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Najstarsza mieszkanka Gminy Niwiska
ukończyła 106 lat!!!
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Ocena zgłoszonych gospodarstw i nieruchomości przez
powołaną w tym celu komisję odbędzie się w sierpniu br.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi
na doŜynkach.
W kategorii I wysokość nagród wynosi:
a) za zajęcie I miejsca –
1.100,00 zł
b) za zajęcie II miejsca –
900,00 zł
c) za zajęcie III miejsca –
800,00 zł
W kategorii II wysokość nagród wynosi:
a) za zajęcie I miejsca – 500,00 zł
b) za zajęcie II miejsca – 400,00 zł
c) za zajęcie III miejsca – 300,00 zł
UWAGA! W konkursie nie mogą brać udziału osoby,
których obiekty zostały nagrodzone w roku ubiegłym.

12 lipca Pani Maria Kutyła z Trześni obchodziła 106
urodziny. Na świat przyszła w 1902 roku w miejscowości
Trześń. Wójt ElŜbieta Wróbel wraz z Agnieszką Haptaś
pracownikiem GOPS złoŜyły Ŝyczenia Dostojnej Jubilatce.
Mimo sędziwego wieku, Pani Maria wiele się uśmiecha,
przyjmuje gości, szczególnie ceni sobie towarzystwo
gości. Jej stan zdrowia jest godny pozazdroszczenia,
narzeka tylko na bóle nóg. Wizyta przedstawicieli
samorządu Gminy bardzo ucieszyła Dostojną Jubilatkę.
Pani Maria doczekała się 3 dzieci, 7 wnuków,
17 prawnucząt i 9 praprawnucząt. śyczymy wiele radości
i przede wszystkim zdrowia!

Konkurs, konkurs, konkurs
Wójt Gminy Niwiska ogłasza II edycję konkursu pod
nazwą:

„Najbardziej zadbana zagroda wiejska”
na terenie gminy Niwiska w 2008r.
Regulamin konkursu oraz szczegółowe kryteria oceny
i punktacji stanowią załącznik do w/w zarządzenia.
Konkurs zostanie przeprowadzony w II kategoriach:
I - najbardziej zadbane gospodarstwo rolne
II - najbardziej zadbana nieruchomość
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny
zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy pisemną
deklarację udziału w terminie do 31 lipca 2008r.
(wzór do pobrania na stronie internetowej www.niwiska.pl
lub w pokoju UG Nr 18)

Zapraszam do udziału w konkursie i Ŝyczę powodzenia!

Nowy - „stary” Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Trześni.
Wójt Gminy Niwiska informuje, Ŝe w wyniku
przeprowadzonego
postępowania
konkursowego
w miesiącu czerwcu br. i nie wniesienia umotywowanych
zastrzeŜeń przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Trześni na następną
kadencję tj. od 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2013 r.
została dotychczas pełniąca tę funkcję Pani Zofia Mazur
zam. Niwiska.
Gratulujemy, Ŝyczymy zdrowia i owocnej pracy.

Świadczenia Rodzinne na nowy okres
zasiłkowy od 1 września 2008 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach
informuje, Ŝe wnioski na zasiłek rodzinny na okres
zasiłkowy od 01.09.2008 do 31.08.2009 r. są przyjmowane
od dnia 21 lipca 2008 r
Do wniosku naleŜy dołączyć następujące dokumenty:
1.Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach
za 2007r małŜonków oraz dzieci pełnoletnich powyŜej
18 roku Ŝycia pozostających na utrzymaniu rodziców
do 25 roku Ŝycia nawet jeśli nadal się uczą;
2.Rolnicy będący właścicielami gospodarstwa rolnego
powyŜej 1 hektara fizycznego ksero nakazu płatniczego

za
2007r
oraz
wypełnione
oświadczenie
(zał. nr 4 do wniosku w sprawie ustalenia prawa
do zasiłku rodzinnego);
3.Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
zaświadczenie od pracodawcy o kontynuacji urlopu
wychowawczego oraz o zgłoszeniu do ubezpieczeń
społecznych;
4.Zaświadczenia o uczęszczaniu dzieci do szkół
ponadgimazjalnych na rok szkolny 2008/2009, które
naleŜy wybrać w sekretariacie szkoły z chwilą
rozpoczęcia roku szkolnego i dostarczyć w terminie
do 7.09.2008r.( uwaga! Zaświadczenie wydane
w okresie wakacji nie potwierdza faktu uczęszczania
dziecka do szkoły w nowym roku szkolnym);
5.Zaświadczenia o wysokości pobieranego stypendium
przez dzieci, na które rodzice pobierają zasiłek rodzinny
oraz dzieci wpisanych do członków rodziny
do ukończenia 25 lat;
6.Oświadczenie
o
uzyskiwaniu
dochodów
nie
opodatkowanych w 2007r. (zał. nr 4 do wniosku);
7.Zaświadczenia od komornika o stanie egzekucji za 2007r
składają osoby pobierające zaliczkę alimentacyjną, oraz
osoby, które mają zasądzone alimenty, a płacone są one
w niŜszej wysokości niŜ alimenty zasądzone wyrokiem
sądowym lub nie są płacone;
8.Inne dokumenty w zaleŜności od sytuacji rodzinnej
w tym:
- Zaświadczenia o wynagrodzeniu netto z miesiąca
poprzedzającego złoŜenie wniosku o zasiłek rodzinny
składają osoby, które w 2008 r uzyskały dochód, którego
nie miały w 2007r. np. podjęły zatrudnienie, a poprzednio
były bezrobotne, otrzymały rentę rodzinną, otrzymały
wyrok o zasądzonych alimentach itp. /przybycie źródła
dochodu 2007 r/
- Zaświadczenia z Urzędu Pracy o braku prawa do zasiłku
dla bezrobotnych składają osoby, które wnioskują o utratę
dochodu, za 2007r, pozostają bez pracy i nie osiągają
dochodu oraz świadectwo pracy z ostatniego miejsca
zatrudnienia /utrata dochodu w 2007 r/.

Dofinansowanie do wyprawki szkolnej
Uczniowie z rodzin, w których dochód na jedną osobę nie
przekracza 351 zł, otrzymają od 70 do 170 zł
dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych.
Uczniowie, którzy od września tego roku rozpoczną
zerówkę, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, otrzymają
zwrot części kosztów zakupu podręczników. Rząd chce
wydać na ten cel ponad 50 mln zł. Tak wynika z projektu
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom
i uczniom na zakup podręczników.
Aby uzyskać pomoc, rodzice dzieci będą musieli złoŜyć
wniosek w tej szkole, do której uczeń będzie uczęszczał
od najbliŜszego września.
Termin ich składania zostanie ogłoszony dla szkół
prowadzonych przez gminę przez wójta gminy po wejściu
w Ŝycie rozporządzenia. W przypadku ogólnokształcących
szkół muzycznych termin taki ustali minister kultury
i dziedzictwa narodowego.
Do wniosku trzeba będzie dołączyć zaświadczenie
o wysokości dochodu. Pomoc otrzymają tylko uczniowie
z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty 351 zł miesięcznie. Rodziny, które
korzystają z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
o
dochodach będą przedstawiać
zaświadczenie
o korzystaniu z tej formy pomocy.
Listę wszystkich wniosków dyrektor przedstawi wójtowi,
a w przypadku ogólnokształcących szkół muzycznych ministrowi kultury. Po jej otrzymaniu gmina przekaŜe na
rachunek bankowy szkoły pieniądze. Dyrektor placówki
oświatowej wypłaci dopłaty rodzicom po przedstawieniu
dowodu zakupu podręczników. Rodzice otrzymają
maksymalnie 70 zł, jeŜeli ich dziecko rozpoczyna
zerówkę, 130 zł, jeŜeli zaczyna naukę w I klasie szkoły
podstawowej lub ogólnokształcącej szkole muzycznej, 150
zł, jeśli rozpoczyna II klasę w tych szkołach lub 170 zł,
jeśli zaczyna naukę w klasie III.
W przypadku zbiorczego zakupu podręczników to podmiot
zamawiający podręczniki (np. szkoła) będzie musiał
potwierdzić, Ŝe rodzice ponieśli konkretny koszt zakupu
ksiąŜek.

Świadczenia rodzinne przysługują, jeŜeli dochód rodziny
nie przekracza kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł w przypadku
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o umiarkowanym
albo
o
znacznym
stopniu
niepełnosprawności.
Dokumenty, które zostały złoŜone w poprzednich okresach
zasiłkowych np. ksero aktów urodzenia dzieci, ksero
dowodów
osobistych,
aktualne
orzeczenia
o niepełnosprawności nie muszą być ponownie składane,
chyba, Ŝe nastąpiła zmiana np. dowodu osobistego,
wówczas naleŜy złoŜyć ksero nowego dokumentu.

Puchary rozdane!
W dniu 13 lipca 2008 roku w miejscowości Przyłęk odbył
się Turniej Piłki NoŜnej o Puchar Wójta Gminy Niwiska.
W turnieju wzięły udział wszystkie sołectwa z terenu
Gminy Niwiska.
W wyniku losowania
Przyłęk – Trześń mecz
Leszcze – Zapole mecz
Niwiska – Hucina mecz
Hucisko – Siedlanka mecz

Wnioski na zasiłek rodzinny są przyjmowane
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr
6 – budynek Urzędu Gminy w Niwiskach.
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jako pierwsze zagrały:
zakończony wynikiem 2:0
zakończony wynikiem 0:2
zakończony wynikiem 0:2
zakończony wynikiem 1:0

„Uczeń na wsi”
GOPS w Niwiskach informuje, iŜ Gmina Niwiska
w bieŜącym roku została zakwalifikowana do realizacji
programu „Uczeń na wsi” w obszarze A, którego
adresatem są osoby niepełnosprawne, posiadające waŜne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające
naukę w szkole podstawowej gimnazjum lub w szkole
ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej).
W ramach obszaru A programu dofinansowanie, moŜe
obejmować następujące koszty:
1)
zakupu
przedmiotów
ułatwiających
lub
umoŜliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie
sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne
obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja
i abonament – moŜliwe są tu rachunki z lipca i sierpnia),
z wyłączeniem zakupu komputerów,
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania
oraz kursów językowych (w przypadku kursów
organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia,
dofinansowaniu mogą podlegać równieŜ koszty dojazdu,
zakwaterowania, wyŜywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
Ponadto
w
tym
obszarze,
uczniowie
szkół
ponadgimnazjalnych, mogą uzyskać takŜe dofinansowanie
kosztów pobieranej nauki (czesne), dojazdu do szkoły
i zakwaterowania (w przypadku gdy uczeń pobiera naukę
poza miejscem stałego zameldowania).
Wniosek o dofinansowanie moŜe złoŜyć pełnoletni uczeń
niepełnosprawny a w przypadku nieletnich adresatów
programu jego rodzic lub opiekun prawny w terminie
od 01.09.2008r do 30.09.2008r.

Z powodu nieparzystej liczby druŜyn Kosowy rozegrały
spotkanie z Zapolem – wynik 0:1. W półfinale grały:
Przyłęk – Kosowy 7:0; Hucina – Hucisko 2:1. Do finału
przeszły druŜyny z Przyłęka i Huciny. Mecz zakończył się
zwycięstwem Przyłęka 1:0. Podczas turnieju wybrany
został Król Strzelców, którym został Tomasz Czerw
reprezentujący druŜynę z Przyłęka, oraz najlepszy
bramkarz Łukasz Saj, reprezentant Huciska. Rozgrywki
były bardzo zacięte i emocjonujące, ale i zarazem
bezpieczne i wedle zasady fair - play. Wójt Gminy
Niwiska dziękuje wszystkim zawodnikom biorącym udział
w turnieju, oraz wszystkim, którzy przygotowywali,
zabezpieczali i przeprowadzili rozgrywki.

Zarząd Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Trześni
Gminny
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
serdecznie zaprasza na uroczystość poświęcenia figurki Św. Floriana
w dniu
dniu 27 lipca 2008 r.
W programie uroczystości:
Godz. 1500 Msza św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem
św. Mikołaja w Niwiskach
Godz. 1615 Uroczyste poświęcenie figurki Św. Floriana
na placu przed Remizą OSP w Trześni
Trześni
Godz. 1700 Mecz oldbojów w piłce noŜnej „północ – południe”
Godz. 1800 „Sołtysiada” – turniej sołectw
Godz. 1930 Festyn taneczny -wstęp wolny!
Bufet obficie zaopatrzony!!!
ZAPRASZAMY!!!
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Zwiększenie zatrudnialności Kobiet niepracujących
z terenu Gminy Niwiska poprzez aktywizację zawodową”
Nr WND-POKL.06.01.01-18-142/08
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności kobiet niepracujących; korzystających z pomocy społecznej
z terenu Gminy Niwiska. Realizacja projektu ułatwia dostęp do zatrudnienia uczestnikom projektu eliminuje bariery leŜące
zarówno po stronie poszukujących pracy jak i otoczenia. W realizowanym projekcie kładziemy nacisk na poznanie przez
bezrobotne kobiety własnych moŜliwości oraz eliminację barier psychologicznych. Skuteczne zaprezentowanie cech
niezbędnych w prowadzeniu domu takich jak: sprawna organizacja pracy, dokładność, konieczność planowania mogą stać
się powaŜnym atutem w staraniach o pracę, a zdobyte na kursach kwalifikacje stanowić będą rzetelną oraz trwałą bazę
umiejętności wysoko cenionych na rynku. Grupą docelową projektu są niezatrudnione kobiety objętych świadczeniami
pomocy społecznej zameldowane na terenie Gminy Niwiska, których sytuacja bytowa i społeczna klasyfikuje jako osoby
dotknięte bezpośrednio zjawiskiem społecznej marginalizacji lub są nią zagroŜone. Kwalifikacja do programu dokonana
zostanie przez zespół, składający się z trzech osób, kierownika projektu, doradcy zawodowego, oraz pracownika socjalnego
wg następujących kryteriów: motywacji, sytuacji socjalno-bytowa preferencji i umiejętności zawodowych. ZałoŜona
zostanie baza danych oraz lista rezerwowa. W ramach projektu będą prowadzone następujące zadania:
Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz wsparcie psychologiczne.
Celem tego działania jest przygotowanie dla Kobiet optymalnej ścieŜki zawodowej uwzględniającą m.in.
przekwalifikowanie, doskonalenie zawodowe, samozatrudnienie oraz nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania
zatrudnienia. IPD przygotowany zostanie przez doradcę zawodowego i psychologa.
Szkolenia i staŜe zawodowe - kontynuacji działań przez klienta, związanych z weryfikacją lub osiągnięciem celu.
Uczestniczki realizując swoje Indywidualne Plany Działań (IPD) skierowane zostaną:
- na 6 miesięczne staŜe,
- kursy grupowe i indywidualne:
Kursy grupowe:
Nowoczesny sprzedawca - w tym zajęcia w laboratorium komputerowym
Opiekunka osób starszych i niesprawnych z nauką języka angielskiego
Kursy indywidualne:
Fryzjerka
Kosmetyczka
Dodatkowo z pośród kobiet uczestniczących w projekcie wyselekcjonowana zostanie grupa 15 kobiet, która weźmie udział
w szkoleniu z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej. W programie przewidziano łącznie 100 godzin
zajęć. Uzupełnieniem szkoleń zawodowych będą warsztaty z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej; zajęcia
grupowe: aktywizujące i integracyjno-motywujące, doradztwo indywidualne; zawodowe, biznesowe, prawne,
psychologiczne. Celem działań aktywizujących jest wzbudzenie motywacji do podejmowania działań zmierzających
do zatrudnienia lub samozatrudnienia. Uczestniczkom zapewniony będzie zwrot kosztów dojazdu, poczęstunek, opieka nad
osobami zaleŜnymi oraz dodatek szkoleniowy. Kobietom skierowanym na staŜ zapewniony zostanie zwrot kosztów
dojazdu.
Pośrednictwo pracy
Zadanie ma na celu pomoc uczestniczkom projektu w znalezieniu pracy. Realizowane będzie poprzez pośrednika pracy
do obowiązków, którego naleŜało będzie: analiza opinii referencyjnej i „Portfolio” klienta, dobór ofert pracy, wspólne
poszukiwania pracy, marketing klienta u pracodawcy, gromadzenie aktualizowanie i udostępniania informacji o zawodach,
rynku pracy i moŜliwości kształcenia.
Rekrutacja prowadzona będzie w Urzędzie Gminy Niwiska i będzie trwała od września 2008 do października 2008.
W pierwszym etapie z kobietami wytypowanymi przez GOPS zostanie przeprowadzona rozmowa wstępna mająca na celu
zapoznanie z projektem. Następnie uczestniczki projektu poddane zostaną procesowi doboru podczas dwóch godzinnych
sesji z doradcą zawodowego i pracownikiem socjalnym.
Więcej informacji moŜna uzyskać na stronie internetowej projektu www.niwiska.pl oraz w biurze projektu znajdującym się
w Urzędzie Gminy Niwiska w pokoju nr 1.
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