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Aktualności

2023-01-05

Bezpłatne webinarium ,,Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy
Europejskich"

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Mielcu, zaprasza na bezpłatne
webinarium „Dofinansowania na kursy i szkolenia z Funduszy Europejskich”. Webinarium
odbędzie się 12 stycznia 2023 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy
ClickMeeting.
poz: art-news

2023-01-02

Gmina

Gmina w liczbach

Poniżej przedstawiamy statystykę za 2022 rok, która obejmuje: liczbę urodzeń, liczbę osób
(stałych mieszkańców), które zawarły związek małżeński, liczbę zgonów oraz liczbę
mieszkańców z podziałem na miejscowości.
poz: art-news

2022-12-30

Gmina

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Niwiska w roku 2023
poz: art-news
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Dodatek elektryczny

Na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na
rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późniejszymi zmianami) został
wprowadzony dodatek elektryczny
Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia
2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

poz: art-news

2022-12-28

Gmina

Podsumowanie roku 2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY NIWISKA. Kolejny rok naznaczony zmaganiami całego
świata z pandemią i wojną na Ukrainie powoli zmierza do swojego końca. To czas na
podsumowania. Zaprezentuję Państwu działania podejmowane w bieżącym roku
budżetowym, w każdej z dziedzin życia społecznego i gospodarczego – mające na celu
rozwój gminy i poprawę warunków życia naszych mieszkańców.
poz: art-news

2022-12-21

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla
Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022/2030

Wójt Gminy Niwiska ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu Prognoza
Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa
Kolbuszowskiego na lata 2022–2030
poz: art-news
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2022-12-20

Uwaga SMOG!

poz: art-news

2022-12-19

Życzenia bożonarodzeniowe

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami przynosząc radość, pokój i
nadzieję. W imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy Niwiska, życzymy
pięknych i spokojnych świąt - czasu wyjątkowego i pełnego miłości. Niechaj świąteczne
dni będą też okazją do odpoczynku i sprzyjają refleksji. W Nowym Roku 2023
życzymy Państwu pomyślności, zdrowia i realizacji wszelkich planów.
poz: art-news
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