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„Pod powieką łzy tłumione, w tylu sercach ciepły blask,
choinkowe świeczki w domach otwierają niebo w nas.
Moc świetlista, oto Chrystus serca czystość ludziom da,
gdy okienka chat już płoną , gdy Wigilia Polska trwa”.
Kazimierz Szemioth

Na najpiękniejsze, najbardziej rodzinne Święta Bożego
Narodzenia i nadchodzący Nowy 2012 rok życzymy,
abyśmy w codzienności dostrzegali to, co piękne,
w najtrudniejszych chwilach zachowali pogodę ducha,
a w tych najszczęśliwszych pielęgnowali w sercu
wdzięczność
Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Pogoda

Sukcesy Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Niwiska!

Wójt Gminy
Elżbieta Wróbel

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach
w ramach współpracy z naszym Stowarzyszeniem
udostępni na okres realizacji projektu salę wraz ze
sprzętem komputerowym. Uczestnicy projektu będą
korzystać ze świetlicy, w której odbywać się będą
zajęcia wypoczynkowe i rozrywkowe oraz z zaplecza
kuchennego do przeprowadzenia zajęć kulinarnych.
Przewidziano wyjazd na basen, lodowisko i do kina.

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy
Niwiska otrzymało 35 tys. zł z Funduszu dla
Organizacji Pozarządowych SWISSGRANT na
realizację
projektu
„Wiedza
kluczem
do
współdziałania w organizacjach pozarządowych”
Projekt skierowany jest do osób, które chcą podnieść
wiedzę i świadomość w zakresie współdziałania
w różnych formach organizacyjnych i działają przy
stowarzyszeniach oraz organizacjach pozarządowych
w Gminie Niwiska.

Kolejnym sukcesem Stowarzyszenia Kół Gospodyń
Wiejskich Gminy Niwiska są pozyskane środki
pieniężne w kwocie 2.tys. zł w ramach programu
„Bank Ambitnej Młodzieży” organizowanego przez
Fundację
Banku
Zachodniego
WBK
S.A.
Stowarzyszenie podjęło inicjatywę, aby historię
naszego regionu przedstawić szerszej publiczności.
Projekt pn.: ”Gmina Niwiska sprzed lat” obejmować
będzie zajęcia historyczne, na podstawie, których
przedstawiona zostanie Inscenizacja historyczna
oraz kontynuacja konkursu fotograficznego "Gmina
Niwiska sprzed lat".

Drugim sukcesem Stowarzyszenia są środki otrzymane
w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2012”
ogłoszonego przez Fundację Wspomagania Wsi
w kwocie 2 tys. zł. Celem projektu będzie
opracowanie informacji o swojej miejscowości
i zamieszczenie „zakładek” tematycznych w Atlasie
Wsi prowadzonym przez FWW. Hasłem konkursu jest
"Moja miejscowość w Internecie".
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- odbudowa drogi Niwiska Podkościelne Koniec
– 650 tys. zł,
- budowa parkingu Przyłęk – 112 tys. zł,
- dokumentacje dróg: Hucina Górka - 29 tys.zł, Przyłęk
ujęcie wody – 13 tys. zł,
Gospodarka mieszkaniowa:
- przebudowa niskiego budynku ośrodka zdrowia
w Niwiskach – 120 tys. zł,
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
środowiska;
- remonty świetlic z zakupem wyposażenia;
- remiza OSP Trześń – 20 tys. zł,
- remiza OSP Hucisko – 14 tys. zł,
- remont remizy OSP w Kosowach – 60 tys. zł,
- remont remizy OSP w Przyłęku – 88,7 tys.zł,
- remont remizy OSP w Hucinie – 43 tys. zł,
- utwardzenie placu k/ remizy OSP Niwiska
– 35 tys. zł,
Dotacja dla Woj.Kom.Policji - remont Komisariatu
Policji w Niwiskach– 10 tys. zł,
W zakresie Oświaty i wychowania;
- remont Szkoły Podst. w Trześniu – 278 tys. zł,
- dok.projekt. Sala gimnastyczna Siedlanka – 20 tys. zł,
- wyk. Barierki Szkoła Podst. Kosowy – 4,5 tys. zł,
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trześni i budowa
kanalizacji Siedlanka Kosowy Trześnik I etap – 6 mln
925 tys. zł,
- usuwanie wyrobów azbestowych (eternit) – 51 tys. zł,
W zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego:
- remont schodów i tarasu Dworku Hupki – 107 tys. zł,
- konserwacja polichromii i sceny sala główna Dworek
Hupki 56,4 tys. zł,
- remont świetlicy Leszcze – 23 tys. zł,
- remont świetlicy dla młodzieży sport. Siedlanka
– 22 tys. zł,
W dziale Kultura fizyczna i sport:
- zakup zadaszenia estradowego – 48 tys. zł,
- budowa boiska sportowego Kosowy – 79 tys. zł,
- ogrodzenie stadionu Trześń – 18 tys. zł,
- budowa boiska sportowego w Zapolu – 69 tys. zł,
- oprac. dok. budowlanej na budowę szatni Hucina
– 18 tys. zł,
- modernizacja boiska sportowego Przyłęk – 67 tys. zł,
- zakup urządzeń na plac zabaw Leszcze – 13 tys. zł,
- budowa placu zabaw w Hucisku – 20 tys. zł,
- budowa placu zabaw w Kosowach – 17 tys. zł,
- wyposażenie, ogrodzenie placu zabaw Siedlanka
– 17, 2 tys. zł,
- budowa placu rekreacyjno- wypoczynkowego
w Niwiskach – 10 tys. zł,
- budowa placu zabaw Hucina – 15 tys. zł,

Wieś Niwiska laureatem III miejsca
W dniu 16 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa
Podkarpackiego
odbyło
się
rozstrzygnięcie konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka
2011". Gmina Niwiska zgłosiła do udziału
w konkursie wieś NIWISKA poprzez opisanie wsi
i dołączenie dokumentacji fotograficznej. Zgodnie
z regulaminem w dniu 16.09.2011r. Komisja
Konkursowa wytypowała 10 wiosek do wizji lokalnej.
Wśród nich były NIWISKA. Wizje lokalne
przeprowadzone zostały w październiku. Na finał
konkursu oddelegowani zostali przedstawiciele wsi
wraz z Wójtem Gminy. Niwiska zaprezentowały się
jeszcze w jednej odsłonie. Przedstawiono prezentację
multimedialną ukazującą piękno naszej wsi. Wieś
Niwiska zajęła III miejsce i otrzymała nagrody
rzeczowe o łącznej wartości 5 tys. zł.

PODSUMOWANIE ROKU 2011
Rok 2011 dobiega końca i jak każdego roku
podsumowujemy dokonania gminy pod względem
przeprowadzonych inwestycji. W naszej gminie, jak
i poza nią, ale z udziałem mieszkańców Gminy działo
się wiele ciekawego, dlatego też postanowiliśmy
sporządzić listę najciekawszych wydarzeń mijającego
roku i zrealizowanych zadań inwestycyjnych.
W
zakresie
Infrastruktury
wodociągowej
i sanitacyjnej wsi:
- budowa odcinka sieci wodociągowej Niwiska –
Koniec – 42 tys. zł,
- budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Przyłęk Resztówka – 61 tys. zł,
- budowa odcinka sieci wod. i kan. Niwiska
Podkościelne – 77 tys. zł,
- zakup WUKO dla ZUK - 40 tys. zł,
W dziale Transport i łączność:
1. Pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego;
- budowa chodnika w Niwiskach 500 mb – 195 tys.zł,
- modernizacja drogi Tuszyma Niwiska Kolbuszowa
(RPO) - 1 mln 90 tys. zł,
- budowa chodnika, kolektory wody droga Przyłęk
Marmury 243 mb – 170 tys. zł,
2. Drogi gminne;
- remont mostu Trześń Grobla – 13 tys. zł,
- remont drogi śródpolnej Kosowy Przyłęk – 22 tys. zł,
- remont drogi śródpolnej Niwiska k/ stadionu
– 18 tys. zł,
- modernizacja drogi Niwiska – Dworek – 46,5 tys. zł,
- budowa drogi Niwiska k/ spichlerza – 116,5 tys. zł,
- modernizacja drogi Trześń k/basenu – 66,5 tys. zł,
- remont drogi Zapole Lipny Bór – 110 tys. zł,
- modernizacja drogi Kosowy Kocia Wola – 59 tys. zł,
- zakup przystanków - 35 tys. zł,
- remont drogi Staszówka Hucina Przyłęk (droga przez
wieś Hucina) – 1mln 46 tys. zł,
- budowa drogi Kosowy Góra Kosowska
z dokumentacją – 89 tys. zł,
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obawiam się, że jeśli aktualna sytuacja w oświacie nie
polepszy się, trzeba będzie sukcesywnie rezygnować
z dalszych inwestycji. Powód? W budżecie nie będzie
pieniędzy i na płace dla nauczycieli i na działania
inwestycyjne. Dla argumentacji podaję, iż po projekcie
budżetu państwa subwencja oświatowa dla Gminy
Niwiska wynosi 4 825 285,00 zł, więcej o 63 271,00 zł,
w stosunku do budżetu roku 2011. Podwyżka płac o 7
% (z pochodnymi od IX. 2011r.- skutki na rok 2012)
wynosi – 276 000 zł, plus podwyżka o 3,8% od
1.09.2012r. tj. ok. 50 tys. zł, za okres od IX do
XII.2012r. Razem skutki podwyżki dla nauczycieli –
326 tys. zł. W projekcie budżetu Gminy Niwiska brak
na dodatek uzupełniający dla nauczycieli, który jest
wyliczony szczegółowo i za 2011r. wynosi wraz
z pochodnymi 260 tys. zł. plus wzrost składki
zdrowotnej o 2% co daje kolejne brakujące środki
finansowe w kwocie 76 tys. zł .
Subwencję oświatową naliczono na 598 uczniów i tak:
Gimnazjum Publiczne - 194, SP Niwiska - 100,
SP Hucina - 14, SP Przyłęk- 58, SP Kosowy- 48,
SP Siedlanka - 94, SP Trześń - 45, SP Hucisko - 45
We wrześniu 2010 r. do naszych szkół nie chodziło 137
uczniów (w stosunku do zameldowanych z roczników
kl. I-VI SP i I- III Gimnazjum).
W tym roku ogólnie mamy 27 uczniów mniej a do
naszych placówek jeszcze chodzą uczniowie spoza
Gminy Niwiska w liczbie 22: Gimnazjum Publiczne 7,
SP Niwiska 6, SP Siedlanka 7, SP Trześń 2 , ale też
w wrześniu 2011r. w stosunku do zameldowanych do
naszych szkół nie chodzi 167 uczniów, a to jest tylko
ok. 1, 5mln zł. subwencji mniej.
Aby było ciekawiej to do 19 grudnia na terenie Gminy
Niwiska urodziło się tylko a może aż 61 dzieci i tak :
Niwiska 5, Hucina 11, Przyłęk 12, Kosowy 9,
Siedlanka 11, Trześń 6, Zapole Hucisko Leszcze 7.
Należy sobie zadać pytanie, czy wszystkie do naszych
szkół będą za 6 lat chodzić????, gdyż już dzisiaj jest
10 umiejscowionych aktów urodzenia (urodzonych
poza granicami Polski?).

Realizowane projekty:
1/program grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów
Fundacji Banku Zachodniego WBK, Projekt „Śladami
naszego Patrona Kardynała Stefana Wyszyńskiego”
realizowany przez SP w Hucisku -2,5 tys. zł,
2/projekt „Pożyteczne wakacje 2011” organizowany
przez Fundację Wspomagania Wsi realizowany przez
OSP w Hucisku – 3 tys zł
3/projekt „Twoje i Psa miejsce w przyrodzie”
realizowany przez Radę Sołecką w Siedlance – 3 tys zł
4/projekt „Mały artysta ludowy” z Fundacji im. Jana
Kantego Steczkowskiego realizowany w Przedszkolu
w Przyłęku – 8,4 tys. zł,
5/projekt systemowy programu operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej” GOPS realizował projekt
„Czas na aktywność w Gminie Niwiska” – 162 tys. zł
6/ kontynuacja realizacji projektu „Przedszkole szansą
na udany start dzieci” Punkt Przedszkolny
w Przyłęku – 105,4 tys.zł,
7/ w ramach konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka
2011” Sołectwo Niwiska zajęło III miejsce
8/ w Konkursie Ministra Sportu i Turystyki
„Na
najciekawszą
inicjatywę
z
zakresu
upowszechniania sportu dzieci i młodzieży
w środowisku wiejskim” Ludowy Klub Sportowy
Hucina organizując imprezę o zasięgu wojewódzkim
na stadionie sportowym w Hucinie w dniu 14 sierpnia
2011r. „Sportowe lato wśród dzieci i młodzieży
na wsi”, nagroda 5 tys. zł. na sprzęt sportowy
i 12 miejsce w kraju,
Akcje i pomysły godne pochwały realizowane na
terenie Gminy to:
- zbiórka nakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla osób
niepełnosprawnych,
- pomoc żywnościowa dla mieszkańców z Banku
Żywności
Każda inwestycja realizowana w naszej gminie, jest
ważna dla całej społeczności. Musimy przeznaczać
wiele środków finansowych na wiele przedsięwzięć
o charakterze remontowo- renowacyjnym. Zdaję sobie
jednocześnie sprawę, że potrzeb jest bardzo wiele.
Staramy się w miarę naszych możliwości
(przede wszystkim budżetowych) sukcesywnie je
zaspokajać. A inwestycje są z pewnością dla każdej
gminy i społeczności sprawą priorytetową.

1. Zatrudnienie

Pracownicy
niepedagogiczni
Nauczycieli razem
W pełnym wymiarze
Niepełnozatrudnionych
Liczba/etatu
Nauczyciel stażysta
kontraktowy
mianowany
dyplomowany
Uczniowie GP
Uczniowie Szkół
Podstawowych

Wójt Gminy Niwiska Elżbieta Wróbel

Aktualna sytuacja w oświacie
w Gminie Niwiska
Wydatki na oświatę stale rosną. To m.in. wynik coraz
mniejszej liczby uczniów (np. statystycznie w szkołach
podstawowych w gminie Niwiska na 1 nauczyciela
przypada 5,7 dziecka), co zwiększa wydatki przy
niezmieniającej się subwencji oświatowej. Inny powód
to niekorzystne dla samorządów zapisy w karcie
nauczyciela, czyli dodatek uzupełniający. Co więcej,
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2010/2011
etatów
17

2011/2012
etatów
15

80,76
62

78,16
49

51/18,76
2,12
15,94
20,54
42,16
219
406

63/29,16
2,35
15,24
19,04
41,53
194
404

stowarzyszenia, jest to jedna z propozycji daleko idąca,
ale nie likwiduje szkoły, szkoła jest nadal publiczna,
funkcjonuje we wsi. Nie jest jednak tajemnicą, iż na
zmianie organu prowadzącego szkołę gorzej wychodzą
pedagodzy. Gdy zatrudnia ich gmina obowiązują ich
wszelkie przywileje zapisane w Karcie Nauczyciela.
Pracując pod stowarzyszeniem takich przywilejów już
nie mają, poza tym pracują w większym wymiarze
godzin lub w takim wymiarze jak dzisiaj pracują , ale
za mniejsze pieniądze np. bez dodatków wiejskiego,
mieszkaniowego, funduszu socjalnego. Ale z drugiej
strony utrzymujemy miejsca pracy, nie zmieniamy
stopnia organizacji szkoły, nie likwidujemy
placówki, a tym samym nie zmniejszamy
zatrudnienia nauczycieli.

2. Finanse placówek oświatowych z projektu budżetu:
Budżet
Płace i
Wydatki Brak
Szkoła
bieżące środków
ogółem pochodne
w zł,
w zł,
w zł,
fin.
Gimnazjum 1 301 281 1 290 181
11 100
75 806
Publ.
Niwiska
791 908
680 508 111 400
31 854
Hucina
204 371
204 371
Przyłęk
628 132
582 180
45 952
33 962
Kosowy
595 132
576 332
18 800
27 462
Siedlanka
699 877
669 117
30 760
34 747
Trześń
549 936
508 736
41 200
24 281
Hucisko
581 594
546 394
35 200
32 517
RAZEM
5 352 231 5 318 448 294 412 260 629
w tym
dod.uzup
.+Hucina
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Sołtys Roku Województwa
Podkarpackiego z GMINY NIWISKA

Jeśli nauczyciele nie osiągają ustawowej średniej, to
samorządy muszą wszystkim wypłacić dodatek
uzupełniający. Sejm, bowiem co roku w ustawie
budżetowej ustala kwotę bazową, od której zależy
wysokość średnich wynagrodzeń na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego gwarantowanych
w Karcie Nauczyciela (KN). Ostatecznie pensje
wypłacają samorządy. Z kolei Minister Edukacji
Narodowej określa
minimalne wynagrodzenie
zasadnicze. W efekcie w wielu samorządach subwencja
oświatowa wystarcza tylko na pensje dla nauczycieli.
Niektóre Gminy jako sposób na ratowanie gminnych
budżetów zaczęły likwidować szkoły, inne z kolei
wykazały się kreatywnością i troską o istnienie małych,
wiejskich szkół. Aby ratować szkoły przed likwidacją
powołały przy zaangażowaniu rodziców i nauczycieli
stowarzyszenia, które poprowadziły szkoły o małej
liczbie uczniów. Szkoły te funkcjonują do dzisiaj
i mogą pochwalić się nie tylko działalnością
edukacyjną, ale także poszerzoną ofertą kulturalną,
integracyjną, społeczną, z której korzystają nie tylko
dzieci, ale rodzice i cała społeczność lokalna.
To rozwiązanie jest ratunkiem dla naszych małych
placówek
oświatowych.
Wspólna
inicjatywa
środowiska i zorganizowanie się mieszkańców
w stowarzyszenie uchroni szkoły przed ich likwidacją,
tak jak to się dzieje w innych gminach. Warto
podkreślić, że szkoły przekazane stowarzyszeniom
nadal będą: publiczne, bezpłatne, dostępne dla
wszystkich dzieci. Co ważne stowarzyszenia będą
mogły zatrudniać nauczycieli na podstawie kodeksu
pracy, a nie Karty Nauczyciela. Co prawda,
nauczycielom przyjdzie zrezygnować z niektórych,
dotychczasowych praw, ale utrzymają zatrudnienie,
a dzieci nadal będą chodzić do tej samej szkoły i nie
będą musiały być dowożone do innych szkół. Musimy
podjąć radykalne środki, gdyż niebawem będziemy
musieli zaciągać kredyty, żeby utrzymać szkoły.
W szkołach dzieci z roku na rok jest coraz mniej,
a pensje nauczycieli rosną. Posiadamy wiedzę na
temat przekazania szkół do prowadzenia przez

W dniu 21 grudnia 2011 roku Samorząd Województwa
Podkarpackiego w porozumieniu ze Stowarzyszeniem
Sołtysów Województwa Podkarpackiego ogłosił
wyniki konkursu pod nazwą: „Sołtys Roku
Województwa Podkarpackiego – Edycja 2011”.
Konkurs ten miał na celu promowanie najbardziej
aktywnych
sołtysów,
pracujących
na
rzecz
społeczności lokalnej w Województwie Podkarpackim.
Spośród 34 zgłoszonych kandydatur Laureatem
konkursu został Adam Chlebowski – Sołtys wsi
Hucina zajmując II miejsce – serdecznie
gratulujemy! Kapituła konkursowa przy ocenie
kierowała się przede wszystkim: wpływem działalności
kandydata na integrację społeczności lokalnej w trakcie
trwania kadencji, inicjatywami oraz pomocą
organizacyjną sołtysa w realizacji prac i zadań
inwestycyjno - remontowych prowadzonych przez
poszczególne gminy w sołectwie w okresie ostatnich 5
lat sprawowania funkcji sołtysa, organizacją imprez
kulturalnych na terenie sołectwa w okresie ostatnich 5
lat sprawowania funkcji sołtysa, czasu sprawowania
funkcji sołtysa, rezultatami działalności ponadlokalnej
w okresie ostatnich 5 lat sprawowania funkcji sołtysa
oraz dalszymi planami związanymi z działalnością
sołectwa. Powierzając Adamowi Chlebowskiemu
funkcję sołtysa mieszkańcy sołectwa dali wyraz
swojego uznania dla osiągnięć, dla zaangażowania
w problemy wsi, dla umiejętności integracji wokół
ważnych dla wspólnoty sołeckiej spraw. Należą do
nich liczne inicjatywy aktywizujące mieszkańców,
promujące Hucinę. Dzięki takim gospodarzom wieś
zmienia swoje oblicze. Staje się zadbana i nowoczesna,
co sprawia, że młodzi ludzie coraz częściej zaczynają
dostrzegać rodzinną miejscowość jako atrakcyjne
miejsce zamieszkania i wiążą z nią swoje przyszłe
życie.
Panie Sołtysie, serdecznie gratulujemy zdobycia
tytułu „Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego
– Edycja 2011”, życząc dalszych dokonań służących
dobru wspólnoty sołectwa Hucina.
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach

