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Szczęśliwy każdy nowy dzień,
Gdy z życiem idzie w parze.
Cieszymy się jego każdą chwilą,
nie patrzmy, co da w darze.
Uśmiech rozdawać od rana
i kochać wszystko, co żyje.
W ludziach poszukać dobroci,
bo w każdym ona się kryje….
Wszystkiego najlepszego
na te Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

Podsumowanie roku 2012

Wójt Gminy
Elżbieta Wróbel

Inwestycje i zadania drogowe:
- pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację drogi
Niwiska – Huta Przedborska - 169 tys. zł,
- pomoc finansowa dla Powiatu na modernizację drogi
Nowa Wieś – Zapole – Hucisko – 31 tys. zł,
- remont drogi Zapole Lipny Bór, nowa nawierzchni
asfaltowa na dług. 500 mb, 98 tys. zł,
- odbudowa drogi Przyłęk – Resztówka, 1 440 mb –
145 tys. zł,
- odbudowa drogi Niwiska, nowa nawierzchnia
asfaltowa na dług. 270 mb, 66 tys. zł,
- odbudowa drogi gminnej Trześń do oczyszczalni
ścieków, 413 mb, 45 tys. zł,
- projekt stałej organizacji ruchu na drogach gminnych
– 12 tys. zł,
- przebudowa drogi śródpolnej Przyłęk – Kosowy, 700
mb,65 tys. zł,
- utwardzenie drogi do boiska sportowego w Zapolu
180 mb, 5,3 tys. zł,
- odbudowa rowu drogi Kosowy Góra – 6,5 tys zł,
- renowacja rowu Hucina k/ sklepu 8,6 tys. zł,

Szanowni Państwo,
Rok 2012 był niewątpliwie okresem intensywnej
i ciężkiej pracy. Mimo wielu trudności i często różnych
poglądów na ich pokonanie w Gminie dominowała
pozytywna atmosfera współpracy. Jest to zasługą
części radnych, którzy zabiegając o rozwiązywanie
lokalnych problemów, ograniczali się do sporów
merytorycznych, mając przede wszystkim na względzie
dobro całej Gminy.
Miniony rok to czas porządkowania wielu spraw,
trudna sytuacja budżetu Gminy, nowe zadania dla
samorządu bez pokrycia finansowego to wielkie
wyzwania nad którymi na co dzień należy czuwać
wyprzedzając przyszłościowo realia i możliwości
przetrwania
Gminy.
Najbardziej
namacalnym
przejawem działalności samorządu są jednak
inwestycje. Poniżej przedstawiam Państwu informację
o zrealizowanych w minionym roku przedsięwzięciach;
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Są też i działania, które są dla mnie i pracowników
Urzędu dużą satysfakcją , a to:

Inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trześni i budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlanka
i Kosowy I etap - 3 mln zł,
- budowa sieci wodociągowej 1 266 mb, Trześń –
Hucisko wraz z budową stacji pomp i zasilaniem
energetycznym – 165 tys. zł,
- opracowanie dokumentacji budowlanej budowy
odcinka sieci wodociągowej zasilanie Kosów Ługnicy
od Przyłęka , 597 mb, 9,3 tys. zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Niwiska
– Folusz – 38 tys. zł,
Remonty obiektów komunalnych:
- ogrodzenie remizy w Zapolu – 35 tys. zł,
- remont ogrodzenia, remont budynku
wielofunkcyjnego w Leszczach - 30 tys. zł,
- remont remizy OSP w Przyłęku – 11 tys. zł,
- remont remizy OSP w Kosowach – 62 tys. zł,
- kostka brukowa k/ Domu Strażaka w Siedlance
– 30 tys. zł,
- rekonstrukcja mozaiki parkietowej w Dworku Hupki
duża z sala 62 tys. zł,

- uruchomienie Rehabilitacji na niskim budynku
Ośrodka Zdrowia,
- uruchomienie Punktów Przedszkolnych w Przyłęku
i Hucisku w ramach środków unijnych POKL-u,
- realizacja programu „Powszechna nauka pływania”
dla uczniów naszych szkół z dotacją Ministra Sportu,
- usunięcie z terenu Gminy wyrobów azbestowych
(eternitu) – 17 tys. zł,
- „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności
UE” w miesiącu listopadzie bieżącego roku w ilości
5760,00 kg dla mieszkańców naszej gminy
znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej,
- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
otrzymał 51 000,00 zł dotacji w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Rozwój
infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura
domów kultury na zakup niezbędnego wyposażenia na
potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej (mobilny
podest sceniczno-taneczny, krzesła i stoliki)
- realizacja projektów unijnych:
- Czas na aktywność w Gminie Niwiska – projekt
systemowy GOPS – 156 625 zł,
- Edukacja nauczycieli szansa na osiągnięcie sukcesów
w edukacji szkolnej – 74 244,81 zł,
- Projekt „Rozwój postaw obywatelskich na
terenach wiejskich” współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej
- Projekt „Urzędy przyjazne i bez barier”- Działania
zaplanowane w projekcie obejmują min. podniesienie
kwalifikacji urzędników, aktualizację dokumentów
strategicznych, utworzenie punktów obsługi klientów
z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz
doposażenie urzędów. Łączna wartość projektu
wynosi: 1 999 774 zł. Projekt realizowany w ramach
umowy partnerskiej Firmy Wektor Consulting z Mielca
i samorządów: Powiatu Kolbuszowskiego, Gmin
:Niwiska, Majdan Królewski, Dzikowiec i Kamień.
Projekt w całości jest finansowany ze środków
unijnych.
-„Wiedza
kluczem
do
współdziałania
w
organizacjach
pozarządowych”,
projekt
realizowany przez Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich z Niwiska a współfinansowany przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi unii
Europejskiej

Infrastruktura edukacyjna:
- budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Szkoły
Podstawowej w Siedlance - 1 208 tys. zł,
-budowa kompleksu boisk sportowych w ramach
programu „Orlik” przy Gimnazjum Publicznym
w Niwiskach - 1 107 tys. zł,
- wymiana okien w Gimnazjum Publicznym
– 73 tys. zł,
- zakup komputerów GP, pracownia komputerowa
– 22 tys. zł,
Rozbudowa oświetlenia ulicznego:
- Niwiska - Podhucie , 55 mb, 10 tys. zł,
- Hucisko, krzyżówka Hucisko – Zapole , 146 mb,
- dokumentacja na budowę oświetlenia ulicznego
Hucisko Huta Przedborska 300 mb,
Obiekty sportowe:
- renowacja boiska w Przyłęku – 8 tys. zł,
- renowacja boiska w Siedlance – 30 tys. zł,
- budowa szatni sportowej w Hucinie – 202 tys. zł,
- budowa stałej podłogi przy stadionie sportowym
w Trześni – 15,4 tys. zł,
Inne zadania:
- zakup ciągnika i przyczepy pod potrzeby odbioru
odpadów komunalnych – 180 tys. zł,
- prace na placu rekreacyjno – wypoczynkowym
w Niwiskach – 10 tys. zł,
- zakup średniego zestawu ratowniczego dla OSP
Niwiska- 82 tys. zł,

- „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III
w gminie Niwiska”. Wartość projektu - 179 165,00 zł
brutto, w projekcie 160 uczniów rozwinęło swoje
potrzeby edukacyjne w ramach 1570 godzin zajęć:
odbyły się zajęcia dla dzieci ze specjalnymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
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zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych, zajęcia rozwijające dla dzieci
szczególnie
uzdolnionych
z
zakresu
nauk
matematyczno-przyrodniczych, zajęcia logopedyczne
dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz
gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
W ramach projektu zostały doposażone szkoły
w pomoce dydaktyczne.

nazywa się SAMORZĄDEM LOKALNYM. Brak
zrozumienia roli i zadań gminy, przedkładania
własnych interesów i prywaty (ponad wspólne dobro
i obowiązki) utrudnia codzienną współpracę. To mimo
wszystko bardzo boli.
Każdy z mieszkańców gminy Niwiska posiada własną
ocenę działań samorządu. Na pewno część tych ocen
będzie zarówno pozytywna jak i negatywna. Ważną
rzeczą jest, aby starać się zachować obiektywizm
i cierpliwość w oczekiwaniach na zmiany, na lepsze.
Także ważną rzeczą jest chęć angażowania się
w działania samorządu pamiętając, że najlepszym
bodźcem do dobrego działania wójta i radnych oraz
instytucji
samorządowych
jest
aktywność
mieszkańców.

Rok 2012 to rok trudnych decyzji w funkcjonowaniu
Gminy, to nowe pomysły w oświacie. Podstawowym
powodem podjęcia tak drastycznych kroków jest
niewystarczająca liczba dzieci w poszczególnych
miejscowościach gwarantująca w miarę dobre
finansowanie placówek. Od lat subwencja oświatowa
stanowi za mały procent w ogólnych kosztach, jakie
ponosi budżet gminy. Od kilku lat cały dochód własny
gminy (podatki od nieruchomości, podatki rolne, inne
podatki i opłaty) przeznaczany jest na uzupełnienie
planu finansowego oświaty w Gminie Niwiska
(subwencja oświatowa – ok. 4,8 mln. zł., koszty
całkowite funkcjonowania oświaty – ponad 7 mln. zł.).
Niestety, z roku na rok wielkość dopłat z budżetu
gminy rośnie. Chcąc więcej środków przeznaczać na
rozwój gminy musimy racjonalizować wydatki.
Nie stać naszej społeczności na uczenie dzieci
w klasach kilku czy kilkunastoosobowych. Minimum,
jakie z punktu widzenia MEN i racjonalnych kosztów
kształcenia, to grupa uczniowska 24 - 26 osobowa.
W naszej gminie średnia uczniów w klasie w szkołach
podstawowych wynosi 9 dzieci.

Podsumowując działalność w ciągu roku uważam,
że była ona konstruktywna, gospodarna i owocna.
Szerszą ocenę pozostawiam mieszkańcom naszej
Gminy.
Dziękuję wszystkim, którzy dali nam możliwość
decydowania o kierunkach rozwoju Gminy, którzy
z nami pracowali, doradzali oraz za słowa krytyki, gdy
była ona potrzebna. Dziękuję wszystkim tym
mieszkańcom i pracownikom Urzędu Gminy, którzy
przyczynili się do rozwoju naszej Gminy.
Elżbieta Wróbel
Wójt Gminy Niwiska

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
serdecznie zaprasza do obejrzenia wystawy
poplenerowej „Niwiska2012” członków Amatorskiego
Klubu Plastyka działającego przy Wojewódzkim Domu
Kultury w Rzeszowie

Chylę czoło przed tymi, którzy w obliczu fali krytyk,
choćby w przypadku wywoływanego sztucznie
i niepotrzebnie skandalu wokół przekształcenia
(zreformowania) szkół potrafili zająć racjonalne
stanowisko. Jestem przekonana, że w tej sprawie
jeszcze nie wszystko stracone; że wypracujemy
w naszych miejscowościach pomysł, który pozwoli
na przetrwanie szkół i Gminy. Będziemy wtedy mogli
z podniesioną głową powiedzieć, że zrobiliśmy dla
gminy, dla samorządu, dla nas wszystkich, bez
uszczerbku dla poziomu wykształcenia dzieci, więcej
niż udało się zrobić w poprzednich latach.
Jednocześnie ubolewam, że są tacy, którzy zrozumieli
to tak późno, uczestnicząc w spektaklu, który nikomu
nic dobrego nie przyniósł.
Dziękuję pracownikom urzędu za ich pomysły
innowatorskie, organizacyjne w Urzędzie. Są wśród
nich tacy, którym można zaufać i powierzyć wiele
zadań sięgających poza zwykłe zakresy czynności,
o czym mogłam się przekonać obserwując całą załogę
w ciągu roku.

W ramach konkursu grantowego „Aktywna Biblioteka”
Biblioteka Publiczna w Niwiskach otrzymała grant
w wysokości 4987 zł. na realizację projektu pod nazwą
„Niwiska moja mała ojczyzna – z tradycją
w nowoczesność” Biblioteka uczestniczy w Programie
Rozwoju Bibliotek w Polsce.

Jednocześnie wśród wszystkich wymienionych na
każdej płaszczyźnie trafiają się przypadki niechęci,
pychy, wręcz agresji na zmiany, na inną jakość, na
normalność w dzisiejszym funkcjonowaniu czegoś co
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OGŁOSZENIE

W ramach projektu zostały zrealizowane
następujące formy wsparcia:
1 – Instrumenty aktywizacji społecznej (trening
kompetencji i umiejętności społecznych i grupa
wsparcia),
2 – Instrumenty aktywizacji zawodowej ( indywidualne
i grupowe warsztaty z doradcą zawodowym, szkolenia
zawodowe),
3 – Instrumenty aktywnej edukacji (szkolenia
komputerowe),
Uczestnicy
projektu
uzyskali
dodatkowe
kwalifikacje i umiejętności po ukończeniu
następujących szkoleń:
- kurs operatora koparko ładowarki, w którym udział
wzięło 2 UP ( 202 h),
- podstawy obsługi komputera dla 10 UP (60 h),
- obsługa kasy fiskalnej dla 5 UP (100 h),
- przedstawiciel handlowy dla 2 UP (100 h),
- profesjonalna sekretarka dla 2 UP (100 h),
- kucharz/cukiernik dla 3 UP (100 h),
- barman/kelner dla 1 UP (100 h),
- prawo jazdy kat. B, C dla 3 UP,
- rozszerzony kurs komputerowy dla 2 UP (100 h)
i mogli uczestniczyć w dwóch uzupełniających się
szkoleniach zawodowych tj. kasa fiskalna +
przedstawiciel handlowy, profesjonalna sekretarka +
rozszerzony kurs komputerowy, kasa fiskalna +
cukiernik kucharz, barman/kelner + cukiernik kucharz,
operator koparko ładowarki + prawo jazdy kat. CE.

„Czas na aktywność w Gminie Niwiska”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na aktywność w Gminie Niwiska –
podsumowanie projektu w 2012r.
Czas na aktywność w Gminie Niwiska jest projektem
systemowym realizowanym przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niwiskach w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Realizacja
trwa
od
2009r.
na
bazie
przygotowywanego corocznie i zatwierdzanego przez
Wojewódzki Urząd Pracy wniosku o dofinansowanie.
W bieżącym roku przypada już czwarta edycja tego
przedsięwzięcia. Całkowity koszt projektu w 2012 roku
wynosi 175 000,00 zł, w tym wkład własny gminy
18 375,00zł, dotacja 156 625,00zł.
Cel główny to zwiększenie szans na zatrudnienie
i podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców
z terenu Gminy Niwiska oraz upowszechnianie pracy
socjalnej i podniesienie kompetencji społecznych,
zawodowych i życiowych osób korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej.

Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Niwiskach planuje realizację kolejnej edycji
projektu w 2013r. i zaprasza chętnych do udziału
w szkoleniach i innych formach wsparcia tj. osoby
bezrobotne oraz rolników, korzystające z pomocy
społecznej, zamieszkałe na terenie Gminy Niwiska.

Uczestnicy Projektu to 10 osób (8-K i 2-M),
z terenu Gminy Niwiska które są:
- zagrożone wykluczeniem społecznym,
- bezrobotne i /lub pracujące w gospodarstwie rolnym,
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
- będące w wieku aktywności społecznej,
W projekcie uczestniczy jedna osoba z orzeczoną
grupą niepełnosprawności.

Informacje o realizacji projektu umieszczane są na
stronie internetowej projektu: www.aktywniniwiska.pl

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię
w ramach szwajcarskiego programu współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Tytuł projektu: „Zwiększenie możliwości produkcyjnych i handlowych Firmy SOŁTYS Mariusz Potępa z Mielca”
Od 20.11.2012r. rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Zwiększenie możliwości produkcyjnych i handlowych Firmy SOŁTYS Mariusz Potępa
z Mielca” w ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego /Ekologicznego dla przedsiębiorców.
Realizacja tego projektu polegać będzie na zwiększeniu możliwości produkcyjnych i handlowych firmy SOŁTYS Mariusz Potępa z Mielca,
będącego producentem wyrobów m.in. ręcznie robionych, lokalnych i regionalnych.
Działanie to wzmocni pozycje firmy na rynku lokalnym oraz pozwoli zaistnieć na rynku regionalnym.
Wartość projektu: 66 760,59 zł. Wkład własny: 26 760,59 zł. Suma dofinansowania: 40 000,00 zł.
SOŁTYS Mariusz Potępa, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec www.soltyskulinaria.pl e.mail soltys.kulinaria@gmail.com, tel. 607 928 078

Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach
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