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PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 

Koniec kadencji samorządu to dobry okres na podsumowania i refleksje, jakie były te minione 

4 lata. 

W działalności samorządu najbardziej widoczne są zadania inwestycyjne, ponieważ ułatwiają  

i czynią bardziej przyjaznym życie naszych mieszkańców. Jednak w tej dziedzinie bardzo 

zależni jesteśmy od podaży i możliwości uzyskania środków zewnętrznych. Gdybyśmy chcieli 

inwestować jedynie ze środków własnych, to na niewiele by nam starczyło. Dlatego 

praktycznie wszystkie inwestycje były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, 

różnych programów rządowych lub funduszy celowych. Patrząc na zakres wykonywanych 

zadań, to śmiało można powiedzieć, że dotyczyły one wszystkich dziedzin działalności Gminy. 

Podsumowując czteroletnią pracę zadaję sobie pytanie, czy to ludzie są największym kapitałem 

Gminy Niwiska i myślę, że tak właśnie jest. Gmina Niwiska jest zdecydowanie silna 

aktywnością swoich mieszkańców. Z każdym rokiem współpraca pomiędzy różnymi 

środowiskami wzmacniała się, co już dzisiaj przynosi wymierne efekty. 

Priorytetem była i jeszcze przez wiele lat będzie budowa i utrzymanie dróg gminnych, jak 

również współfinansowanie zadań na drogach powiatowych.  

Można powiedzieć, że samorząd naszej gminy aktywnie włączał się w zadania na drogach 

powiatowych, nie tylko finansowo ale również organizacyjnie i formalno - prawnie.  

To w tej kadencji Gmina udzieliła wsparcia dla Powiatu Kolbuszowskiego na: 
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- przebudowę dróg powiatowych; drogi 1 225 R prowadzącej do autostrady A-4 na odcinku 

Kosowy- Niwiska- Kamionka  2,2 mln zł - 2015r, 1,35 mln -  2016r,- droga Przyłęk od drogi 

wojewódzkiej 875 w kierunku Marmurów z 118 mb.  chodnika, Przyłęk leśnictwo w kierunku 

szkoły i budowę nowych odcinków chodników przy drogach powiatowych : Kosowy od szkoły 

do remizy, Niwiska od UG do gimnazjum i od placu targowego do Jubilatki, Niwiska – Trześń 

1 979 mb., Przyłęk w kier. Marmurów,-650mb, Kosowy od drogi wojewódzkiej 875 do szkoły, 

oraz w 2018r. -  1,18 mln na  modernizację drogi Kosowy – Niwiska - Sędziszów Młp.  

z budową chodników; Kosowy od cmentarz do szkoły i Niwiska od krzyżówki do kościoła.  

Łącznie w tej kadencji Gmina Niwiska udzieliła pomocy finansowej Powiatowi 

kolbuszowskiemu w tym zakresie w kwocie 4 miliony 730 tysięcy zł. 
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Na przestrzeni czterech ostatnich lat wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy dziesiątki 

kilometrów dróg gminnych, dróg śródpolnych , łącznie: 19 819 mb, w tym:  2015 r – 2 300 m, 

2016 -5175m, 2017 – 5 804 m, 2018 – 6 540 m,  
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W zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi: 
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- wybudowano zbiorniki na wodę w Hucisku z automatyką napełniania tych zbiorników 

(2016r.), 

-  zmodernizowano ujęcie wody w Przyłęku, została zamontowana stacja uzdatniania wody 

(2018r.), 

- wybudowano nowe odcinki wodociągu; Kosowy Ługnica  700 mb, Niwiska – Folusz 300 mb, 

- budowa kanalizacji sanitarnej w Hucisku, Zapolu, ( 11 686 mb grawitacyjnej sieci 

kanalizacyjnej Ø200 mm, 3 490 mb sieci kanalizacyjnej i przyłączy Ø 160 mm, 3010 mb sieci 

kanalizacyjnej tłocznej Ø 90 i 110 mm , 3 przepompownie ścieków, 

- budowa kanalizacji sanitarnej Niwiska – Okręglica i Hucina ul. Grabowa i Graniczna 

(wybudowano 5880 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków). 

Gmina inwestowała w oświatę poprzez: 

-modernizację części szkoły w Kosowach (sanitariaty, remont klas, pokoju nauczycielskiego,  

a w 2018 roku rozpoczęto przebudowę i rozbudowę budynku szkoły), 

- rozbudowę zaplecza stołówkowego w szkole w Niwiskach, 

- budowę mini sali gimnastycznej w Trześni,  

- rozbudowę i przebudowę szkoły podstawowej w Przyłęku pod pełnowymiarową salę 

gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, 

 
 

- rozbudowano obiekt szkoły podstawowej w Hucinie, 
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- sukcesem roku 2014 jest utworzenie Szkoły Muzycznej I st. w Niwiskach, a w kolejnych 

latach pod jej potrzeby została wykonana przebudowa z nadbudową oficyny dworskiej, remont 

jej  części mieszkalnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na cele dydaktyczne, 

odtworzenie zabytkowych piwnic pod klasy do nauki gry na instrumentach perkusyjnych   

i profesjonalne studio nagrań. 

- zakup samochodu do przewozu uczniów do szkół, 

Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, staraliśmy się regularnie zaopatrywać 

gminne jednostki OSP w niezbędny sprzęt i wyposażenie przeciwpożarowe. 
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Został zakupiony samochód dla jednostki OSP w Siedlance. 
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Remontowane były remizy OSP; w Zapolu i Kosowach z wyposażeniem zaplecza kuchennego, 

budowane ogrodzenia wokół remiz; w Hucisku i Przyłęku oraz przeprowadzony gruntowny 

remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w remizie OSP w Trześni. 

 

 
 

W infrastrukturze sportowo – rekreacyjnej powstały nowe budynki socjalno – sportowe przy 

boiskach w Kosowach i Siedlance. W Kosowach szatnia z zagospodarowaniem terenu, 

 a w Siedlance szatnia z doświetleniem stadionu oraz monitoringiem wizyjnym wokół obiektu. 
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Na obiekcie sportowym w Trześni wyremontowano część ogrodzenia, zamontowano ławki, 

 a obok szatni na  terenie rekreacyjnym urządzenia siłowni zewnętrznej, atrakcje dla dzieci 

 i młodzieży (szachy zewnętrzne, stół do ping-ponga i tyrolka). 



GMINA NIWISKA 
 

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 

 

 

Strona 10 z 15 

 

 
W Przyłęku na obiekcie sportowym wymieniono lampy oświetleniowe i dobudowano 

ogrodzenie, a na placu zabaw powstały nowe urządzenia z siłownią zewnętrzną.

 

Gmina inwestowała również w odnawialne źródła energii; w 2015 roku na 23 obiektach 

prywatnych i budynkach u użyteczności publicznej (oczyszczalnia ścieków i obiekty szkolne 
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 w Niwiskach). W 2018 roku w projekcie parasolowym dla 176 właścicieli na indywidualnych 

posesjach (panele fotowoltaiczne – 163, pompy ciepła 8 i piece na biomasę -5), a także na 

obiektach użyteczności publicznej – pod potrzeby budynku administracyjnego UG – 15 KW 

 i na oczyszczalni ścieków- 45 KW  

 

 
 

Dofinansowywaliśmy ponadto indywidualne przedsięwzięcia mieszkańców związane  

z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – w ramach środków pozyskanych  

z WFOŚiGW w Rzeszowie. 

Sukcesem roku 2016 jest powstanie Dziennego Domu Senior Wigor , gdzie seniorzy korzystają 

z bogatego programu rehabilitacyjno – terapeutycznego, jak również z wielu zajęć 

tematycznych. Seniorzy wspólnie wspierają się w codziennych troskach, nawiązują przyjaźnie, 

nikt nie czuje się samotny i zapomniany. Aktywność osób starszych jest warunkiem ich 

prawidłowego rozwoju, umożliwia im prowadzenie twórczego i harmonijnego życia, sprzyja 

realizowaniu własnych celów i zaspokajaniu potrzeb, a także opóźnia procesy starzenia się. 
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GMINA REALIZUJE DZIAŁANIA SPOŁECZNE  poprzez  

 tworzenie we współpracy ze stowarzyszeniami placówek opieki nad dziećmi: (punktów 

przedszkolnych i żłobka) 

 prowadzenie świetlic wiejskich,  

 utworzenie placówki wsparcia dziennego, 

 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (projekt 8.3 oraz kursy komputerowe) 

 współorganizację nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, 

 dofinansowanie obiadów dla dzieci, 

 dofinansowanie kolonii letnich i zimowych, 

 pomoc materialną dla uczniów, 

 fundusz stypendialny dla uczniów, 

 wsparcie inicjatyw organizowanych przez stowarzyszenia, rady sołeckie, szkoły, 

 zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, 

 

 
Jak Gmina Niwiska w tej kadencji wypadła na tle innych? Jak oceniane są nasze działania? 

- Gmina Niwiska najlepsza (na pierwszym miejscu)  w powiecie ( wśród gmin wiejskich) na 

dzień 30 czerwca 2015 r. w rankingu podpisanych umów o dofinansowanie ze środków 

unijnych w programowaniu 2007 – 2013. Na ten dzień łączna wartość podpisanych umów : 
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40 745 830,42 zł. 

- sukces Gminy Niwiska - to 8 miejsce w rankingu Rzeczypospolitej pośród 1600 gmin 

wiejskich w Polsce  w 2017 roku i 14 miejsce w tym samym rankingu w 2018 roku. 

W rankingu wyróżniane są te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą 

jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują 

z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość. Ranking 

Samorządów "Rzeczpospolitej" sprawdza efektywność działań samorządów na rzecz trwałego 

rozwoju wspólnoty w podstawowych obszarach: trwałości ekonomicznej, trwałości 

środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania 

 

Ważnym wyróżnieniem był dla mnie również udział w finale europejskiego konkursu 

Innowacje w Polityce – za utworzenie szkoły muzycznej na wsi. W konkursie oceniane były 

innowacyjne działania, które służą dobru społecznemu, nie tylko podnoszą jakość życia, ale 

również łączą i inspirują.  

W tym roku otrzymałam również honorowy tytuł „ Podkarpacki Samorządowiec bliski 

Rodzinie” przyznany prze Wojewodę Podkarpackiego. Tytuł przyznany za oddaną pracę  

i aktywność samorządu w życiu społecznym, za podejmowanie i skuteczną realizację zadań  

o charakterze prorodzinnym.  

Powyższe sukcesy nie byłyby możliwe gdyby nie współpraca samorządu Gminy i organizacji 

pozarządowych, jak i współpraca między gminami. Wymiernym efektem pierwszej 

współpracy jest funkcjonowanie szkoły i przedszkola w Hucinie, 5 punktów przedszkolnych  

i żłobka. A w ramach umów partnerskich z innymi samorządami realizacja projektu OZE na 

terenie gminy. 

Przedstawiając ten raport z czteroletniej kadencji pragnę jeszcze raz podziękować za 

wyrozumiałość i współpracę. 

Dziękuję radnym, sołtysom, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy,  lokalnym 

organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim mieszkańcom za dobrą współpracę, bez 

której realizacja tak wielu przedsięwzięć byłaby niemożliwa. 

Specjalne podziękowanie kieruję do moich współpracowników z Urzędu Gminy - za 

inicjatywę, dyspozycyjność, chęć stawiania czoła nowym wyzwaniom   i pomoc mieszkańcom 

w rozwiązywaniu problemów. Gdyby nie sztab zaangażowanych pracowników, nie udałoby 

nam tego wszystkiego osiągnąć.  

Mam wielką nadzieję, że również Państwo Radni, Sołtysi, jako mieszkańcy gminy Niwiska - 

kończącą się już kadencję postrzegacie jako czas efektywnego rozwoju. Dziękuję wszystkim, 



GMINA NIWISKA 
 

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018 

 

 

Strona 15 z 15 

 

którzy przekazywali swoje pomysły, propozycje i konstruktywne uwagi.  Dla mnie praca dla 

Państwa była wielkim zaszczytem. 

Dziękuję. 


