Tworzywa sztuczne 43,37 Mg 65,11 Mg 30,6 Mg 

Leki 0,070 Mg 0,066 Mg 0,055 Mg 

Wielkogabarytowe 23,82 Mg 28,74 Mg 22,83 Mg 

Beton, gruz, ceramika 16,340Mg 52,48 Mg 56,44 Mg 

Opakowaniowe - - 53,2 Mg 

BIO - - 1,35 Mg 

Opony 8,0 Mg 11,5 Mg 11,04 Mg 

Farby, tusze, kleje, lepiszcze 0,604 Mg - 0,15 Mg 

Baterie, akumulatory - - 0,20 Mg 

Makulatura 11,712 Mg 8,96 Mg 0,882 Mg 

Tab. 24 Zestawienie zebranych odpadów z terenu Gminy Niwiska 2016-18 

XII. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami użytkowymi 

Zasób mieszkaniowy Gminy stanowi 8 lokali usytuowanych w budynkach szkolnych: 

w  Niwiskach – 3 lokale, w Hucisku - 3 lokale, w Trześni – 2 lokale. Łączna powierzchnia 

lokali wynosi 378,35 m2. Na dzień 31 grudnia 2018 roku wszystkie lokale są wynajęte. 

Zawarte są dwie umowy najmu na garaże – 1 w Niwiskach i 1 w Hucisku. 

XIII. Działalność gospodarcza 

Ilość podmiotów gospodarczych wpisanych w CEIDG, które mają główne miejsce 

wykonywania oraz działalności gospodarczej na terenie Gminy Niwiska. 
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W celu przeprowadzenia analizy ilości prowadzących działalność gospodarczą gminę 

Niwiska porównano z pięcioma gminami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców 

oraz różne położenie geograficzne (stan na dzień 31.12.2018 r.), 

Gmina/powiat Ilość mieszkańców 
Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych 

Niwiska, kolbuszowski 6175 249 

Dzikowiec, kolbuszowski 6568 179 

Borowa, mielecki 5602 226 

Padew Narodowa, mielecki 5445 218 

Kamień, rzeszowski 6835 209 

Chmielnik, rzeszowski 6812 299 

Tab. 25 Porównanie  gmin  o podobnej liczbie mieszkańców do aktywnych podmiotów 
gospodarczych  
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Wyk. 9 Liczba osób prowadzących  działalność gospodarczą   na 31.12.2018 r.  

XIV. Gmina w konkursach: 

Wojewoda Podkarpacki uhonorowała Elżbietę Wróbel - Wójta Gminy Niwiska tytułem 

„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” Uroczystość miała miejsce 

8 czerwca ubiegłego roku podczas wojewódzkich obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego 

w  Rzeszowie. Wojewoda podziękowała również samorządowcom za oddaną pracę 

i  aktywność w życiu społecznym i podkreśliła ważną rolę samorządów w procesie rozwoju 

całego województwa. 

Konkurs był skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, 

działających na terenie województwa podkarpackiego. Jego celem było uhonorowanie tych 

samorządowców, którzy jako liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze 

prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na 

rzecz rodzin. 

  

Niwiska Dzikowiec Borowa Kamień Chmielnik

2018 249 179 226 209 299
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XV. Podsumowanie  

Działamy w sposób przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu 

środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. 

Rok 2018 należy postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek 

i  punkt wyjścia kolejnych. Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak 

również miękkie – społeczne. Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę 

przywiązujemy do edukowania, wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich 

innych wskazanych aspektów, warunkujących harmonijny rozwój gminy. Gminy przyjaznej 

mieszkańcom, przyjezdnym, docenianej na zewnątrz, stawianej za wzór np. w czystości 

i  porządku wzdłuż dróg lokalnych. 

Poprawie jakości powietrza służą też inwestycje w panele fotowoltaiczne i pompy ciepła, na 

co w 2018 roku pozyskaliśmy środki, jako lider projektu. Dzięki temu w tym roku 

u  mieszkańców oraz na obiektach użyteczności publicznej pojawią się instalacje OZE. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego rodzaju 

infrastrukturę sportową. 

Współpracujemy ze społecznikami, NGO, jak również innymi samorządami i jednostkami. 

Dzięki współpracy z powiatem możliwa była modernizacja drogi powiatowej Kosowy - 

Niwiska - Kamionka. Wspieramy policję, straż pożarną, co przekłada się na zwiększenie 

bezpieczeństwa mieszkańców. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań 

prospołecznych, czego przykładami są m.in. projekt „Edukacja szansą na rozwój” 

(dodatkowe zajęcia dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie dla szkół) 

i  realizowane za pozyskane w 2018 roku środki szkolenia komputerowe. 

Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że mimo funkcjonowania rządowego 

programu 500+, nie wzrosła liczba urodzeń wśród mieszkańców Gminy Niwiska. Jako 

samorząd musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych 

inwestycjach w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój gminy. 

Nie sposób wymienić wszystkich ważnych decyzji, działań i wydarzeń podejmowanych przez 

gminę Niwiska. Na pewno były bardzo owocne i przyjazne dla mieszkańców.  

Niechaj ten raport pozostanie inspiracją do działań na kolejne lata. 


