


 W 1772 roku obszar południowy dawnej I Rzeczpospolitej został włączony 
do państwa austriackiego (I rozbiór Polski)  

 To terytorium nazwano Królestwem Galicji                                                                   
i Lodomerii i aż do 1918 roku przynależało do państwa austriackiego,  

 Do lat 60. XIX wieku Galicją rządzili urzędnicy austriaccy, 

 W następnych latach Królestwo Galicji otrzymało znaczącą autonomię, 
językiem urzędowym był polski, 

 Okolice Niwisk w latach 1772-1918 należały do monarchii austriackich,  

 

 



 W dawnej Rzeczpospolitej funkcjonowały pewne formy 
samorządu wiejskiego pod nadzorem właścicieli danych 
obszarów,  

 W Królestwie Galicji i Lodomerii także funkcjonował samorząd 
wiejski, jednak pod ścisłym nadzorem urzędników 
austriackich oraz właścicieli ziemskich,  

 W 1848 roku przeprowadzono uwłaszczenie ziemi dworskiej 
w Galicji  

 

 



 Po 1866 roku wprowadzono rozbudowany samorząd wiejski,  

 Dotychczasowe wspólnoty wiejskie stały się gminami wiejskimi, 

 Gminy posiadały znaczny zakres spraw własnych uprawnień (drogi, szkolnictwo, 
pomoc społeczna) oraz liczne zadania zlecone przez państwo (wojskowość, 
statystyka i inne)  

 Gminy galicyjskie były nieduże, obejmowały w zasadzie jedną wioskę (gminy 
jednostkowe),  

 Po prawej – Cesarz Franciszek Józef I  

 



  Organem uchwałodawczym była rada gminy (8 do 36 radnych) 
wybierana w tak zwanych kuriach, czyli grupach wyborców według 
zamożności, bogatsi gospodarze wybierali większą grupę radnych   

 Organem wykonawczym była „zwierzchność gmina” złożona                      
z wójta i asesorów (zarząd gminy),  

 Kadencja rady gminy oraz zwierzchności wynosiła początkowo 3, 
następnie 6 lat,  

 Dochody pochodziły z podatku od nieruchomości i przedsiębiorstw 
gminnych,  

 

 



 W rejonie Niwisk funkcjonowały następujące gminy wiejskie: 

 Hucisko, 

 Kosowy,  

 Leszcze, 

 Niwiska,  

 Poręby (Poremby),  

 Przyłęk,  

 Siedlanka,  

 Trześń,  

 Zapole,  

 Powyższe gminy były częścią powiatu kolbuszowskiego,   



 W Galicji funkcjonowały niewielkie gminy, posiadały więc małe środki 
własne,  

 Kancelarie gminne mieściły się najczęściej w domach wójtów,  

 Tylko bogatsze samorządy mogły sobie pozwolić na zatrudnienie 
pisarza gminnego,   

 Obok samorządowych gmin wiejskich (uwłaszczonych wsi) 
funkcjonowały tak zwane obszary dworskie, gdzie wszelkie 
uprawnienia posiadał tylko właściciel ziemski  







W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała  niepodległość,  

W skład odrodzonego państwa wszedł też powiat 
kolbuszowski  gminami z rejonu Niwisk,  

W sierpniu 1919 roku powołano województwo lwowskie                      
z powiatem kolbuszowskim,  

Podział administracyjny na gminy  

  i powiaty nie uległ zmianom, 

 

 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 



Prezydent  Stanisław Wojciechowski  
1922-1926 

Prezydent Ignacy Mościcki 1926-1939 



Typowy wójt z epoki Wójt i premier Wincenty Witos  







Nazwa gminy Liczba domów 

1921 

Liczba domów 

1931 

Liczba 

mieszkańców 1921 

Liczba 

mieszkańców 

1931  

Hucisko 76 85 396 426 

Kosowy 157 172 890 938 

Leszcze 58 62 245 277 

Niwiska 221 329 1084 1 638 

Poręby Huciskie 32 30 166 153 

Przyłęk 289 304 1 461 1 449 

Siedlanka 113 115 502 584 

Trześń 84 - 424 - 

Zapole 30 37 151 167 



 W pierwszych latach niepodległości funkcjonowały gminy wiejskie: 
Hucisko, Kosowy, Leszcze, Niwiska, Poręby, Przyłęk, Siedlanka, 
Trześń i Zapole,  

 W 1932 roku gmina Trześń została zlikwidowana i przyłączona do 
gminy Niwiska, 

 W 1933 zniesiono także gminy Leszcze i Poręby Huciskie                                   
i włączono je do gminy Hucisko,  

 

  

 



 Podstawą gospodarki Polski okresu 
międzywojennego było rolnictwo, 

 Wieś polska była przeludniona i dość 
biedna,  

 Wysokie podatki i częste kryzysy 
gospodarcze nie sprzyjały szybkiemu 
rozwojowi wsi,  

 Duża część gruntów należała do 
wielkich majątków ziemskich,  

 W latach 1929-1935 miał miejsce 
ogromny kryzys gospodarczy, który 
bardzo dotknął polską wieś,  

 Po prawej dawna orka,  

 

 







 W 1933 roku przeprowadzono 
reformę administracji lokalnej 
ujednolicając ją w całym kraju, 
bowiem dotąd pozostawały różnice 
regionalne,   

 Nowa ustawa zlikwidowała zebrania 
gminne. Była to wielka zmiana, 
bowiem organ ten funkcjonował od 
1864 roku, jako symbol demokracji 
bezpośredniej,  

 Organami uchwałodawczymi w 
gminie stały się: rada gminy, 
zebranie gromadzkie oraz rada 
gromadzka na poziomie gromady 
(sołectwa) 

 

 
 



 Nadal funkcjonowała rada gminy, 
jednak odtąd był to najważniejszy 
organ uchwałodawczy                       
w gminie, 

 Radnych gminnych w liczbie 
proporcjonalnej do liczby 
mieszkańców wybierało kolegium 
złożone                       z sołtysów i 
radnych gromadzkich  

 Rada gminy uchwała budżet gminy i 
czuwała nad jego wykonaniem,  

 Rada gminy wybierała zarząd gminy                                    
i kontrolowała jego poczynania,  

 

 



 Powołano nowy organ – zarząd 
gminy składający się z wójta, 
podwójciego i 2-3 ławników,  

 Wybór zarządu gminy należał do 
rady gminy,  

 Zarząd gminy zbierał się na sesjach 
raz w miesiącu pod 
przewodnictwem wójta, 

 Zarząd gminy kierował bieżącymi 
sprawami gminy, decydował o 
kolejności wydatków budżetowych,  

 Zarząd wybierano na 5 letnią 
kadencję,  

 



 Ustawa z 1933 roku podkreślała 
rangę gromady – jako podstawy 
samorządu lokalnego,  

 Na czele gromady stała 
kilkunastoosobowa rada gromadzka 
wybierana przez mieszkańców oraz 
sołtys jako organ wykonawczy,  

 Wszystkie miejscowości w gminie 
musiały należeć do jakiejś gromady, 
także folwarki dworskie,  

 Gromadom nie nadano jednak 
dobrego systemu finansowania                          
i gromady nie rozwinęły w pełni 
swych możliwości samorządowych  

 

 



 W 1934 roku powołano gminę 
zbiorową Kolbuszowa Dolna                            
z obszarem gmin jednostkowych: 
Hucisko, Kolbuszowa Dolna, Kosowy, 
Niwiska, Nowa Wieś, Przyłęk, 
Siedlanka, Świerczów i Toporów,   





Nagłówek aktu powołania gromad 
(sołectw)  

 akt powołania gromad  







 Kłopoty gospodarcze, rządu 
autorytarne, niestabilność finansów 
nie sprzyjała samorządom,  

 Ogromnym wyzwaniem był 
analfabetyzm, brak infrastruktury 
drogowej, zacofanie polskiej wsi,  

 Symbolem osiągnięć samorządu II RP 
były liczne nowe drogi, nowe 
budynki szkolne, gmachy 
użyteczności publicznej,  

 Wszystko to osiągnięto w okresie 20 
lat, w zasadzie bez środków 
zewnętrznych, głównie własnym 
wysiłkiem.  

 

 Straż ogniowa – duma każdej 
ówczesnej gminy  



 Samorząd gminny to była swoista 
szkoła dla całego zastępu 
społeczników tamtej epoki, 

  Polska gminna była siedzibą ogromnej 
liczby stowarzyszeń i organizacji                         
o różnym charakterze,  

 Powszechna działalność społeczna 
była normą tamtych czasów, prym 
wiedli samorządowcy,  

 Nastawiona patriotycznie społeczność 
wiejska,  a szczególnie młodzież, 
zdała egzamin w okresie II wojny 
światowej,  

 Wojna i lata następne zniweczyły 
liczne osiągnięcia ówczesnego 
samorządu lat 1918-1939.  

 

 

 

 

 



 W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa,  

 Okolice współczesnej gminy stały się częścią Generalnego Gubernatorstwa 
(GG),   

 Kraj został poddany brutalnej okupacji, 

 Niemcy pozostawili gminy, jednak zlikwidowali wszelkie organy 
uchwałodawcze, pozostali tylko wójtowie i sołtysi – organy wykonawcze, 
ściśle podporządkowane władzom okupacyjnym, 

 Przedwojenni wójtowie i sołtysi musieli nadal pełnić swoje obowiązki,   

 W okresie wojny przemianowano nazwę gminy z Kolbuszowa Dolna na 
Niwiska,  



Wójtowie słuchają przemówienia 
gubernatora Hansa Franka  

Zebranie wójtów i sołtysów GG                     
w Krakowie  

 



 W 1944 roku zakończyła się niemiecka okupacja,  

 Niedługo potem odrodził się samorząd lokalny, 
granice powiatów i gmin nie uległy zmianom,  

 Pod osłoną Armii Czerwonej władzę w Polsce 
przejmowały się siły komunistyczne,  

 W Lublinie powstał Polski Komitet Odrodzenia 
Narodowego (PKWN) pełniący rolę rządu,  

 Powrócono do przedwojennych podziałów 
administracyjnych,  

 Lwów pozostał po drugiej stronie granicy, powołano 
więc województwo rzeszowskie z powiatem 
kolbuszowskim, 

 W 1948 roku nazwę gminy oficjalnie przemianowano 
na Niwiska,   

  
 

  

 





 Jesienią 1944 roku PKWN wydał dekrety                                     
o utworzeniu rad narodowych 
wzorowanych na doświadczeniach 
radzieckich  

 Był to organ kolegialny, który przejął 
funkcję rad gmin wybieranych dotychczas 
w demokratyczny sposób,  

 Rady narodowe liczyły od 16 do 36 
członków,  

 Członków rad narodowych wybierały partie 
polityczne i inne „legalne” organizacje,  

 Członkami rad narodowych zostawały 
osoby sprzyjające nowym porządkom                      
w kraju   

 Pracami rad narodowych kierowało 
prezydium z przewodniczącym na czele,  



 Do 1950 roku formalnie 
funkcjonował samorząd                      
i przedwojenne rozwiązania 
dotyczące ustroju gmin z dodaniem 
rad narodowych w miejsce rad gmin, 

 Nadal działał zarząd gminy                             
z wójtem, jednak rola zarządów 
była obniżana na korzyść rad 
narodowych i prezydiów, 

 Działały także biura zarządów gmin 
(urzędy gmin) z sekretarzem na 
czele,  

 W tym okresie wzrastała biurokracja  

 







 Pierwsza połowa lat 50. XX wieku to 
bardzo trudny okres dla polskiej 
wsi, 

 Władze stawiały na kolektywną 
własność gruntu, promowano 
spółdzielnie rolnicze, państwowe 
gospodarstwa rolne, 

 Gwałtownie podniesiono podatki od 
własności gruntów, szczególnie 
dotkliwe dla większych gospodarstw,  

 Narzucono obowiązkowe dostawy 
(kontyngenty) w postaci: mięsa, 
mleka, zboża i ziemniaków  





 W 1950 roku zlikwidowano 
samorząd terytorialny                                
w Polsce, pozostawiono jednak 
okręgi gminne,  

 Zlikwidowano urzędy wójtów                           
i zarządy gmin, 

 Wszelkie uprawnienia przejęły rad 
narodowe                                                        
i prezydia rad narodowych, które na 
co dzień kierowały pracami gmin, 

 Władze gmin zajmowały się głównie 
ściąganiem podatków i 
obowiązkowych dostaw,  

 



 W 1954 roku postanowiono 
upodobnić nasz kraj do ZSRR                           
i wprowadzono niewielkie jednostki 
– gromady w miejsce 
zlikwidowanych gmin, 

 Gromady miały stać się zalążkiem 
kołchozów  - dużych kolektywnych 
gospodarstw wzorowanych na ZSRR. 

 Z czasem rozpoczęto proces 
komasacji gromad                                          
w większe jednostki (większe 
gromady)  

 



 Gromady liczyły do 3 tysięcy mieszkańców                                                                              
i obejmowały po kilka dotychczasowych gromad (sołectw), 

 Organem uchwałodawczym stała się gromadzka rada narodowa licząca 
kilkunastu członków wybieranych w powszechnych (sterowanych) 
wyborach, 

 Wybory przeprowadzono w latach 1954,1958,1961, 1965 i 1969, 

 Gromadzka rada narodowa zbierała się na sesjach co miesiąc, wybierała 
ze swego grona prezydium oraz komisje  





 Na co dzień gromadą kierowało 
prezydium z przewodniczącym                             
i sekretarzem na czele, byli to 
jednocześnie etatowi pracownicy 
biura gromadzkiego,  

 W biurze gromadzkim pracowało 
ponadto kilku referentów,  

 Na wsiach zlikwidowano funkcję 
sołtysa, wprowadzono w to miejsce 
pełnomocników gromadzkich 
mianowanych przez władze, dopiero 
po 1958 roku przywrócono sołtysów.   



 Po 1956 roku (epoka Wiesława Gomułki,                    
z prawej) zrezygnowano z forsownej 
kolektywizacji rolnictwa, 

 W tym okresie promowano jednak kółka 
rolnicze (zrzeszenia rolników), które były 
pionierami w dziedzinie mechanizacji,  

 Obniżono podatki od gospodarstw rolnych,  

 Zrezygnowano z części obowiązkowych 
dostaw, zmniejszono ich wymiary, 

 Władze postawiły na szkolenia rolnicze                                               
i promowanie alternatywnych upraw                   
(np. warzywnictwo),  

 Powyższe decyzje pozwoliły na, w miarę 
normalne, funkcjonowanie prywatnych 
gospodarstw rolnych,   



 W 1958 roku uchwalono nową 
ustawę o gromadzkich radach 
narodowych, 

 Ustawa zwiększyła uprawnienia 
gromad, jednak nadal były do 
niesamodzielne jednostki podległe 
władzom powiatowym, 

 Wkrótce po powołaniu gromad 
(gromadzkich rad narodowych) 
zaczęto proces komasacji w większe 
terytorialnie gromady,  

 W końcowym okresie 
funkcjonowania gromad był to już 
anachroniczny system  



 W latach 1954-1972 funkcjonowały gromady: 

 Niwiska, 

 Siedlanka,  

 Zapole,  





 W skład gromady Niwiska weszły 
obszary dotychczasowych gromad: 
Niwiska i Trześń z gminy Niwiska, 

 Z początkiem 1960 roku w skład 
gromady Niwiska włączono obszar 
zlikwidowanej gromady Zapole. Od tej 
pory w skład gromady Niwiska 
wchodziły wsie: Niwiska, Trześń, 
Zapole, Hucisko i Leszcze. W takim 
składzie gromada Niwiska 
funkcjonowała do końca 1972 roku.  

 





 W skład gromady Siedlanka weszły 
dotychczasowe gromady:  Siedlanka, 
Kosowy, Przyłęk, Hucina i Staszówka              
z gminy Niwiska, 

 Gromada Siedlanka funkcjonowała                   
w powyższym składzie do końca 1972 
roku.  

 

 





 W skład gromady Zapole weszły 
dotychczasowe gromady: Hucisko, Zapole i 
Leszcze z gminy Niwiska oraz część 
obszaru dotychczasowej gromady Nowa 
Wieś stanowiąca przysiółek Lipny Bór                        
z gminy Kolbuszowa Górna, 

 Gromada Zapole funkcjonowała zaledwie 
do końca 1959 roku. Cały obszar gromady 
włączono do sąsiedniej gromady Niwiska 





 W 1972 roku rozpoczęto 
przygotowania do reformy 
administracji lokalnej, 

 W ramach powiatów powołano na 
nowo gminy, odtwarzając często  
dawne jednostki administracyjne                     
(z przed 1954 roku), 

 Stawiano na silne i duże jednostki, 
wokół miast tworzono z reguły 
jedną dużą gminę, 

 Reforma gminna weszła w życie                      
z dniem 1 stycznia 1973 roku  



 Na czele władz gminnych stało 
prezydium gminnej rady narodowej 
z przewodniczącym,  

 Prezydium tworzyły następujące 
osoby: przewodniczący, zastępca 
oraz przewodniczący komisji 
gminnych (4 do 5 komisji),  

 Prezydium zbierało się na sesjach 
raz w miesiącu,  

 Funkcję przewodniczącego GRN                   
w latach 1975-1980 obowiązkowo 
łączono z funkcję I-szego sekretarza 
Komitetu Gminnego PZPR,  

 



 W skład gminnej rady narodowej 
wchodziło od 20 do 50 radnych 
wybieranych w wyborach z jednej 
listy wyborczej Frontu Jedności 
Narodu, 

 Był to organ uchwałodawczy,  

 Gminna rada narodowa zbierała się na 
sesjach przeciętnie raz w miesiącu,  

 GRN wybierała z pośród siebie 
prezydium oraz komisje gminne,  

 Radnych wybierano podczas 
powszechnych wyborów w terminach: 
9 grudnia 1973, 5 lutego 1978, 17 
czerwca 1984 i 19 czerwca 1988  



 Nowością było ustanowienie 
naczelnika gminy, powoływanego 
przez wojewodę,  

 Według wytycznych naczelnikami 
zostawały osoby z wykształceniem 
średnim lub wyższym, postawiono  
po raz pierwszy w ustroju lokalnym 
w Polsce na fachowość,  

 Naczelnicy pełnili funkcje 
wykonawcze w stosunku do gminnej 
rady narodowej,  

 Naczelnicy kierowali urzędem 
gminy,   



Naczelnik  

Sekretarz 
Biura UG  

Urząd gminy  

Kierownik 
USC  

USC  

Szef GSR 

Gminna 
Służba Rolna  



  W 1973 roku powołano gminę Niwiska w powiecie kolbuszowskim,   

 W 1975 roku zlikwidowano funkcjonujące od wieków powiaty,  

 Jedocześnie powołano małe województwa w miejsce dużych, 

 Gmina Niwiska została przyłączona do województwa rzeszowskiego 
(małego),  

 Województwo rzeszowskie funkcjonowało w latach 1975-1998,  

 









 Po 1970 roku za czasów Edwarda Gierka 
kraj przeżywał duże przemiany 
gospodarcze, 

 Tereny wiejskie również skorzystały na 
przemianach, 

 Zniesiono obowiązkowe dostawy płodów 
rolnych, władze zaczęły doceniać 
indywidualnych rolników,  

 Zezwolono na zakup maszyn rolniczych 
przez rolników, dzięki polityce władz 
zaczęto budować nowe domy                         
i budynki gospodarcze,  

 Dekada Edwarda Gierka pozwoliła na 
modernizację polskiej wsi, mimo to 
jeszcze wiele było do zrobienia  



  



Edward Gierek – I sekretarz PZPR  Piotr Jaroszewicz – premier PRL  



 Forsowna industrializacja kraju na kredyt                                                    
w epoce Edwarda Gierka zakończyła się ogromnym kryzysem 
gospodarczym od końca lat 70.  

 W miastach powszechne były strajki, na wsiach protesty miały 
mniejszy zasięg, 

 Wprowadzono powszechnie kartki (bony) na zakup produktów 
żywnościowych i przemysłowych, 

 W latach 70. i 80. XX wieku władze cały czas dotowały 
nierentowne PGR-y i inne formy spółdzielczości wiejskiej  



Zebranie wiejskie  Budowa w czynie społecznym  



 W latach 70. i 80. XX wieku 
rozpoczęto na większą skalę budowę 
wiejskich dróg,  

 Właśnie stan dróg lokalnych była jedną                                          
z największych bolączek tamtych 
czasów na wsi,  

 Drogi budowano tylko pod warunkiem, 
że większość kosztów pokryje lokalna 
społeczność w formie czynów 
społecznych lub składek,  

 Mimo że stan dróg się poprawił to 
jeszcze bardzo wiele było do 
zrobienia,  

 W niektórych gminach rozpoczęto 
budowę wodociągów  







 W końcu lat 80. XX wieku kryzys 
gospodarczy zaczął się pogłębiać,  

 Rok 1989 przyniósł przemiany 
polityczne i gospodarcze,  

 Dla polskiej wsi był to bardzo 
ciężki okres,  

 Na początku lat 90. gospodarka 
wiejska musiała przestawić się na 
nowy system gospodarczy, 

 Początkowo przyniosło to często 
biedę i  rozczarowanie 

 



 W marcu 1990 uchwalono obecnie obowiązującą ustawę                                                            
o samorządzie gminny (początkowo jako ustawa o samorządzie 
terytorialnym) 

 Dotychczas funkcjonujące gminy otrzymały osobowość prawną                        
i stały się w pełni samorządowe, 

 W maju 1990 przeprowadzono pierwsze wybory do rad gmin, 

 W czerwcu i lipcu 1990 wybrano władze gminne,                                           
w tym wójtów i zarządy gmin,  

 Dla gmin wiejskich rozpoczął się nowy okres,  

 



 Na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym)                     
z marca 1990 roku organem uchwałodawczym jest rada gminy 
wybierana w wolnych wyborach,  

 Obecnie w mniejszych gminach wybiera się 15 radnych na okres 5 
lat (do 2018 roku, na okres 4 lat),  

 Rada gminy decyduje o najważniejszych sprawach gminy, uchwala 
budżet, udziela absolutorium wójtowi,  

 Pracami rady gminy kieruje przewodniczący oraz 
wiceprzewodniczący,  

 Rada gminy powołuje komisje, w tym komisję rewizyjną,  

 



 Organem wykonawczym gminy jest wójt wybierany w wyborach 
powszechnych (do 2002 roku wybierała go rada gminy), 

 Wójt gminy  reprezentuje gminę, wykonuje uchwały rady gminy, 
przygotowuje projekty uchwał, gospodaruje mieniem komunalnym, 
kieruje pracami podległego mu urzędu gminy, zwalnia i zatrudnia 
pracowników,  

 Do 2018 roku kadencja wójta trwała 4 lata, obecnie 5 lat,  

 



  Obecna gmina Niwiska funkcjonuje już niemal 50 lat,  

 Od 1999 roku jest częścią powiatu kolbuszowskiego                                   
i województwa podkarpackiego,  

 Obszar gminy to 95,19 kilometrów kwadratowych, 

 Gminę zamieszkuje ponad 6 000 osób,  

 W skład gminy wchodzą sołectwa: Hucina, Hucisko, Kosowy, 
Leszcze, Niwiska, Przyłęk, Siedlanka, Trześń i Zapole,  

 

 



    
 Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego,  

 

 

 

 

 

 

 

 Opracował: Leszek Zugaj  


