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           śyczymy, aby rok 2007 był czasem pokoju oraz realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń, 
niech szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają, a wiara codziennie dodaje sił i energii do 
tworzenia i realizacji nowych pomysłów dla dobra naszej lokalnej społeczności, której słuŜymy. 
Niech 2007 rok obfituje w spełnianie się wszelkich marzeń i dąŜeń, niech przebiega drogą, na której 
zawsze moŜna spotkać przyjaźń, Ŝyczliwość i zrozumienie... 
 
 
            Wacław Pogoda                                                                                          ElŜbieta Wróbel 
              Przewodniczący                                                                                         Wójt Gminy Niwiska 
          Rady Gminy Niwiska                                                                                           

 

 
  

 
I N F O R M A C J A 

 

WÓJTA GMINY NIWISKA 
 
w sprawie zmiany przepisów dotyczących 
opłaty skarbowej. 
 
Urząd Gminy NIWISKA uprzejmie informuje, Ŝe od 1 
stycznia 2007 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące 
opłaty skarbowej. 
 
Główne zmiany to:  
 
1. moment wniesienia opłaty - opłatę wnosi się  

z chwilą złoŜenia wniosku, 
 
2. zniesienie obowiązku uiszczania opłaty skarbowej 

od podań i załączników, 
 
3.  moŜliwość uiszczania opłaty skarbowej 

wyłącznie gotówką w Banku Spółdzielczym w 
Niwiskach lub bezgotówkowo na rachunek 
Urzędu Gminy. Numer rachunku: 
11 9180 1034 2003 2001 3909 0003 Bank 
Spółdzielczy w Niwiskach 

 
4.  zmiana katalogu przedmiotów opłaty skarbowej 

wraz ze zmianą stawek tej opłaty,  
 
5. moŜliwość zwrotu opłaty skarbowej, jeŜeli mimo jej 

uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej lub 
nie wydano zaświadczenia czy zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji); zwrot opłaty skarbowej 
następuje na wniosek strony 

Uwaga!  
Z dniem 1 stycznia 2007 tracą moc dotychczasowe znaki 
opłaty skarbowej. 

 
 

 
 
 
 Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej 
uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłoŜyć 
dowód jej uiszczenia. Podstawa prawna- ustawa z dnia 
16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635). 
 

Wójt Gminy Niwiska 
             mgr inŜ. ElŜbieta Wróbel 
 
 
 

Wybory Sołtysów 
 

ZASADY WYBORU SOŁTYSA  
I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ. 
 
Sołecka Ordynacja Wyborcza 
 
1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są 

w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród 
nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych 
mieszkańców sołectwa uprawnionych do 
głosowania. 
 

2.  Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach do Rady 
Gminy, na którym ma być dokonany wybór sołtysa  
i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt Gminy określając 
jednocześnie miejsce i godzinę zebrania wiejskiego 
 i zapewniając warunki techniczne do 
przeprowadzenia głosowania. 

 
3.  Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa  

i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność, co 
najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania stałych 
mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym 
terminie nie uzyskano wymaganego quorum, 
wybory w nowym terminie podanym  
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Terminarz 
zebrań wiejskich, na których odbędą się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. 

 
Lp. Sołectwo Data zebrania Rozpoczęcie 

zebrania 
Miejsce 
zebrania 

1. Niwiska  04.02.2007 r. 1530 GOKiB 

2. Przyłęk 10.02.2007 r.           1530 Sp. Siedlanka 

3. Kosowy  11.02.2007 r. 1500 Remiza OSP 

4. Siedlanka 11.02.2007 r. 1730 Dom StraŜaka 

5. Hucina  17.02.2007 r. 1600 Remiza OSP 
6. Zapole 18.02.2007 r. 1500 Remiza OSP 

7. Hucisko 25.02.2007 r. 1530 Remiza OSP 
8. Trześń 04.03.2007 r. 1600  

9. Leszcze 25.03.2007 r. 1600 Budynek Szkoły 

 
Uwaga! Dla dokonania waŜnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/5 
uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym I terminie nie uzyskano by 
wymaganego quorum, wybory odbędą się w nowym terminie, tj. w tym samych dniu o godzinie podanej w rubryce 
określającej II termin zebrania bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

w zawiadomieniu mogą być przeprowadzone bez 
względu na liczbę obecnych na zebraniu. 

 
4. Zebraniu wiejskiemu, na którym odbywa się wybór 

Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy 
wydelegowany przez Radę Gminy radny. 

 
5.  Głosowanie przeprowadza 4 osobowa komisja 

skrutacyjna wybrana spośród mieszkańców 
sołectwa. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moŜe 
być osoba kandydująca do organu sołectwa. 

 
6.  Do zadań komisji skrutacyjnej naleŜą: 
 

1)  przedstawienie uczestnikom zebrania trybu  
           i zasad przeprowadzania   wyborów, 
 
2) przygotowanie kart do głosowania  
         i przeprowadzenie tajnego głosowania, 

 
3) ustalenie wyników głosowania i wyboru  
         oraz ich ogłoszenie, 

 

4) sporządzenie protokołu z wyborów, który 
          podpisują wszyscy członkowie komisji  
          skrutacyjnej. 

 
7. W pierwszej kolejności zgłasza się kandydatów  

i przeprowadza się wybór Sołtysa, w drugiej 
kolejności zgłasza się kandydatów i wybiera się 
Radę Sołecką. 

 
8.  Lista zgłoszeń na kandydatów moŜe być zamknięta 

dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego. 
 
9. Sołtysa wybiera się spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów zgłoszonych na zebraniu przez 
mieszkańców sołectwa. Nazwiska zgłoszonych 
kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania 
w kolejności alfabetycznej 

 
10. Mieszkańcy sołectwa głosują wyłącznie na kartach 

do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Gminy. 
NiewaŜne są karty całkowicie przedarte oraz inne 
niŜ ustalone przez komisję skrutacyjną. 

 

11. Głos otrzymuje ten kandydat, którego nazwisko na 
karcie zostało nieskreślone. JeŜeli na karcie 
pozostawiono więcej niŜ jedno nazwisko oznacza to, 
Ŝe uprawniony do głosowania nie dokonał wyboru. 
JeŜeli na karcie do głosowania skreślono wszystkie 
nazwiska oznacz to równieŜ, Ŝe uprawniony do 
głosowania nie dokonał wyboru. W przypadku 
uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów tej 
samej (największej) liczby głosów, wybory naleŜy 
powtórzyć z udziałem tych kandydatów (do skutku). 

 
12.  Wybranym na sołtysa zostaje ten kandydat, który 

otrzymał największą liczbę głosów. Pełni on 
zarazem obowiązki przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

 
13.  Członków Rady Sołeckiej w liczbie 5 osób 

wybiera się spośród nieograniczonej ilości 
kandydatów zgłoszonych na zebraniu przez 
mieszkańców sołectwa. Nazwiska zgłoszonych 
kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania 
w kolejności alfabetycznej. Karty do głosowania 
stosuje się według kryteriów jak przy wyborze 
sołtysa 

 
14. . Głos otrzymują ci kandydaci, których nazwiska na 

karcie zostały nieskreślone  w ilości nie większej niŜ 
liczba członków Rady Sołeckiej. Głosujący nie 
dokonał wyboru, gdy skreślił wszystkie nazwiska na 
karcie do głosowania. Głosujący takŜe nie dokonał 
wyboru, gdy pozostawił więcej jak 5 nazwisk na 
karcie do głosowania. 

 
15. JeŜeli w wyborach członków Rady Sołeckiej 

kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów i nie jest 
moŜliwe ustalenie 5 członków rady, wówczas 
dokonuję się ponownego głosowania z udziałem  
osób posiadających taką samą liczbę głosów  
(do skutku).  

 
16. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy otrzymali  

w kolejności największą liczbę głosów. 
 
17.  Wyniki głosowania na Sołtysa i członków Rady 

Sołeckiej stwierdza uchwała zebrania wiejskiego 
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4 LUTEGO 2007 ROKU 

 
Odbędą się wybory do Rad Powiatowych 

Podkarpackiej Izby Rolniczej 
Zasady wyborów: 

1. Członkami samorządu rolniczego są osoby 
fizyczne i prawne będące płatnikami podatku 
rolnego, podatku dochodowego z działów 
specjalnych produkcji rolniczej oraz członkowie 
RSP posiadający w nich wkłady gruntowe. 
Przysługuje im prawo kandydowania do rady 
powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich 
wybieraniu. 

2. W gminie, w której powierzchnia uŜytków 
rolnych nie przekracza 4 tys. ha (okręg jedno-
mandatowy) do rady powiatowej izby wybiera się 
- jednego członka, a gdy przekracza 4 tys. ha 
(okręg dwumandatowy) wybiera się - dwóch 
członków tej rady. W okręgu wyborczym 
stanowiącym obszar miasta na prawach powiatu, 
wybiera się tylko - jednego przedstawiciela. 

3. W kaŜdym powiecie ziemskim zostanie 
utworzona rada powiatowa izby rolniczej. W jej 
skład wejdą rolnicy, którzy w wyborach do tego 
organu otrzymają największą ilość waŜnie 
oddanych głosów. Rada powiatowa izby wybiera, 
ze swojego składu, przewodniczącego oraz 
delegata na Walne Zgromadzenie Podkarpackiej 
Izby Rolniczej. 

4. Rolnik, ubiegający się o mandat członka rady 
powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złoŜyć 
następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, 
oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz 
listę członków zawierająca co najmniej 50 
podpisów poparcia. Druki te moŜna otrzymać  
w kaŜdym urzędzie gminy, w biurze 
Podkarpackiej Izby Rolniczej oraz biurach Rad 
Powiatowych. Dokumenty naleŜy złoŜyć  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2007 
r. w siedzibie urzędu gminy (miasta, miasta  
i gminy) w godzinach pracy urzędu 
 - u pełnomocnika ds. wyborów. 

5. Spis   członków   izby   rolniczej   uprawnionych 
do   głosowania,   zostanie   udostępniony  
do wglądu w siedzibie gminy (miasta) najpóźniej 
w 14 dniu przez wyborami. KaŜdy rolnik moŜe 
sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej 
sprawie zaŜalenie. 

IZBA ROLNICZA TO SAMORZ ĄD REPREZETUJACY 
INTERESY WSZYSTKICH ROLNIKÓW  

 
 

 

Samochód dla osób niepełnosprawnych 
 
W ramach programu pt. "Program wyrównywania róŜnic 
między regionami" Gmina Niwiska przy dofinansowaniu 
ze środków PFREN zakupiła samochód 9-cio osobowy 
przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Samochód zakupiony przez Gminę pozwoli na 
zorganizowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do 

szkół i placówek na terenie Mielca, pozwalając w ten 
sposób na realizacje obowiązku szkolnego przez te 
dzieci. Realizacja w/w projektu pozwoli na 
wykonywanie przewozów w sposób profesjonalny oraz 
bez potrzeby korzystania z usług innych przewoźników 
 

 
 
. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 122 tys. zł, 
w tym 

- środki własne przekazane przez Gminę Niwiska - 32 
tys. zł  
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych - 90 tys. Zł 
 
 
 

OGŁOSZENIE  
 
Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Niwiska w Piłce 
Siatkowej  
w roku 2007 
  
Urząd Gminy w Niwiskach organizuje 
gminny turniej w piłce siatkowej o „Puchar Wójta 
Gminy Niwiska” na który zaprasza wszystkich 
miłośników siatkówki. 
Turniej odbędzie się w dniu 28 stycznia 2007 roku w hali 
sportowej przy gimnazjum w Niwiskach o godzinie 1100. 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w turnieju 
prosimy o kontakt ze Sołtysami lub Prezesami Klubów 
Sportowych. 
Szczegółowy program rozgrywek zostanie podany 
podczas rozpoczęcia turnieju. Będzie on uzaleŜniony od 
ilości zgłoszonych druŜyn. 
Na zakończenie zostanie wręczony Puchar dla najlepszej 
druŜyny oraz nagrody rzeczowe dla pozostałych. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pracownik 
Urzędu Gminy Niwiska Pan Tomasz Boroń pod nr tel.: 
2279002. 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

Informacja dotycząca składów osobowych 
Komisji Rady Gminy. 
 

I  Komisja Rewizyjna: 
 
    1. Kluk Zygmunt          -    przewodniczący 
    2. Gaweł Dorota            -         członek 
    3. Jemioło Kazimiera    -         członek 
    4.  Mędrak Roman        -         członek 
    5.  WraŜeń Krzysztof    -         członek 
 
II. Komisja Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego, Gospodarki Finansowej, 
Rzemiosła i  Usług : 
 
 1. Micek Leszek              -    przewodniczący 
 2. Gaweł Dorota             -         członek 
 3. Łakomy Krzysztof      -        członek 
 4.  Pogoda Wacław         -        członek 
 5.  Sączawa Stanisław     -        członek 
 6.  Urban Stefan              -        członek 
 

III. Komisja Rolnictwa, Gospodarki 
śywnościowej, Zaopatrzenia Ludności, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej. 
 
1. Chmielowiec Józef        -    przewodniczący 
2. Bryk Stanisław              -         członek 
3. Mędrak Roman             -         członek 
4. Sączawa Stanisław        -         członek 
5. Urban Stefan                 -         członek 
6. Wilk Maria                   -          członek 
 

IV. Komisja O światy, Kultury, Zdrowia, 
Opieki Społecznej iSportu : 
 
1.  Mycek Stanisława        -    przewodnicząca 
2.  Chmielowiec Józef       -         członek 
3.  Jemioło Kazimiera        -        członek 
4.  Łakomy Krzysztof        -        członek 
5.  Wilk Maria                   -        członek 
6.  WraŜeń Edward            -        członek 
 
V. Komisja Prawa, Porządku Publicznego 
oraz Reagowania Kryzysowego: 
 
1. Boroń Jan                    -    przewodniczący    
2. Bryk Stanisław            -          członek 
3. Kluk Zygmunt             -         członek 
4. Micek Leszek               -         członek 
5. Mycek Stanisława        -         członek 
6. Pogoda Wacław            -        członek 
 

 
 
 Nowo wybrana Rada Gminy Niwiska z Panią 
Wójt Gminy Niwiska w środku. 
 
 
 

Cenimy kompetentne kobiety. 
 
Choć kobiet w samorządzie jest ciągle mało, obecna 
kadencja moŜe się okazać przełomem pod względem 
równości płci w samorządach. Po pierwsze, liczba 
kobiet, choć nieznacznie, to jednak wzrosła. Po drugie, 
po raz pierwszy kobieta zarządza największym miastem 
w Polsce. 
 
Kobiety wśród wójtów, burmistrzów, 
prezydentów 
 
Wśród 2460 szefów gmin jest 201 kobiet, w tym : 
 
�  4 panie wśród 106 prezydentów, 
�  68 pań wśród 774 burmistrzów, 
� 129 pań na 1580 wójtów, 
 
Kobiety w roli radnych 
 
Z danych z Państwowej Komisji Wyborczej wynika, Ŝe 
na 46 789 radnych wybraliśmy 9685 kobiet. 
 Najwięcej pań zasiada w radach dzielnic miasta 
stołecznego Warszawy, gdzie na 407 mandatów 154 są 
sprawowane przez kobiety, (tj. 37 proc.) W radach gmin 
do 20 tys. mieszkańców  
kobiety stanowią ponad 21 proc.  
Ponad  19 proc. Kobiet jest w radach gmin powyŜej 20 
tys. mieszkańców oraz radach miast na prawach powiatu. 
Najmniej pań weszło w skład sejmików wojewódzkich – 
niespełna 18 proc. oraz rad powiatów – niespełna 17 
proc. 
 
 

Zredagowali: Małgorzata Tetlak dyrektor oraz mgr Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach 

Uwaga: Zapraszamy na nowo powstałą stronę internetową: www.niwiska.pl 
             na której moŜna znaleźć wiele cennych i ciekawych informacji o działalności 
             Naszej Gminy  
 


