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OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Niwiska z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie
przeprowadzenia wyborów Sołtysów na terenie Gminy Niwiska

§ 1 Ustalam termin przeprowadzenia wyborów sołtysów we wszystkich sołectwach Gminy
Niwiska na dzień 24 marca 2019 roku.
§ 2 Ustalam obwody oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:
poz: art-news
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BETLEJEM POLSKIE - ZAPROSZENIE

Parafia Wniebowzięcia NMP w Ostrowach Tuszowskich serdecznie zaprasza na spektakl
Betlejem Polski wg Lucjana Rydla w Wykonaniu parafian z Ostrów Tuszowskich - 20
stycznia 2019r. (niedziela) o godz. 16.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w
Niwiskach
poz: art-news
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Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych - Informacja ZUS

Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i
zleceniobiorców. Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację
pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej.
poz: art-news
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Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w
gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie
ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
poz: art-news
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Koncert Noworoczny

Zapraszamy wszystkich na koncert noworoczny w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły
Muzycznej I stopnia w Niwiskach - 17 stycznia 2019r. /czwartek/ Sala Koncertowa Szkoły
Muzycznej
poz: art-news
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Zestawienie wyjazdów jednostek OSP Gminy Niwiska za 2018r.

Jednostki OSP z naszej gminy interweniowały 12 razy przy pożarach, były to pożary
budynków mieszkalnych i gospodarczych,Do miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 33 razy,
były to interwencje związane..
poz: art-news
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Oświadczenie alkoholowe

Przypominamy: przedsiębiorcy którzy będą kontynuować sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 r. są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia 2019 r. pisemnych oświadczeń o
wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
poz: art-news
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Informacja GOPS w Niwiskach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 r.
weszły zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny.
poz: art-news
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