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Podsumowanie 2013 roku
w Gminie Niwiska

Liczba mieszkańców

W Gminie zameldowanych jest 6 089
mieszkańców,
w tym 3.044 kobiet i 3.045 mężczyzn.
Gminę zamieszkuje jednak dużo większa liczba
osób, niż wynika to z danych ewidencji
ludności.(na terenie Gminy mieszkają osoby
niezameldowane).

Geodezja i gospodarka przestrzenna

● Złożono 6 wniosków do Sądu Rejonowego
w Kolbuszowej w celu regulacji stanów prawnych
nieruchomości należących do Gminy Niwiska
● Wydano:
- 37 decyzji o warunkach zabudowy;
● złożono dokumentację do skomunalizowania oraz
skomunalizowano 8 działek w poszczególnych
miejscowościach;
- 12 decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego;

GRUDZIEŃ 2013 r. Egzemplarz bezpłatny ISSN: 1897-3337

Drodzy mieszkańcy Gminy Niwiska

Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, magiczne
Święta Bożego Narodzenia.

Nadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory,
milkną kłótnie a otwierają się ludzkie serca.

Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd,
radość, ciepło, życzliwość i nadzieja niech oznajmiają,

że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.

Niech magia Bożego Narodzenia sprawi, że
radość i miłość zawita do każdego domu

a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z
Nas.

Życzę Państwu
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

i
pomyślnego Nowego 2014 Roku

Wójt Gminy Niwiska
Elżbieta Wróbel

Niwiska,  grudzień 2013 r.
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- 19 postanowień i decyzji w sprawie podziału
nieruchomości
● prowadzono 4 postępowania w sprawie
rozgraniczenia nieruchomości,
● sprzedano 16 działek na kwotę 86 177,00 zł.

Inwestycje

Wykonano następujące inwestycje:
● budowa, odcinków sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej Przyłęk Resztówka,
Niwiska Folusz,
● budowa kanalizacji sanitarnej
Przyłęk - Kosowy II etap,
●modernizacja studni głębinowej w Przyłęku,
● budowa odcinków sieci wodociągowej
Przyłęk Ługnica,
● przebudowa, modernizacja dróg gminnych:
Hucina Grabiny, Hucisko za lasem, Trześń koło
stadionu, Hucina od mostu, Zapole Lipny Bór,
Kosowy Góra, Hucina Górka, Stara Huta Blizna,
● pomoc do dróg powiatowych: chodnik
w Niwiskach k/Jubilatki, Drogi: Leszcze
w kierunku Huty Przedborskiej, Niwiska Podhucie,
Kosowy Trzęsówka,
● budowa oświetlenia ulicznego Hucisko w kier.
Huta Przedborska, Trześń k/ sklepu, Trześń Grobla,
rozpoczęto budowę odcinka oświetlenia Hucisko za
Górą,
● wykonano konserwację polichromii w Dworku
Hupki w Sali pod makami, wronami, odtworzono
polichromię w kolejnej Sali pod koszyczkami,
● rozpoczęto budowę stałej podłogi k/ domu
strażaka w Kosowach,
● ułożono kostkę brukową obok domu Strażaka
w Siedlance,
● wybudowano część ogrodzenia stadionów
sportowych w Przyłęku i Kosowach,
● dokończono budowę szatni sportowej
w Hucinie,
● wykonano nawierzchnię boiska sportowego
w Siedlance,
● wykonano dokumentację budowlaną na szatnię
sportową w Kosowach,
● zlecano budowę placu zabaw w Zapolu
(realizacja do maja 2014r.)
● kontynuowano w Niwiskach rozbudowę placu
rekreacyjno – wypoczynkowego,
● dokończono budowę estrady wolnostojącej
w Trześni,
● wyremontowano budynek Siedleniaka pod
placówkę wychowania wczesnoszkolnego – punkt
przedszkolny w Siedlance,

● odnowiono elewację remiz OSP w Hucinie
i Trześni,

Ochrona środowiska i rolnictwo

● prowadzono 90 decyzji na usunięcie drzew
i krzewów;
● prowadzono 3 postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
● wystosowano 20 pism oraz przeprowadzono
oględziny w terenie w zakresie utrzymania gruntów
we właściwej kulturze rolnej
● odebrano z terenu Gminy Niwiska w 2013 roku
64 935 ton azbestu po uzyskaniu środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz wkładzie
własnym Gminy Niwiska;
● spisano 15 umów dzierżawy;
● wydano 439 decyzji w sprawie zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano
wypłaty 99 880,37 zł producentom rolnym.
● przygotowano i rozliczono wnioski na dotację
celową w sprawie zwrotu podatku
● odłowiono 3 bezpańskie psy, którym znaleziono
nowych właścicieli
● przeprowadzono postępowanie o zamówienie
publiczne na odbiór odpadów z terenu Gminy
Niwiska i utworzenie PSZOK-u. Od 1 lipca 2013
Gmina przejęła odbiór i zagospodarowanie
odpadów tak z posesji zamieszkałych jak i nie
zamieszkałych. Wykonawcę zadania na okres 2 lat
wyłoniono w przetargu nieograniczonym – jest to
Firma Dezako Dębica. Nowy system spowodował
znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów
komunalnych, który obrazuje poniższe zestawienie:

W 2012 roku zebrano z terenu Gminy Niwiska
następujące ilości odpadów:

- komunalne niesegregowane (zmieszane) 301,17
tony z czego 179,69 tony zostało przekazane
do unieszkodliwienia (składowanie) a 121,48 tony
przekazano do odzysku
- opakowania ze szkła 51,34 tony
- opakowania z tworzyw sztucznych 5,23 tony
- odpady wielkogabarytowe 0,72 tony
- opakowania z papieru i tektury 0,76 tony
- zużyte opony samochodowe 2, 4 tony
- urządzenia zawierające freony 0,03 tony
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne składniki 0,54 tony
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W I półroczu 2013 roku zebrano z terenu Gminy
następujące ilości odpadów:

- komunalne niesegregowane 210,7 tony
- opakowania ze szkła 12,7 tony
- opakowania z tworzyw sztucznych 2,5 tony
- odpady wielkogabarytowe 0,2 tony
- opakowania z papieru i tektury 0,5 tony
- urządzenia zawierające freony 0,1 tony
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne składniki 0,5 tony

Ilość zebranych odpadów w nowym systemie
(III kwartał 2013r. lipiec, sierpień, wrzesień)

- komunalne niesegregowane 152,5 tony
- opakowania z tworzyw sztucznych 8,3 tony
- opakowania ze szkła 40,0 ton
- opakowania z papieru i tektury 2,2 tony
- opakowania z metali 0,7 tony

Pozyskane fundusze z Unii Europejskiej
w 2013 r.:

1) w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich:
● projekt „ Promocja Gminy Niwiska poprzez
wydanie albumu oraz kalendarza” w ramach tzw.
małych projektów,
● realizacja małego projektu „Sportowe lato
w Gminie Niwiska”
2) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Innowacyjnej Gospodarki realizacja
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu wśród mieszkańców Gminy Niwiska”
3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego w partnerstwie
z Urzędem Marszałkowskim i 182 samorządami
z całego województwa na terenie Gminy
realizowano
„PSeAP – podkarpacki SYSTEM e- Administracji
Publicznej” w ramach, którego dotarł do Gminy
sprzęt komputerowy, skaner, serwer.
4) w ramach Kapitału Ludzkiego Priorytetu: V
Dobre Rządzenie. Działanie: 5.4 Rozwój potencjału
trzeciego sektora. Poddziałanie: 5.4.2 Rozwój
dialogu obywatelskiego Gmina Niwiska
uczestniczyła w projekcie „Suwak – innowacyjna
metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz
dzieci”. Prowadzona była świetlica dla dzieci
w Hucinie, Siedlance i Hucisku.
5) realizowaliśmy projekt „Bez barier”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt w swym zakresie obejmował wsparciem

15 osób niepełnosprawnych biorących udział
w kursie komputerowym,
6) w projekcie „URZĘDY PRZYJAZNE I BEZ
BARIER” ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu V
Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 – Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w 2013
roku wykonano:
- podjazd dla niepełnosprawnych do Urzędu Gminy
w Niwiskach,
- pracownicy Urzędu brali udział w wielu
szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych
- rozpoczęły się prace nad strategią rozwoju Gminy
na lata 2014 – 2020 oraz mapą interaktywną,
- powstaje punkt obsługi klienta w UG,
- opracowano szereg dokumentacji np. plan
zaopatrzenia w ciepło dla Gminy Niwiska,
6) została opracowana Gminna Strategia
Wyrównywania Szans Edukacyjnych w projekcie
realizowanym przy współpracy z Fundacją
Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego: „Rozwój
postaw obywatelskich na terenach wiejskich”,

Ważniejsze osiągnięcia szkół

Realizowano programy i projekty:

● w Gimnazjum Publicznym w Niwiskach
w ramach dotacji z EFRW realizowano projekt
Yongster plus (dodatkowe zajęcia
z j. angielskiego) oraz rozpoczyna się realizacja
drugiego projektu „Na własne konto” (szkolenia dla
uczniów na feriach z zakresu edukacji
ekonomicznej),
● rozbudowano monitoring na obiekcie SP i GP
w Niwiskach,
● wybudowano boisko Orlik w Niwiskach
● przeprowadzono inwestycje w szkołach:
modernizacja elewacji i c.o. w SP w Przyłęku,
modernizacja mini sal gimnastycznych
w szkołach podstawowych Kosowy i Hucina,
● kontynuowano budowę Sali gimnastycznej
z rozbudową szkoły podstawowej w Siedlance,
● przeprowadzono remont budynku wychowania
wczesnoszkolnego w Siedlance

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

● odnotowano 42 wyjazdy do działań ratowniczo-
gaśniczych i miejscowych zagrożeń
● pozyskano średni zestaw hydrauliczny dla OSP
w Siedlance, zestaw ratownictwa przedmedycznego
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dla OSP Niwiska oraz agregaty prądotwórcze dla
OSP Kosowy, Zapole i Leszcze,
● wyremontowano elewację remizy OSP
w Hucinie i budynek gospodarczy w Hucisku
● zakupiono piec do garaży OSP w Niwiskach,
● przeszkolono 10 druhów OSP z zakresu
szkolenia podstawowego strażaka,
● 195 tys. zł przeznaczono na utrzymanie OSP,
w szczególności na:
- naprawy samochodów, motopomp i sprzętu oraz
konserwację systemu alarmowego;
- wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach
ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- zakup paliwa, umundurowania i sprzętu, badania
lekarskie członków OSP.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Niwiskach

● Zorganizował lub współorganizował ponad
40 imprez kulturalno - rozrywkowych, wystaw,
spotkań kulturalnych, szkoleń i warsztatów,
w których uczestniczyło około 12 tys. osób.
● Grupy artystyczne działające pod patronatem
GOKiB:
- 25 razy występowały na imprezach gminnych
i regionalnych
- uczestniczyły w 4 festiwalach i przeglądach.
W Gminnej Bibliotece w Niwiskach i jej filii
w Siedlance
● zarejestrowano 711 czytelników;
● zrealizowano 15631 wypożyczeń książek na
zewnątrz i 1123 na miejscu;
● zrealizowano 6845 wypożyczeń czasopism na
zewnątrz i 1630 na miejscu;
● w wypożyczalni międzybibliotecznej
zarejestrowano 251 czytelników i zrealizowano
1898 wypożyczeń na zewnątrz
● przeprowadzono zajęcia w świetlicach
bibliotecznych, m.in. głośne czytanie bajek,
spotkania autorskie, zajęcia plastyczne, lekcje
biblioteczne, blok zajęć podczas ferii zimowych
i wakacji, zajęcia świetlicowe i spotkanie autorskie
podczas Nocy Bibliotek.
W filii biblioteki w Siedlance prowadzone są kółka
zainteresowań dla dzieci w ramach Placówki
Wsparcia Dziennego Suwak
● Pozyskano dotacje ze środków zewnętrznych na
działalność bibliotek:
- z Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości
wydawniczych dla bibliotek”; - 2800 zł.
- z Fundacji Wspomagania Wsi w ramach projektu
„Prosto i przystępnie o finansach – spotkania
w bibliotece” realizowanego w ramach komponentu
„Organizacje pozarządowe bibliotekom” - 1530 zł

- z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Konkurs
Grantowy „Aktywna Biblioteka”na realizację
projektu „Niwiska – moja mała ojczyzna
– z tradycją w nowoczesność” – 4987 zł

Działalność Zakładu Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych obsługuje dwa ujęcia
wody oraz 93,5 km sieci wodociągowej i 66 km
przyłączy, którymi dostarczana jest woda do 1612
odbiorców oraz gminną oczyszczalnie ścieków,
18 szt przepompowni ścieków, 118 km sieci
kanalizacyjnej, którą odbierane są ścieki od 1047
dostawców.
W 2013 roku dostarczono do odbiorców 156 000
m3 wody w cenie 2,48 zł brutto za 1 m3 oraz
odebrano 103 500 m3 ścieków komunalnych
w cenie 3,30 zł brutto za 1 m3.

Ponadto ZUK realizował inne zadania,
z których najważniejsze to:
● wydano 51 warunków na wykonanie nowych
przyłączy wodociągowych i 28 warunków na
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
● uzgodniono 38 projektów wodociągowych
i kanalizacyjnych,
● uruchomiono nową studnię głębinową na ujęciu
wody w Przyłęk
● usunięto 86 awarii na urządzeniach
wodociągowych i kanalizacyjnych,
● wymieniono 11 szt. przyłączy wodociągowych
stalowych na przyłącza z rur PE,
● inwestorzy prywatni wykonali 567 m sieci
wodociągowej i 33 szt. przyłączy oraz 317 m sieci
kanalizacyjnej i 19 szt. przyłączy.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niwiskach

Ośrodek realizując zadania wynikające z ustawy
o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych,
pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
przeciwdziałaniu przemocy rodzinie i innych ustaw
w 2013r. udzielił pomocy:
- w dziale pomocy społecznej 230 rodzinom, a 450
osobom, którym przyznano decyzją świadczenie,
- w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego 386 rodzinom, 583 a osobom,
którym przyznano decyzją świadczenie.

I. POMOC SPOŁECZNA
Wsparcie w ramach pomocy społecznej udzielane
jest po uprzednim przeprowadzeniu postępowania
administracyjnego (w tym rodzinnego wywiadu
środowiskowego) w zakresie spełnienia
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wymaganych kryteriów ustawowych tj. kryteriów
dochodowych i kryteriów wskazujących na trudną
sytuację osoby lub rodziny. Pomocy społecznej
udziela się z powodu: bezrobocia, długotrwałej
choroby, niepełnosprawności, bezradności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego w opiece
i wychowaniu dzieci, przemocy, sieroctwa,
bezdomności, wielodzietności, zdarzenia losowego,
sytuacji kryzysowej i klęsk żywiołowych, gdy
dochód dla osoby samotnie gospodarującej nie
przekracza  kwoty 542 zł., a dla osoby w rodzinie
kwoty 456 zł.

Ośrodek udzielił następujących form wsparcia:

1. Zasiłki stałe z tyt. niepełnosprawności (stopień
znaczny i umiarkowany) - świadczeń 471 dla 45
osób. Koszt w 2013r. 166 033 zł.
2. Zasiłki okresowe z tyt. głównie: bezrobocia,
dł. choroby, niepełnosprawności - świadczeń 340
dla 89 rodzin. Koszt w 2013r. 136 449 zł.
3. Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłków
stałych - świadczeń 264 dla 22 osób. Koszt
w 2013r. 11 538.
4. Zasiłki celowe, w tym zasiłki celowe specjalne
- świadczeń 160 dla 114 osób. Koszt w 2013r.
52 300zł.
5. Pomoc rzeczowa w tym zakup żywności,
odzieży, opału dla 15 osób. Koszt w 2013r. 6 000
zł.
6. Ponoszenie odpłatności za pobyt 2 osób w domu
pomocy społecznej. Koszt w 2013r. 56 957 zł.
7. Dożywianie dzieci w szkole – zadanie
realizowane w 21 placówkach szkolnych na terenie
gminy Niwiska i poza jej terenem. Z pomocy
w formie dożywiania skorzystało 312 osób- dzieci
i młodzieży zakwalifikowanych przez ośrodek na
podstawie złożonej dokumentacji
i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego -
rodzinnego. Dożywianie na terenie gminy Niwiska
realizowane jest w formie gorących posiłków.
Koszt dożywiania w 2013r. 196 552 zł.
8. Praca socjalna polegająca na podejmowaniu
szeregu działań na rzecz poprawy funkcjonowania
rodziny dotkniętej różnymi problemami:
bezrobociem, przemocą, trudnościami w związku
z nadużywaniem alkoholu poprzez prowadzenie
rozmów, podejmowanie działań interwencyjnych,
wsparcie w rozwiązywaniu problemów, współpracę
z innymi instytucjami i organizacjami.
Pomocy w formie pracy socjalnej w 2013r.
udzielono 120 rodzinom.
9. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków
publicznych - przeprowadzono w tych sprawach

2 wywiady środowiskowe, przyznając świadczenie
opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
11. Kontrakt socjalny - w kontrakcie socjalnym
opracowuje się ocenę sytuacji osoby lub rodziny
oraz formułuje cele, które ma osiągnąć osoba lub
rodzina dla przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej.
W 2013 r. pracownicy socjalni zawarli
z podopiecznymi 18 kontraktów socjalnych.
12. Wypoczynek letni dla dzieci

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przyznało
dla gminy Niwiska 4 bezpłatne miejsca na
wypoczynek dla dzieci z terenów wiejskich z rodzin
spełniających kryterium dochodowe zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej. Zakwalifikowane
przez GOPS w Niwiskach dzieci do uczestnictwa w
kolonii wyjechały do Kielc w terminie od 29 lipca
2013r. do 11 sierpnia 2013r. Ponadto GOPS
dofinansował pobyt 2-jga dzieci niepełnosprawnych
na obozie integracyjnym (zielona szkoła) w kwocie
600 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ
ALIMENTACYJNY
W tym zakresie przyznano i wypłacano
następujące świadczenia przysługujące osobom
osiągającym dochód, który nie przekraczał kwoty
539,00 zł. na osobę w rodzinie, dla osób
niepełnosprawnych 623,00 zł.
- zasiłki rodzinne dla 583 rodzin,
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tyt.
wielodzietności, opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, podjęcia
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego,
urodzenia dziecka, samotnego wychowywania
dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego dla 386 rodzin,
-jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka
dla 48 osób,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla
17 rodzin, 30 osób uprawnionych (dzieci),
- zasiłki pielęgnacyjne dla 410 osób,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób,
- składki emerytalno-rentowe z tyt. wypłacanych
świadczeń pielęgnacyjnych dla 29 osób.
Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2013r.
w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego wynosi 2 683 466 zł.
Ośrodek w 2013r. prowadził postępowania wobec
11 dłużników alimentacyjnych, w ich zakres
wchodziło sporządzanie wywiadów
alimentacyjnych, ustalanie zadłużenia, zbieranie
dokumentacji z zakresu ustalenia miejsca pobytu,
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sporządzanie dokumentacji zobowiązującej do
spłaty zadłużenia.

III. DZIAŁANIA ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w gminie Niwiska

W ramach działań zespołu i powoływanych przez
przew. zespołu grup roboczych prowadzone były
postępowania wynikające z procedury Niebieskiej
Karty w sytuacji 23 rodzin dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie.

IV. PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ
z zakresu pomocy społecznej wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych oraz działania
niekonwencjonalne podejmowane przez GOPS
w 2013r.
1) zbiórka odzieży i żywności dla osób
potrzebujących,
2) realizacja projektu systemowego Czas na
aktywność w Gminie Niwiska - projekt wieloletni
2013-2015 adresowany do 25 UP,
3) realizacja projektu rządowego „Asystent rodziny
2013”, w ramach którego wsparcie asystenta
rodziny uzyskało 11 rodzin,
4) koordynacja realizacji projektu „SUWAK” na
terenie gminy Niwiska - zakładanie świetlic
środowiskowych dla dzieci,
5) współpraca z CIS w Kolbuszowej,
kwalifikowanie do udziału w warsztatach CIS.

Stan Finansów Gminy

● Zadłużenie Gminy Niwiska na koniec 2013 r.
wyniesie 5.603.163,71 zł, co daje około 29, 42%
w stosunku planowanych dochodów (prognoza na
początku 2013 r. – 29,94%) przy ustawowych
możliwościach 60 %.
● W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013
- 2018 z dnia 26 listopada 2013 roku zaplanowano
począwszy od roku 2014 nadwyżkę budżetową
w poszczególnych latach.
● a do 2018 roku planowaną nadwyżkę budżetową
w latach 2014-2018 przeznacza się na spłatę
wcześniej zaciągniętych pożyczek i ograniczenie,
zarówno w zakresie wydatków bieżących, jak
i inwestycyjnych do wysokości planowanych
kredytów. Dlatego w w/w latach musi nastąpić, pod
warunkiem, że planowane dochody budżetowe na te
lata będą wykonane w planowanej wysokości.

Rok jest bogaty w inwestycje, chociaż jest kryzys
gospodarczy, który jest odczuwalny w gminie.
Przedsiębiorstwa duże i małe oraz mieszkańcy,
odprowadzają podatki dochodowe, jednak dochód
gminy z tego tytułu znacznie spadł. Problem ten był
wielokrotnie poruszany przez samorządy.
Generalnie jest tak, że musimy wykonywać pewne
zadania społeczne. Takie, jak opieka społeczna,
oświetlenie, drogi, i my jako samorząd
otrzymujemy na ten cel pieniądze z podatków
i subwencje, tak jak w przypadku oświaty. Prawda
jest taka, że we wszystkich naszych działaniach
wciąż tych środków finansowych brakuje i do
wszystkich zadań budżet Gminy dokłada.
Największym sukcesem tego roku jest niewątpliwie
otwarcie Zespołu żłobków „Jacek i Agatka” na
terenie Gminy. To dzięki Zarządom Stowarzyszeń,
które podejmują wyzwania (Stowarzyszenie
Puchatek z Przyłęka, Stowarzyszenie Promyk
z Huciska) w partnerstwie z Gminą utworzone
zostały na terenie Gminy żłobki i powstały nowe
punkty przedszkolne.
Dużym sukcesem jest w części budynku
wielofunkcyjnego w Leszczach przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL” zorganizowanie
warsztatów zawodowych w ramach Centrum
Integracji Społecznej. NIL zamierza zorganizować
warsztaty: gastronomiczny, cukierniczy,
piekarniczy oraz garncarski.

Bardzo trudno jest powiedzieć, że ten sukces ma
jedną twarz. Na pewno składa się z całej fali
działań, które są podejmowane. Przede wszystkim
jest to jednak rozwój gospodarczy gminy. Za sukces
możemy uznać wszystko to, co wiąże się
z rozwojem gminy. Żeby takie działania mogły być
realizowane, to jedna rzecz jest dla nas wszystkich
niezbędna, to jest zrozumienie tych potrzeb przez
mieszkańców gminy Niwiska. Bardzo bym chciała,
żeby mieszkańcy byli autentycznymi gospodarzami
tej gminy, żeby rada była przedstawicielem
samorządu. Najważniejsza jest współpraca, nikogo
nie chcemy ograniczać. Chcemy, żeby mieszkańcy
mieli swój wkład w rozwój społeczny gminy. Pracę
w zgodzie uważam za największy sukces.

Elżbieta Wróbel Wójt Gminy Niwiska

W podsumowaniu dane na 10.12.2013
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Gmina Niwiska przedłuża do 16 grudnia nabór do projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu wśród
mieszkańców Gminy Niwiska” , w ramach którego 120 rodzin spełniających kryteria określone poniżej,
otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz
zostanie przeszkolonych w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Głównym celem projektu jest dostarczenie Internetu mieszkańcom Gminy Niwiska zagrożonym
„wykluczeniem cyfrowym”. Dzięki realizacji projektu 120 gospodarstw domowych i 7 jednostek podległych
w ramach działań koordynacyjnych uzyska dostęp do Internetu poszerzając krąg odbiorców usług i treści
cyfrowych.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby nie posiadające na dzień składania formularza
zgłoszeniowego – dostępu do Internetu i plasujące się w którejś z poniższych grup:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej i/lub świadczeń rodzinnych,

-dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania
stypendiów socjalnych, typowana do wsparcia we współpracy ze szkołami oraz ośrodkiem pomocy społecznej,

-osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem
równoważnym,

- osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych,

- dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce z rodzin, w których przeciętny miesięczny
dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż
ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez GUS.

Projekt realizowany będzie zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Inwestycja ma na celu
zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy, zakup sprzętu komputerowego,
instalację w gospodarstwach domowych oraz 7 jednostkach podległych i realizację działań w celu płynnego
przeprowadzenia Projektu, poza tym przeszkolenie uczestników projektu w zakresie korzystania z komputera,
możliwości Internetu, obsługi programów biurowych, umiejętności właściwego wykorzystywania sprzętu.
Z każdego gospodarstwa domowego w szkoleniu weźmie udział 1 osoba, łącznie 120 osób.

Działanie zostanie przeprowadzone przez osoby powołane do realizacji projektu we współpracy z ze szkołami
oraz ośrodkiem pomocy społecznej.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerem telefonu 17 2270414 oraz
zgłoszenie się do Biura Projektu (Urząd Gminy Niwiska, pokój nr 14) od poniedziałku do piątku w godz. od
7:30 do 15:30.

Rekrutacja potrwa od 25 listopada – 16 grudnia 2013 r.

Liczba miejsc ograniczona!
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„Tęcza- edukacja od przedszkola”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć
z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

Przytoczone powyżej słowa stanowią sens edukacji przedszkolnej, bo właśnie te umiejętności zdobywa
dziecko w przedszkolu. Obecnie poza szeregiem osiągnięć w dziedzinie nauk pedagogicznych
upowszechniła się świadomość znaczenia przedszkola i jego istotnego wpływu na rozwój i przyszłe losy
człowieka. W przedszkolu dziecko poznaje zasady życia w społeczności. Zdobywa przyjaciół, kłóci się
z nimi, ale też uczy się rozwiązywać konflikty. W przedszkolu kształtuje się jego samodzielność, której
będzie potrzebował w szkole- spędzi tam przecież jedną czwartą życia. Nauczy się także wielu rzeczy, nie
zdając sobie z tego sprawy- zajęcia w formie zabawy nie są wyłącznie odpoczynkiem.

Stowarzyszenie „TĘCZA” w Trześni chce umożliwić zarówno dzieciom jaki i rodzicom łatwiejszy dostęp
do edukacji przedszkolnej. Dzięki wsparciu i pomocy Elżbiety Wróbel – Wójta Gminy Niwiska
Stowarzyszenie „TĘCZA”  podjęło działania związane z utworzeniem punktu przedszkolnego w Trześni.
Przy obopólnej współpracy Stowarzyszenia „TĘCZA” jako Lidera i Gminy Niwiska jako Partnera
projektu możliwe było pozyskanie środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. W ramach projektu zaplanowane zostały dla przedszkolaków- nieodpłatnie: zajęcia z wychowania
przedszkolnego, zajęcia z języka angielskiego, logopedii, gimnastyki korekcyjnej i rytmiki. Ponadto
uczestnictwo w w/w projekcie gwarantuje także wyżywienie, ubezpieczenie, oraz wyposażenie punktu
przedszkolnego.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 25 dzieci w wieku 3-5 lat
z terenu Gminy Niwiska poprzez objęcie ich edukacją przedszkolną w okresie 01.11.2013-
30.06.2015.

Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na rodziców przedszkolaków poprzez zapewnienie
edukacji przedszkolnej, opieki nad dziećmi. Kształcenie dzieci już na etapie przedszkolnym jest bardzo
ważnym elementem edukacji. Powstałe przedszkole pełni funkcje ośrodka edukacyjno-kulturotwórczego
we wsi..

W przedszkolu dziecko nauczy się dobrych manier, rozwinie swoją osobowość i talenty. Niepubliczny
Punkt Przedszkolny „TĘCZA” w Trześni wyposaży dziecko w potrzebne umiejętności umożliwiające
rozpoczęcie nauki w szkole.

Realizator Projektu:
Stowarzyszenie „TĘCZA” w Trześni REGON: 180983425

36-147 Niwiska, Trześń 173/1 Partner:
tel.: 728845214 Gmina Niwiska
NIP: 8141684051 36-147 Niwiska 430



10

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

AKTYWNI W GMINIE NIWISKA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach w latach 2013-2015 realizuje projekt systemowy pn:
„Czas na aktywność w Gminie Niwiska” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, PRIORYTET VII
Promocja integracji społecznej, DZIAŁANIE 7.1, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
PODDZIAŁANIE 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych
25 osób (18-K i 7-M) z terenu Gminy Niwiska oraz upowszechnianie pracy socjalnej.

Projekt obejmuje swoim wsparciem w danym roku 10 osób z terenu Gminy Niwiska, które są: zagrożone
wykluczeniem społecznym, bezrobotne i/lub pracujące w gospodarstwie rolnym, korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej.

Na realizację tego przedsięwzięcia GOPS Niwiska uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej
z czego całkowity koszt projektu na rok 2013 wynosi 143 253,00 zł. Wkład własny gminy wynosi 15 041, 56zł.

Projekt jest odpowiedzią na prowadzoną przez pracowników socjalnych diagnozę wśród klientów tutejszego
GOPS, która pozwoliła ustalić grupę docelową projektu, a następnie zaplanować jak najlepsze wsparcie dla
tych osób. Uczestnicy projektu kształcąc się w jednym z wybranych przez siebie zawodów zdobywają
podstawowe informacje i umiejętności, które będą użyteczne przy poszukiwaniu pracy. Dodatkowym atutem
udziału w projekcie jest zwiększenie poziomu motywacji do aktywnego poszukiwania pracy jak również
zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu w 2013r uczestników objęto 3 instrumentami aktywnej integracji:
- instrumentem aktywizacji społecznej w ramach, którego przeprowadzono szkolenie pn „ Trening

kompetencji i umiejętności społecznych” w wymiarze 38h,
- instrumentem aktywizacji zawodowej w ramach, którego przeprowadzono szkolenie pn „ Grupowe

warsztaty z doradcą zawodowym ” w wymiarze 32h,
- instrumentem aktywizacji edukacyjnej, w ramach którego przeprowadzono kurs „ Obsługa kasy fiskalnej”

w wymiarze 100h, kurs „Operator koparko-ładowarki” w wymiarze 202 h, kurs „Cukiernik/kucharz”
w wymiarze 100 h oraz kurs podstaw obsługi komputera w wymiarze 60 h.

Dodatkowym wsparciem osób uczestniczących w projekcie jest działanie o charakterze środowiskowym
w ramach, którego zorganizowano wyjazd integracyjny dla uczestników i ich rodzin.

GOPS Niwiska planuje realizacje kolejnej edycji projektu w związku z czym zaprasza chętnych do udziału
w szkoleniach i innych formach wsparcia osoby bezrobotne, rolników korzystających z pomocy społecznej
zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska.

Rekrutacja do projektu systemowego „ Czas na aktywność w Gminie Niwiska” na rok 2014
prowadzona będzie od 01.01.2014r do 31.03.2014r., natomiast na rok 2015 r. od 01.11.2014r.
do 31.12.2014r.

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Niwiska 430
36-147 Niwiska
tel. 17 2279342
e-mail: gopsniwiska@niwiska.pl
strona internetowa: www.aktywniniwiska.pl


