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Raport o stanie Gminy Niwiska 

I. Wstęp 

Szanowni  Mieszkańcy Gminy Niwiska 

Wypełniając dyspozycję art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, już po raz 

trzeci  przedstawiam raport o stanie Gminy Niwiska za rok poprzedni. Przypomnę, że 

składanie przez Wójta Gminy Niwiska informacji i podsumowań o wynikach 

działalności  Radnym i Mieszkańcom jest realizowane w naszej Gminie od wielu lat. 

Sprawozdanie z pracy między sesjami  Rady składam na każdej sesji  zwyczajnej Rady Gminy 

i zamieszczam w Biuletynie Informacji  Publicznej. Obszerne informacje o stanie Gminy za lata 

obejmujące minioną kadencję były przedstawiane Radnym obejmującym mandat w kolejnej 

kadencji  Rady Gminy Niwiska, z działalności w roku budżetowym na podsumowaniu każdego 

roku. 

Raport jest podsumowaniem działalności  Wójta Gminy Niwiska w 2020 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem realizacji  polityk, programów i strategii  oraz uchwał Rady Gminy Niwiska. 

Ustawa ustrojowa, o samorządzie gminnym, zobowiązuje Wójta do wykonania uchwał rady 

gminy i zadań gminy określonych przepisami  prawa. Do zadań Wójta należy m.in. 

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, gospodarowanie mieniem komunalnym, 

zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, wydawanie 

decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej, a także wiele innych 

zadań wynikających z przepisów prawa materialnego. Kierownicy jednostek organizacyjnych 

gminy nieposiadających osobowości  prawnej działają jednoosobowo na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta. w przypadku decyzji  administracyjnych, w tym 

z zakresu szeroko rozumianej sfery pomocy społecznej i pomocy rodzinie, wydawanych 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, decyzje te są wydawane na podstawie upoważnień 

udzielonych przez Wójta.  

Przedstawiając Państwu raport o stanie Gminy Niwiska za 2020 rok w poszczególnych 

obszarach działalności, w tym jednostek organizacyjnych gminy, nie powielam dokumentów 

sprawozdawczych, które już zostały przedstawione Radzie Gminy na podstawie innych 

przepisów. Są to m.in. dokumenty:  

✓ informacja o stanie mienia gminy,  

✓ informacja z wykonania planu zadań inwestycyjnych za rok 2020,  
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✓ informacji o realizacji  zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji  zadań wynikających 

z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, - które są załącznikami  do 

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niwiska przedstawionego Zarządzeniem 

nr 13/2021 dnia 23 marca 2021 r., opublikowanego w Biuletynie Informacji  Publicznej.  

Raport za 2020 rok ma zachowaną ubiegłoroczną strukturę dokumentu, a część informacji  ma 

nieco zmienioną formę prezentacji i zawiera odniesienia do lat poprzednich.  

Każdy ma prawo do informacji  publicznej. Jestem przekonana, że jawność działania 

i udostępnianie dokumentów będących rezultatem pracy organów gminy w Biuletynie 

Informacji  Publicznej www.gmina.niwiska.pl ułatwia Mieszkańcom sprawowanie realnej 

kontroli  oraz ocenę działania władz Gminy.  

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem. 

Z poważaniem 

Elżbieta Wróbel 

Wójt Gminy Niwiska 
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II. Informacje ogólne 

1. Ogólna charakterystyka gminy Niwiska ( demografia)  

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NIWISKA 1569 1592 1590 1579 1578 1594 1598 

HUCINA 458 458 468 478 482 485 497 

PRZYŁĘK 798 806 810 801 802 815 802 

KOSOWY 837 828 834 841 848 852 839 

SIEDLANKA 758 770 786 786 785 798 791 

TRZEŚŃ 681 671 674 677 679 678 663 

HUCISKO 432 430 432 438 444 432 432 

LESZCZE 262 255 254 251 255 255 257 

ZAPOLE 297 293 297 302 302 298 295 

OGÓŁEM 6091 6103 6145 6153 6175 6207 6174 

Tab.1 Liczba ludności  zameldowanej na stałe w gminie Niwiska w miejscowościach 
 w latach 2014 -2020 

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NIWISKA 21 22 11 21 13 22 17 

HUCINA 6 7 9 6 9 4 7 

PRZYŁĘK 9 5 16 4 12 10 5 

KOSOWY 7 6 7 6 9 5 5 

SIEDLANKA 6 15 12 7 8 11 12 

TRZEŚŃ 5 5 3 7 3 4 4 

HUCISKO 3 5 7 9 4 6 4 

LESZCZE 5 0 3 1 2 2 4 

ZAPOLE 1 5 2 3 3 2 3 

Ogółem 63 70 70 64 63 66 61 

Tab.2 Liczba urodzeń  2014-2020r. 

Miejscowość 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

NIWISKA 11 6 17 23 16 17 13 

HUCINA 4 4 3 2 6 2 2 

PRZYŁĘK 6 2 6 5 4 2 4 

KOSOWY 6 12 10 2 10 7 12 

SIEDLANKA 7 5 4 2 7 7 9 

TRZEŚŃ 5 10 6 4 6 6 5 

HUCISKO 2 6 5 4 6 10 2 

LESZCZE 2 6 3 2 2 2 5 

ZAPOLE 1 5 1 2 3 6 4 

Ogółem 44 56 55 46 60 59 56 

Tab.3 Liczba zgonów 2014-2020r. 

Gmina Niwiska  

(ogółem) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

57 51 50 42 66 69 39 

Tab.4 Liczba osób, które zawarły związek małżeński  2014-2020r. 

Ile wynosiła liczba ludności  Polski w 2020 roku? Liczba ludności  Polski w końcu 2020r. 

wyniosła 38 268 tys., tj. obniżyła się o prawie 118 tys. w stosunku do stanu sprzed roku, podał 
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Główny Urząd Statystyczny (GUS). w styczniu GUS podał, że spadek liczby ludności w ub.r. 

wyniósł ok. 115 tys. r/r. 

"Sytuacja demograficzna Polski  kształtowała się w 2020 r. pod wpływem pandemii  wywołanej 

wirusem SARS-CoV-2. w końcu 2020 r. liczba ludności  Polski  wyniosła 38 265 tys., tj. 

o prawie 118 tys. mniej niż w końcu 2019 r. (w tym w i półroczu br. spadek wyniósł 28 tys. 

osób). Stopa ubytku rzeczywistego w minionym roku wyniosła -0,3%, co oznacza, że na każde 

10 tys. ludności  ubyło 31 osób (w 2019 r. odnotowano ubytek rzeczywisty 0,07%)" - czytamy 

w raporcie "Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2020 r. 

Stan w dniu 31 XII". 

Pandemia koronawirusa w sposób szczególny wpłynęła na przebieg zjawisk demograficznych 

w 2020 r., pogłębiając niekorzystne trendy obserwowane na przestrzeni  minionych 7 lat, 

podkreślił Urząd. 

"Liczba ludności  zmniejsza się począwszy od 2012 r. (z wyjątkiem nieznacznego wzrostu - 

o niespełna 1 tys. - w 2017 r.). Na zmiany w liczbie ludności w ostatnich latach wpływ ma 

przede wszystkim przyrost naturalny, który pozostaje ujemny począwszy od 2013 r. w 2020 r. 

liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o ponad 122 tys. Współczynnik przyrostu 

naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł -3,2; przed rokiem także był ujemny (-0,9‰)" - czytamy 

dalej. 

Na sytuację w 2020 roku największy wpływ miała najwyższa od kilkudziesięciu lat liczba 

zgonów. Ich liczba przekroczyła o ponad 100 tys. średnioroczną wartość z ostatnich 50 lat 

(477 tys. do 364 tys.), natomiast współczynnik na 1000 ludności  osiągnął najwyższą wartość 

od 1951 roku. Podwyższona umieralność ludności  Polski w 2020 roku dotknęła w podobnym 

stopniu zarówno kobiety, jak i mężczyzn, podano także. 

"Niekorzystna sytuacja w zakresie umieralności  wraz z bardzo niskim poziomem urodzeń 

w 2020 roku przyczyniły się do rekordowo niskiego poziomu przyrostu naturalnego. Jego 

ujemna wartość była ponad trzykrotnie wyższa niż w 2019 roku, kiedy to odnotowywano 

ubytek na poziomie 9 osób na 10 tysięcy ludności. Dla porównania w okresie wyżu 

demograficznego lat 50 na każde 10 tysięcy osób przybywało ok. 200 osób, natomiast 

w latach. 

Ludność na Podkarpaciu w 2020 roku – mniej urodzeń, więcej zgonów. w ub. roku zmalała 

liczba mieszkańców Podkarpacia w porównaniu z 2019 rokiem. Mniej było także zawartych 

małżeństw oraz urodzeń. Znacznie natomiast wzrosła liczba zgonów, których przyczyną 

w wielu przypadkach była pandemia COVID-19. Przyrost naturalny na 1 tys. mieszkańców był 

ujemny. 
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Na koniec grudnia 2020 roku liczba mieszkańców województwa podkarpackiego wynosiła 

2121 tys. osób. Zawarto 7,9 tys. małżeństw. Urodzeń żywych było 19,6 tys., a zgonów 24,1 

tys. Przyrost naturalny był ujemny i wyniósł minus 2,1 na 1 tys. mieszkańców. 

Liczba ludności w 2020 roku na Podkarpaciu zmniejszyła o 5,9 tys. osób, w porównaniu 

z 2019 rokiem. Zawarto o 2,2 tys. mniej małżeństw, a liczba urodzeń spadła o 1 tys. Znacznie 

natomiast wzrosła liczba zgonów, których w 2020 roku było o 4,1 tys. więcej niż w 2019 roku. 

Sytuacja na rynku pracy: 

Lp. 

Miasto / Gmina Zarejestrowani  bezrobotni 

nazwa 

Symbol 

terytorialny 

(7-cyfrowy) 

razem 

z rubryki  1 

kobiety 

Będący 

w szczególnej 

sytuacji  na rynku 

pracy 

z rubryki  3 

do 30 roku 

życia 

w tym do 25 

roku życia 

powyżej 50 

roku życia 

długotrwale 

bezrobotni 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1 Cmolas 1806012 305 159 262 87 47 90 140 

2 Kolbuszowa 1806023 799 441 682 225 114 210 384 

3 
Majdan 

Królewski 
1806032 354 193 300 100 48 91 179 

4 Niwiska 1806042 186 97 154 64 30 45 73 

5 Raniżów 1806052 222 113 184 74 37 40 108 

6 Dzikowiec 1806062 194 101 168 67 32 41 110 

Ogółem  2060 1104 1750 617 308 517 994 

Tab. 5 Bezrobotni  według gmin 2020 rok 

2. Ochrona Zdrowia 

W dziedzinie ochrony zdrowia na terenie Gminy Niwiska funkcjonują: 

➢ Gminny Ośrodek Zdrowia w Niwiskach 

➢ Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej "KRO-MED" w Siedlance 

➢ Punkt Apteczny w Siedlance 

➢ Apteka Leków Gotowych w Niwiskach 

➢ Gabinet Stomatologiczny Michał Wojciechowski 

➢ Usługi  Stomatologiczne Jemioło Grażyna 

➢ Ośrodek Rehabilitacji w Niwiskach  (w ramach SPZOZ w Kolbuszowej) 

➢ Gabinet Fizjoterapii  REHA-DOR w Niwiskach  
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III. Informacje finansowe  

1. Wykonanie budżetu Gminy Niwiska w 2020 r.  

➢ Wykonanie dochodów: 36 852 566,24 zł w tym:  

✓ dochody bieżące: 33 679 487,42 zł  

✓ dochody majątkowe: 3 173 078,82 zł  

➢ Wykonanie wydatków: 33 740 790,72 zł w tym: 

✓ wydatki  bieżące:  29 486 235,10 zł 

✓ wydatki  majątkowe:  4 254 555,62 zł 

➢ Wynik budżetu: nadwyżka:    3 111 775,52 zł 

➢ Przychody budżetu ogółem: 2 438 167,57 zł 

✓ kredyty, pożyczki  – 1 500 000,00 zł 

✓ wolne środki   - 938 167,57 zł 

➢ Rozchody budżetu ogółem:    1 671 280,00 zł  

2. Struktura źródeł dochodów zrealizowanych w 2020 r. 

➢ Dochody własne (w tym PIT i CIT): 6 157 299,27 zł 

➢ Subwencje: 13 999 930,00 zł 

➢ Dotacje (w tym środki z RFIL): 15 063 506,72 zł 

➢ Środki z UE: 1 631 830,25 zł 

 

 

Wyk.1 Struktura źródeł dochodów zrealizowanych w 2020 r. 
 

Dochody własne (w tym 
PIT i CIT); 17%

Subwencje; 38%

Dotacje; 41%

Środki z UE; 4%
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Wyk.2 Struktura wydatków ogółem budżetu Gminy Niwiska w 2020 r. 

 

 

Wyk. 3 Struktura wydatków inwestycyjnych w 2020roku 
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Wyk.4 Wydatki  budżetowe ogółem a wydatki  inwestycyjne w gminie w 2020 roku (w zł) 

IV. Gmina w rankingach  

1. Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów – gazeta samorządowa 

Wspólnota  

W październiku 2020 roku w gazecie samorządowej Wspólnota ukazał się Ranking 

wydatków inwestycyjnych samorządów 2017 -2019 

Ranking inwestycyjny drukowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat. To jedno 

z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze całość 

wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-

2019). w ten sposób autorzy rankingu chcą uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika 

będącego podstawą rankingu. Wydatki  inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, 

cechują się znaczną cyklicznością. w poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co 

wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego 

poziomu. 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/news/2020/Ranking_Nr_20-2020_Inwestycje_JST.pdf 

GMINA 2015-2017 2016-2018 2017-2019 
Średnie wydatki inwestycyjne 

per capita 2017-2019 ( w zł) 

Dzikowiec 646 342 486 993,74 

Majdan Królewski 136 203 609 902,25 
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Tuszów Narodowy 614 518 581 919,29 

Niwiska 311 441 589 913,19 

Raniżów 1357 879 911 709,57 

Mielec 1007 1089 1037 635,68 

Cmolas 1269 963 1057 621,02 

Tab. 6 Gmina Niwiska w rankingu na tle sąsiednich gmin wiejskich: 

Pamiętajmy jednak, że najlepszym wskaźnikiem oceniającym gminę jest zasobność naszego 

portfela i jakość życia. Warto porównać poziom naszego życia z poziomem życia znajomych 

lub rodziny z większych gmin, z sąsiednich gmin, wówczas zdobędziemy najwiarygodniejszy 

ogląd sytuacji. 

2. XVI  edycja Ranking Samorządów 

Ranking Samorządów 2020, ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i gmin 

w wielu obszarach, przez to jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach 

rozwojowych poszczególnych samorządów.  

Redakcja „Rzeczpospolitej” już od 16 lat ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, co 

pozwala wskazać te samorządy, które najlepiej dbają o swój rozwój. Zasady rankingu są 

ustalane przez niezależną Kapitułę, której przewodniczącym jest były premier RP prof. Jerzy 

Buzek. Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na 

prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie 

są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz 

informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Kryteria oceny Rankingu 

Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: 

I. trwałość ekonomiczno-społeczna, gdzie brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: 

dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje 

rozwojowe, poziom nadwyżki  operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków 

inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

II. trwałość społeczna, która odnosi  się do działań samorządu mających wpływ na jakość 

życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Tu branych jest pod 

uwagę szereg elementów, m.in. takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę 

społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w 

przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz 

inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, 

przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki  na współpracę 
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z organizacjami  pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu 

partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp. 

III. trwałość środowiskowa, gdzie nacisk kładziony jest na kwestie związane z ochroną 

środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę brane są m.in.: 

inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki  na ochronę powietrza 

i klimatu, wydatki  na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki  odpadów 

komunalnych, poziom rozwoju sieci  wodno-kanalizacyjnej. w ankietach samorządy 

informują też o wydatkach na instalacje OZE, na wymianę pieców, na infrastrukturę 

rowerową, na rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania 

wskaźników elektromobilności. 

IV. jakość zarządzania, w tym filarze sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem (np. 

wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji  strategii  rozwojowych czy 

wydatki  na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom 

współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet. 

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020/gw 

Pozycja rankingu Gmina wiejska Punkty 

1 Kleszczów 71,06 

2 Padew Narodowa 64,84 

76  Niwiska 39,56 

83 Cmolas 38,56 

349 Kamień 28,57 

370 Majdan Królewski 28,12 

383 Ostrów 27,97 

644 Dzikowiec 24,82 

829 Raniżów 22,90 

907 Tuszów Narodowy 22,06 

Tab. 7 Gmina Niwiska na tle innych gmin wiejskich; 

Rywalizacja była bardzo duża i warto tutaj zaznaczyć, że gmina Kleszczów, która została 

tegorocznym zwycięzcą w kategorii  gminy wiejskie – uzyskała 71,06 punktów, a gmina Padew 

Narodowa będąca na 2. miejscu otrzymała 64,84 punktów. 

3. Ranking Wspólnoty Bogactwo samorządów ‘20 

Ranking dochodów JST per capita w 2019 ( opublikowany w październiku 2020r.): 

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/archiwum/Bogactwo_JST_20.pdf  

 Metoda rankingu 

Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. 

Pominięte zostały wpływy z dotacji  celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania 

https://rankingi.rp.pl/rankingsamorzadow/2020/gw
https://wspolnota.org.pl/fileadmin/archiwum/Bogactwo_JST_20.pdf
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z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ 

wielkiej dotacji  inwestycyjnej potrafi  wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest 

to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem 

zamożności  budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych 

i otrzymywanych subwencji  lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”). Tak jak 

w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po 

pierwsze, odjęto składki  przekazywane przez samorządy w  związku z  subwencją 

równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach 

samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano 

skutki  zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby 

porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki  podejmowanych w gminach autonomicznych 

decyzji  odnoszących się do polityki  fiskalnej). Ta poprawka odnosi  się wyłącznie do 

samorządów gminnych, bo powiaty i  województwa nie podejmują żadnych 

decyzji  odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez 

liczbę ludności  każdej jednostki  samorządowej. 

Gmina Pozycja Zamożność per capita 2019 ( w zł) 

Kleszczów 1 43 999,00 

Ostrów 7 9 230,00 

Kamień 518 3 353,66 

Niwiska 878 3 139,51 

Mielec 881 3 134,05 

Tuszów Narodowy 1250 2 953,79 

Majdan Królewski 1260 2 948,80 

Dzikowiec 1328 2 901,80 

Raniżów 1367 2 870,09 

Cmolas 1384 2 855,48 

Tab.8 Gmina Niwiska na tle innych gmin w rankingu: 

V. Realizacja najważniejszych inwestycji  Gminy Niwiska w 2020 
roku  

Łącząc fundusze gminne, sołeckie oraz pozyskane środki w 2020 roku wykonaliśmy: 

✓ rozbudowę sieci  wodociągowej w miejscowości  Niwiska, Trześń (inwestycja roku 2019–

2020) – wartość zadania 2 219 369,20 zł. Budowa sieci  wodociągowej wraz z przyłączami 

o łącznej długości  L=5483,0 m i średnicach : Ø 40 mm - 74,5 m, Ø 50 mm - 12,5 m, Ø 90 

mm - 6,5 m, Ø315 mm - 5 389,5 m; z hydrantami  nadziemnymi  Dn80 mm z zasuwami  - 

12 kpl.,z zestawem pompowym wraz ze sterowaniem i monitoringiem pracy, pompą 

głębinową o wydajności  ok. Q=55 m3/h, oraz agregatem prądotwórczym  
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 Zdj.1,2 Rozbudowa sieci  wodociągowej w miejscowości  Niwiska, Trześń  

✓ budowę kanalizacji  sanitarnej i wodociągu w miejscowości  Hucisko – II  etap (inwestycja 

rok 2020 – 2021), inwestycja obejmująca budowę sieci  kanalizacji  sanitarnej 

grawitacyjnej o łącznej długości  L= 3123,00 m i średnicach: Ø 200/5,9mm PVC-U „S” - 

2177,0 m, Ø 200/11,9mm PE100 -  193,5 m, Ø 160/4,7mm PVC-U „S” - 631,0 m, Ø 

160/9,5mm PE100 - 121,5 m z  budową rurociągu tłocznego z pompowni  ścieków 

o łącznej długości  L= 1116,0 m i średnicy: Ø 90/5,4 mm PE100 i budową 

pompowni  ścieków wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu. Wartość zadania 617 754, 

34 zł brutto, 

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/rozb_woda_Niwiska_trzesn-1.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/rozb_woda_Niwiska_trzesn-2.jpg
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Zdj.3,4,5,6 Budowa kanalizacji  sanitarnej i wodociągu w miejscowości  Hucisko – II  etap 

✓ budowę odcinka sieci  wodociągowej Ø 90 mm o długości  510 mb. 

w miejscowości  Hucisko, wzdłuż drogi  powiatowej w kierunku Zapola, wartość 

inwestycji  - 54 981, 00 zł, 

✓ opracowano dokumentację na przebudowę drogi  gminnej 104160R Hucina – Przyłęk – 

45 271,52 zł, na tą inwestycję wnioskowałam do Funduszu Dróg Samorządowych 

z realizacją zadania na rok 2021, 

✓ wyremontowano drogę gminną w Siedlance (łącznik z drogą wojewódzką) – 19 849,12 zł, 

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/budowa_kan_wod_Hucisko-3.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/budowa_kan_wod_Hucisko-4.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/budowa_kan_wod_Hucisko-2.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/budowa_kan_wod_Hucisko-1.jpg
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✓ przebudowano drogę gminną nr 104157R wraz z budową chodnika na długości  995 mb 

w istniejącej granicy pasa drogowego ( ul. Zielona w Kosowach) wartość 

inwestycji  944 411,98 zł, 

  

Zdj.7, 8 przebudowa drogi  gminnej nr 104157R wraz z budową chodnika 

✓ zmodernizowano drogi  dojazdowe do pól tzw. drogi  śródpolne: w Przyłęku ciąg dalszy 

dz.87, na docinku 600 m, wartość zadania -  64 077,10 zł, w  Kosowach dz. 1933,  375 m, 

wartość zadania 33 046,33 zł, 

  

Zdj. 9, 10 Modernizacja dróg dojazdowych do pól tzw. drogi  śródpolne: 

✓ zakupiono blaszany budynek gospodarczy doposażeniem w Siedlance – 11 794 zł, 

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/kosowy_Zielona-2.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/kosowy_Zielona-3.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/srodpolne-3.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/srodpolne-4.jpg
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 Zdj. 11, 12 Teren przy filii  biblioteki  publicznej w Siedlance  

✓ przystąpiono do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niwiska 

i opracowania studium uwarunkowań (pod wnioski  mieszkańców, łącznie  dla  53 

nieruchomości, tj. opracowania dla 27 obszarów), 

✓ zakończona została przebudowa pomieszczenia gospodarczego przy remizie OSP 

w Hucisku – inwestycja 2019 – 2020, łączna wartość 162 496,67 zł, 

 

Zdj. 13 Przebudowane pomieszczenia gospodarcze przy remizie OSP w Hucisku  

✓ trwały prace na inwestycji  rozbudowa budynku remizy OSP Zapole – pomieszczenie 

garażowe plus zmiana przeznaczenia pomieszczenia po garażu, inwestycja od roku 2017 

(w tym roku dokumentacja), łącznie do końca 2020 roku wydatkowano z budżetu gminy 

234 044,31 zł, 

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/siedleniak-1.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/siedleniak-2.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/osp_Hucisko.jpg
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Zdj. 14 Rozbudowa budynku remizy OSP Zapole – pomieszczenie garażowe plus zmiana 

przeznaczenia pomieszczenia po garażu 

✓ dobudowano do istniejącego budynku remizy OSP w Przyłęku zaplecze estradowe 

z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją elektryczną wraz z przebudową części  budynku, 

inwestycja zakończona i oddana do użytkowania w roku 2020, wartość zadania – 

128 263,79 zł, 

✓ wybudowano nowe odcinki  oświetlenia ulicznego: na ul. Wspólnej w Hucinie ( odcinek od 

ul. Sportowej w kierunku „Trzech Krzyży”) – 42 764,90 zł, Niwiska Folusz – Grobla – 

65 940,13 zł, kolejny etap budowy oświetlenia ulicznego Leszcze Poręby (inwestycja 

w latach 2018 – 2020) łącznie z projektem wydatkowano 85 800, 82 zł, do końca 2020 roku 

na długości   800 m, w tym postawiono 17 słupów z 8 lampami  oświetleniowymi  ledowymi, 

wybudowano nowe oświetlenie wzdłuż ul. Nowej w Kosowach, wartość zadania 

33 353,22  zł, i Hucisko w kierunku Zapola na odcinku 800 m, - 37 262,85 zł, dobudowano 

odcinki  oświetlenia ulicznego: w Kosowach ul. Piaskowa – 9 772,35 zł, Hucisko krzyżówka 

od Zapola w kierunku Huty Przedborskiej – 18 813,93 zł, Niwiska k/piekarni  – 8 610 zł, 

oraz opracowano dokumentację na dobudowę oświetlenia ulicznego w Przyłęku wzdłuż 

drogi  wojewódzkiej 875, 

✓ został przeprowadzony i rozstrzygnięty przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na 

terenie całej Gminy Niwiska ( wymiana lamp oświetleniowych na ledowe) inwestycja 2020 

– 2021, wartość zadania 849 187,08 zł, 

✓ przeprowadzono remont zaplecza sanitarnego w szatni  sportowej w Trześni, 

pomieszczenia szatni, sanitariatów i prysznicy ( 2019 – 2020 rok) łącznie wartość zadania 

37 632,05 zł, 

✓ wymieniono lampy oświetlenia stadionowego i zamontowano monitoring miejsc rekreacji 

w Siedlance 14 900 zł, 

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/osp_zapole.jpg
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Zdj. 15, 16 Dobudowa zaplecza estradowego z zadaszeniem, z wewnętrzną instalacją 

elektryczną wraz z przebudową części  budynku remizy OSP Przyłęk  

 

 

  

Zdj. 17, 18 19 20 Nowe lampy oświetlenia stadionowego i monitoring miejsc rekreacji 

w Siedlance  

  

https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/estrada_przylek_2.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/estrada_przylek_1.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/stadion_siedlanka-2.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/stadion_siedlanka-4.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/stadion_siedlanka-5.jpg
https://www.niwiska.pl/static/img/k01/aktualnosci_2020/podsumowanie_2020/stadion_siedlanka-3.jpg
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VI. Mienie Komunalne  

1. Nieruchomości   

Nieruchomości  stanowiące własność Gminy Niwiska obejmują w większości  grunty 

i budynki  użyteczności  publicznej obejmujące działki  zabudowane, niezabudowane, drogi, 

lasy i tereny rolne. Powierzchnia mienia komunalnego ogółem wynosi  157,9312 ha.  

 W miejscowości  Niwiska ogólna powierzchnia nieruchomości  gminnych obejmuje 

22,1164 ha w  tym w większości  działki i obiekty w centralnej części  miejscowości  - Urząd 

Gminy z  parkingiem, Ośrodek Rehabilitacji, założenie parkowo - dworskie z budynkiem dworu 

i  oficyny w których funkcjonują GOKiB oraz Szkoła Muzyczna, Szkoła Podstawowa wraz ze 

stadionem i boiskami  „Orlik”, jak również dawne boisko szkolne położone naprzeciwko 

budynku starej Szkoły w Niwiskach, baza Zakładu Usług Komunalnych, ujęcie wody, drogi, 

zbiorniki  wyrównawcze. 

➢ działki  zabudowane – 4,5549 ha 

➢ drogi  – 7,6815 ha  

➢ lasy – 0,8100 ha 

➢ grunty rolne, sady, grunty pod wodami- 9,0700 ha 

Użytkowanie wieczyste obejmuje powierzchnię 1,49 ha - w tym 0,5115 ha Gminnej 

Spółdzielni  ”SCh”,  0,7851 ha Spółdzielni  Kółek Rolniczych i 0,1885 ha Pana Huberta Drwal. 

Aktem notarialnym z dnia 28 sierpnia  2020 roku nabyto na rzecz Gminy działkę o nr ewid. 

grunt. 2574/2 o pow. 0.0233 ha położoną w Niwiskach  z przeznaczeniem pod studnie 

głębinową. 

 W miejscowości  Trześń ogólna powierzchnia  nieruchomości  gminnych obejmuje 

15,0028 ha w  tym:  działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion 

sportowy z  szatnią,  remiza OSP, oczyszczalnia ścieków. 

➢ działki  zabudowane – 1,6366 ha 

➢ drogi  – 6,1427 ha 

➢ lasy – 1,3829 ha 

➢ grunty rolne - 5,8406 ha 

W użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni  „SCh” znajduje się pow. 0,07 ha oraz 

nieruchomość  Pani  Doroty Gaweł o pow. 0,06 ha – łącznie 0,13 ha 

 W miejscowości  Hucisko ogólna powierzchnia nieruchomości  gminnych obejmuje 

1,4550 ha w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa z boiskiem 

sportowym,  remiza OSP, zbiorniki  wyrównawcze, drogi   
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➢ działki  zabudowane – 0,7242  ha 

➢ grunty rolne - 0,4362 ha 

➢ drogi  – 0,2946 ha 

 W miejscowości  Leszcze ogólna powierzchnia mienia komunalnego wynosi  10,1769 

w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: budynek wielofunkcyjny (dawna szkoła),  

boisko sportowe, drogi 

➢ działki  zabudowane – 0,4813 ha   

➢ drogi  – 6,0593 ha 

➢ lasy – 0,83 ha 

➢ grunty rolne  -  2,8063 ha 

 W miejscowości  Zapole ogólna powierzchnia  mienia komunalnego obejmuje  

3,2603  ha w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: remiza OSP, boisko sportowe.  

➢ działki  zabudowane – 0,21 ha 

➢ grunty rolne (boisko sportowe) -1,4481 ha 

➢ drogi  1,4422 ha  

➢ lasy – 0,16 ha  

 W miejscowości  Hucina ogólna powierzchnia  nieruchomości  gminnych obejmuje  

38,4489  ha w tym działki i obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion 

sportowy z  szatnią,  remiza OSP, drogi a także grunty rolne i lasy. 

➢ działki  zabudowane –1,0212 ha   

➢ drogi  – 9,7172 ha   

➢ lasy – 13,5351 ha 

➢ grunty rolne – 14,1754 ha ( w tym 9,78 ha mienie wiejskie wsi  Siedlanka w Hucinie) 

 W miejscowości  Przyłęk ogólna powierzchnia  nieruchomości  gminnych obejmuje  

37,5418 ha   w tym działki i  obiekty o charakterze publicznym: Szkoła Podstawowa, stadion 

sportowy z szatnią,  remiza OSP zlokalizowana przy tzw. „Resztówce”, drogi  oraz grunty rolne 

i lasy.  

➢ działki  zabudowane – 2,2953 ha   

➢ drogi  – 5,6897 ha 

➢ lasy –   25,88 ha ( w tym 2,72 ha mienie wiejskie wsi  Kosowy) 

➢ grunty rolne – 3,6768 ha  

W użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni  „SCh” znajduje się pow. 0,12 ha. 
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 W miejscowości  Siedlanka ogólna powierzchnia  nieruchomości  gminnych obejmuje 

13,0513 ha w tym działki i obiekty użyteczności  publicznej: Szkoła Podstawowa, stadion 

sportowy z szatnią, drogi  oraz grunty rolne i lasy. Do nieruchomości  przynależnych do 

Siedlanki  zaliczane są grunty położone w Świerczowie, stanowiące dawne mienie wiejskie tej 

miejscowości: 

➢ działki  zabudowane – 0,94 ha   

➢ drogi  – 7,43 ha 

➢ lasy - 1,8899 ha  - mienie wiejskie wsi  Siedlanka w Świerczowie 

➢ grunty rolne – 2,7914 ha  

W użytkowaniu wieczystym OSP Siedlanka  znajduje się pow. 0,25 ha. 

 W miejscowości  Kosowy ogólna powierzchnia  nieruchomości  gminnych obejmuje 

 14,9644  ha w tym:  

Działki i obiekty użyteczności  publicznej: Szkoła Podstawowa, stadion sportowy z szatnią,  

remiza OSP, drogi  oraz grunty rolne.   

➢ działki  zabudowane –  1,74 ha 

➢ drogi  – 6,8730 ha  

➢ grunty rolne – 6,3514 ha 

Użytkowanie wieczyste Spółdzielni  Kółek Rolniczych obejmowało pow. 0,43ha. 

Aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2020 roku nabyto działkę o nr ewid. grunt. 1314 o pow. 

0.12 ha z przeznaczeniem pod przepompownie wody wraz z nabyciem udziału wynoszącego 

1/18 część we władaniu  nieruchomości  grantowej o nr ewid. grunt. 1585/2.     

Aktem notarialnym z dnia 21 sierpnia  2020 roku nabyto na rzecz Gminy działkę o nr ewid. 

grunt. 820/1 o pow. 0,0130 ha położoną w Kosowach  z przeznaczeniem pod przepompownie 

ścieków wraz z nabyciem 1/8 udziału we władaniu w działce o nr ewid. grunt. 796 o pow. 0,07 

ha jako dojazdu do przepompowni. 

Gmina Niwiska posiada również nieruchomość w m. Ocieka - działka rolna o pow. 0,95 ha 

nabyta w drodze postępowania spadkowego. 

2. Dzierżawa gruntów rolnych 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Niwiska wydzierżawiała 10 działek stanowiących grunty 

rolne o łącznej powierzchni  7,23 ha. 
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3. Umowy użyczenia gruntu 

➢ Umowa użyczenia gruntu wraz z budynkiem komunalnym o nr ewid. grunt. 164/1 o pow. 

0,10 ha – umowa obowiązująca od 1 grudnia 2015 do 31 grudnia 2025. – OSP Trześń 

➢ Umowa użyczenia pomieszczenia kuchennego w remizie OSP Leszcze o pow. 20m2 na 

okres 3 lat od 13 grudnia 2018 do 12 grudnia 2021w celu działalności  statutowej Koła 

Gospodyń Wiejskich 

➢ Umowa Użyczenia pomieszczenia kuchennego w remizie OSP w Hucisku o pow. 16m2 na 

okres 3 lat od 10 grudnia 2018 do 9 grudnia 2021 w celu działalności  statutowej Koła 

Gospodyń Wiejskich 

➢ Umowa użyczenia parteru budynku remizy OSP w Trześni o pow. 50m2 na okres 3 lat od 

12 grudnia 2018 do 11 grudnia 2021 w celu działalności  statutowej Koła Gospodyń 

Wiejskich 

4. Służebności  gruntowe 

Ustanowiono na podstawie Zarządzenie Wójta Gminy Niwiska z dnia 21.12.2020r., Nr 78/2020 

służebność prawa przejazdu i przechodu istniejącym szlakiem drożnym przebiegającym 

poprzez nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 79/10  położoną w Siedlance 

oznaczonym na mapie kolorem czerwonym na rzecz każdoczesnych 

właścicieli  działki  ewidencyjnej nr 121/4,124/1,121/5,124/2, 124/3 położonych w Siedlance.  

5. Przejęcia na rzecz Gminy Niwiska 

➢ Decyzją podziałową z dnia 29 kwietnia 2020 roku nabyto działki  ewid.grunt.78/11, 118/9, 

121/10, 122/5, 135/6, 136/2, 137/3, 139/4, 139/5, 145/4, 142/1, 144/2   z dniem, w którym 

decyzja zatwierdzająca podział stanie się ostateczna z mocy prawa staną się własnością 

Gminy Niwiska pod drogę gminną (droga za remizą w Trześni) 

➢ Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Niwiska działki  74/5, 78/8, 118/6 w Trześni  jako 

przedłużenie ww. drogi, które nie zostały objęte podziałem. 

➢ Przejęto nieodpłatnie na rzecz Gminy Niwiska działkę o nr ewid. grunt. 717/3 położoną 

w Hucinie pod poszerzenie drogi  gminnej ( ul. Sportowa). 

➢ Decyzją komunalizacją z dnia 02.10.2020 roku nabyto z mocy prawa działkę o nr ewid. 

grunt. 699/2 położoną w Niwiskach 

VII. Informacja o realizacji  polityk, programów i strategii 

1. Strategia rozwoju  

„Strategia Rozwoju Gminy Niwiska na lata 2014-2020” opracowana została w ramach projektu 

„URZĘDY PRZYJAZNE i BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej . 
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Strategia jest długofalowym dokumentem planistycznym określającym kierunki  rozwoju 

Gminy w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, sformułowana 

w korelacji z podobnymi  dokumentami  opracowanymi  na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Horyzont czasowy Strategii  Rozwoju Gminy Niwiska przyjęty został na lata 2014 – 2020.  

W roku 2020 rozpoczęły się prace Gminy Niwiska wraz z Gminami  powiatu kolbuszowskiego 

oraz Powiatem Kolbuszowskim w pilotażowym projekcie realizowanym przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki  Regionalnej pod nazwą: „Centrum Wsparcia Doradczego na terenie 

powiatu kolbuszowskiego”. 

Należy podkreślić, iż w skali  całego kraju projektem zostało objętych tylko 33 Partnerstwa. 

Centrum Wsparcia Doradczego jest nowatorskim projektem doradczym służącym zwiększeniu 

sprawności  administracyjnej samorządów lokalnych. Pozwala nabyć i utrwalić samorządom 

kluczowe kompetencje diagnozowania potrzeb społeczności  lokalnych, planowania 

strategicznego oraz zarządzania procesami  inwestycyjnymi. 

Projekt Centrum Wsparcia Doradczego ma za zadanie zbliżyć do siebie samorządy, aby lepiej 

i efektywniej współpracowały celem realizacji  dobrej jakości  projektów i inwestycji. 

Katalizatorem współpracy w gminach jest doświadczony zespół ekspertów, który 

ukierunkowuje działania administracji  samorządowej tak, aby poprawić jakość życia 

mieszkańców i odbudować lokalną gospodarkę. 

Realizowana w ten sposób współpraca poprawi  efektywność realizowanych działań, jak 

również zoptymalizuje koszty świadczenia usług publicznych ponad 

podziałami  administracyjnymi. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie sprawności  administracyjnej samorządów 

terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym poprawa ich kompetencji  do zarządzania 

strategicznego oraz inicjowania i realizacji  kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, 

w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi  samorządami. w ramach CWD 

powstanie dokument strategiczny dla parterów projektu, który swoim zakresem obejmie 

strategie dla poszczególnych jst. 

Do najważniejszych działań, które realizowane były w ramach Strategii  Rozwoju Gminy na 

lata 2014-2020 w 2020r, zaliczyć należy: 

➢ Cel strategiczny 1 – Rozwój przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych 

✓ w ramach współpracy z samorządem województwa toczyły się uzgodnienia w temacie 

budowy odcinka chodnika przy drodze nr 875 (realizacja), 
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✓ prowadzono przyjazną politykę podatkową obniżając stawki  podatków w kierunku 

korzystnym dla przedsiębiorców, 

✓ wprowadzono zwolnienia dla przedsiębiorców odczuwających skutki  pandemii, 

✓ wspierano wszelkie działania promocyjne gminy w celu pozyskania inwestorów, w  tym 

zewnętrznych. 

➢ Cel strategiczny 2 - Tworzenie warunków dla rozwoju osadnictwa: 

✓ uzbrajano tereny w podstawową infrastrukturę techniczną (nowe nawierzchnie 

drogowe, parkingi, sieci  wodno – kanalizacyjne, oświetlenie itp.), 

✓ podjęcie skutecznych działań w zakresie objęcia budową sieci  światłowodowej terenu 

całej gminy, 

✓ wsparcie osadnictwa poprzez ekologiczne systemy pozyskiwania energii, 

✓ wprowadzenie programów przyjaznych rodzinie min. karty rodziny, program „Door to 

door”. 

➢ Cel strategiczny 3 – Edukacja 

✓ remonty obiektów oświatowych, 

✓ doposażanie szkól w niezbędny sprzęt edukacyjny, pomoce dydaktyczne,   

✓ wsparcie edukacji  przedszkolnej poprzez partnerstwo w utworzeniu przedszkoli, 

✓ współpraca z różnymi  ośrodkami  edukacyjnymi. 

✓ umacnianie więzi  ze swoją Małą Ojczyzną poprzez wydanie publikacji  „Historia szkoły 

w Siedlance w latach 1889 - 2020 

➢ Cel strategiczny 4 - Kultura i sport: 

✓ Remont szatni  sportowej w Trześni, 

✓ doposażenie obiektów sportowych w niezbędny sprzęt i urządzenia do 

realizacji  podejmowanych działań, 

✓ doposażenie placów zabaw i montaż siłowni  zewnętrznych, 

✓ organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, 

✓ dbałość o zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym zabytkowe obiekty. 

➢ Cel strategiczny 5 - Turystyka: 

✓ podjęcie działań w kierunku wyznaczenie o organizacji  na terenie Gminy ścieżek 

rowerowych, 

➢ Cel strategiczny 6 - Aktywność społeczna: 

✓ współpraca samorządu z NGO, 

✓ integracja pokoleń, wspólne inicjatywy, wykorzystanie potencjału i wiedzy starszego 

pokolenia, 

✓ pomoc finansowa gminy w zabezpieczeniu wkładu własnego organizacji, 

pozarządowych ubiegających się o środki  zewnętrzne. 

➢ Cel strategiczny 7 – Bezpieczeństwo : 
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✓ wdrożenie systemu monitoringu miejsc w gminie, 

✓ doposażenie w sprzęt ratowniczy i środki  ochrony indywidualnej w jednostkach OSP, 

✓ poprawa stanu technicznego dróg i chodników, 

✓ poprawa warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 

✓ oznakowanie dróg gminnych. 

➢ Cel strategiczny 8 - System opieki  zdrowotnej i pomocy społecznej: 

✓ organizacja badań profilaktycznych (mammografia), 

✓ wsparcie dla rodzin, 

✓ zapewnienie możliwości  korzystania z posiłków potrzebującym, 

✓ tworzenie warunków do szerokiej współpracy z zakresie opieki i pomocy społecznej,  

2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe  

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 

Gminy Niwiska na lata 2013-2028 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Zgodnie 

z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 

1059 j.t.) opracowany dokument zawiera:  

➢ ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe;  

➢ przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii  elektrycznej i paliw 

gazowych;  

➢ możliwości  wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 

z uwzględnieniem energii  elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych 

źródłach energii, energii  elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 

w kogeneracji  oraz zagospodarowania ciepła odpadowego 

z instalacji  przemysłowych;  

➢ możliwości  stosowania środków poprawy efektywności  energetycznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności  energetycznej; 

➢ zakres współpracy z innymi  gminami.  

PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze 

środków UE.  

3. Ład przestrzenny  

W 2020 roku obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Niwiska uchwalone uchwałą Nr XVII/125/00 Rady Gminy Niwiska z dnia 

30 listopada 2000 r. wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Nr XXXII/223/2013 Rady Gminy 

Niwiska z dnia 24 kwietnia 2013r . Studium jest dokumentem mającym na celu określenie 
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polityki  przestrzennej gminy oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. w roku 

2020 Rada Gminy Niwiska dnia 15 września 2020r podjęła Uchwałę nr XXV/150/2020 

o III  zmianie  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

zmienioną Uchwałą Rady Gminy Niwiska z dnia 9 grudnia 2020 roku. Łącznie objęto 

opracowaniem 27 obszarów. 

Ocena aktualności  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy i planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie zart.32 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym została przeprowadzona w październiku 2018 roku 

i uchwalona: Uchwałą Nr LII/323/2018 Rady Gminy Niwiska z dnia 19.10.2018r i Uchwałą Nr 

LII/324/2018 Rady Gminy Niwiska z dnia 19.10.2018r. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

W gminie Niwiska w roku 2020 obowiązuje 16 Miejscowych Planów zagospodarowania 

przestrzennego jak przedstawia tabelka: 

Użytkowani
e terenu wg 

planu 

Niwisk
a 

Hucin
a 

Przyłę
k 

Kosow
y 

Siedlank
a 

Trześ
ń 

Hucisk
o 

Leszcz
e 

Zapol
e 

1KS, 2KS, 
3KS, 4KS 

1,72 ha - - - - - - - - 

MN 0,45 ha - 
0,08 ha 
0,15 ha 

- - - - - 
0,49 
ha 

KDw 0,12 ha - - - - - - - - 

MN, KD - - - 0,28 ha - - - - - 

R, KD - - - 0,20 ha - - - - - 

PU, KD - - 0,32 ha - - - - - - 

RM - - 0,26 ha - - - - - - 

MN, KDx - - - - - 
2,23 
ha 

- - - 

NU - - - - - - 2,00 ha - - 

U - - - - - 
1,86 
ha 

- - - 

EW1, EW2 - - 
10,00 

ha 
- - - - - - 

PE - - 
10,22 

ha 
- - - - - - 

MR - - - - - 
0,30 
ha 

- - - 

Tab. 9 Miejscowe Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Niwiska obowiązujące 

w  2020 roku  

 

➢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i gruntów 

przeznaczonych do zalesienia w gminie Niwiska uchwalony uchwałą  Nr XXIX/202/02 

Rady Gminy Niwiska z dnia 22 kwietnia 2002 r. o symbolach w planie Lz o łącznej 

powierzchni  839,00ha i symbolem L o łącznej powierzchni  4381,00 ha.  
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➢ Rada Gminy Niwiska dnia 15 września 2020r podjęła Uchwałę nr XXV/151/2020 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 

1/2020 terenów w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, 

Niwiska w Gminie Niwiska zmienionej Uchwałą nr XXVII/171/2020 Rady Gminy Niwiska 

z dnia 9 grudnia 2020r oraz Uchwałę nr XXV/152/2020 Rady Gminy Niwiska z dnia 15 

września 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nr 2/2020 terenów w miejscowościach Niwiska, 

Leszcze Przyłęk, Trześń w Gminie Niwiska. 

Łącznie objęto opracowaniem planu 28 terenów. 

➢ W roku 2020 wydano 71 decyzje w sprawie ustalenia warunków zabudowy, 14 decyzji 

o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego.  

4. Program opieki  nad zabytkami   

Obowiązujący w 2020 r. Gminny Program Opieki  nad zabytkami  na lata 2019-2022 r. 

uchwalony został przez Radę Gminy Niwiska 29 sierpnia 2019 r.  

Główne działania Wójta Gminy Niwiska w zakresie ochrony zabytków podejmowane były 

w  ramach ustawowych celów Programu obejmujących w szczególności: 

➢ Włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych 

➢ Uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami  ochrony przyrody 

i równowagi  ekologicznej 

➢ Zahamowanie procesów degradacji  zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich 

zachowania. 

➢ Wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. 

➢ Podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi  środków 

finansowych na opiekę nad zabytkami. 

➢ Określenie warunków współpracy z właścicielami  zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków. 

➢ Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z opieką nad zabytkami 

Włączenie problemów ochrony zabytków do dokumentów strategicznych nastąpiło 

poprzez uwzględnienie odpowiednich zapisów w: Studium ochrony wartości  kulturowych 

i krajobrazu dla gminy Niwiska, Strategii  Rozwoju Gminy Niwiska, Lokalnej Strategii  Rozwoju 

LGD LASOVIA jak również w Gminnym Programie Rewitalizacji, przyjętym w 2015r., 

z  późniejszymi  zmianami. 
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Uwarunkowania ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa 

archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami  ochrony przyrody 

i równowagi  ekologicznej uwzględniane są w warunkach zabudowy i uzgodnieniach - 

ustalanych dla realizacji  przedsięwzięć podlegających ochronie konserwatorskiej lub 

położonych w strefach ochrony konserwatorskiej. 

Przeciwdziałanie procesom degradacji  zabytków i poprawa stanu ich zachowania - 

realizowane jest bezpośrednio poprzez szereg prac konserwatorskich i robót budowlanych.  

W roku 2020 prowadzone były prace remontowe przy kościele pw. św.  Mikołaja w Niwiskach, 

m.in. Odtworzenie konstrukcji  wieży nad dachem nawy głównej. 

Działania w zakresie wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów 

krajobrazu kulturowego następuje w ramach promocji w tym: 

➢ zamieszczania informacji o zabytkach w wydawanych folderach, albumach, książkach, 

na stronach internetowych gminy i szkoły muzycznej, 

➢ przekazywanie informacji  bezpośrednio delegacjom innych samorządów, 

organizacji  - podczas wizyt w naszej gminie, 

➢ udostępnianie gminnej ewidencji  zabytków, materiałów i informacji  będących 

w  posiadaniu Urzędu do prac dyplomowych i różnych opracowań dotyczących 

zabytków i  prac konserwatorskich. 

W zakresie podejmowania działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb 

społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspierania inicjatyw sprzyjających 

wzrostowi  środków finansowych na opiekę nad zabytkami  należy wymienić:  

Zlokalizowanie w obiektach zabytkowych instytucji  kultury, biblioteki i szkoły muzycznej 

zwiększyło atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych i edukacyjnych. 

Skuteczne pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł zewnętrznych na prace 

remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,(rewitalizacja) 

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne innych podmiotów podejmujących działania na rzecz 

ochrony zabytków. 

Określenie warunków współpracy z właścicielami  zabytków, eliminujących sytuacje 

konfliktowe związane z wykorzystywaniem tych zabytków.  

Sytuacji  konfliktowych nie było.  

Podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych 

z  opieką nad zabytkami. 

Stosunkowo niewielka liczba zabytków nie umożliwia tworzenia miejsc pracy związanych 

bezpośrednio z opieką nad zabytkami. Pośrednio miejsca pracy powstały 

dzięki  podejmowanym działaniom na rzecz ochrony zabytków i nadania obiektom 
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zabytkowym nowych funkcji  - np. szkoła muzyczna wygenerowała 34 miejsca pracy, remonty 

i prace konserwatorskie również pośrednio generują miejsca pracy. 

Łącznie na terenie gminy Niwiska znajduje się 7 obiektów wpisanych do rejestru zabytków i  20 

obiektów wpisanych do ewidencji  zabytków. w gminie Niwiska znajdują się 60 stanowisk 

archeologicznych. Najstarsze ślady działalności  człowieka na tym terenie pochodzą 

z mezolitu. z tego okresu na terenie gminy odkryto 7 stanowisk. Dość licznie reprezentowane 

są też stanowiska z epoki  neolitycznej- z tzw. „kultury ceramiki  sznurowej”, z kultury łużyckiej 

(5 stanowisk), pojawiają się też oznaki  wpływów rzymskich. w czterech pierwszych wiekach 

n.e. na naszych ziemiach rozwijała się tzw. ,,kultura przeworska”- z tego okresu pochodzą dwa 

stanowiska. Dość licznie występują stanowiska z materiałem nowożytnym. Oprócz tego spora 

część stanowisk ze względu na mało charakterystyczny materiał została ogólnie określona 

jako prahistoryczna. 

Utrzymywanie obiektów zabytkowych we właściwym stanie technicznym i ponoszenie kosztów 

w tym zakresie, dbałość o zachowanie śladów historii, tradycji i wartości  kulturowych jest 

naszym wspólnym dobrem i obowiązkiem. Obecny stan obiektów zabytkowych będących 

własnością Gminy Niwiska jest efektem wieloletnich starań, pozyskanych środków i dobrej 

współpracy z konserwatorem zabytków. 

5. Infrastruktura komunalna 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2021 r. 110,725 km dróg, 

z  czego: 

➢ Drogi  wojewódzkie – 10,128 km o nawierzchni  asfaltowej. 

➢ Drogi  powiatowe – 50,736 km, z czego,  

✓ drogi o nawierzchni  asfaltowej – 46,063 km, 

✓ drogi o nawierzchni  utwardzonej – 0,00 km, 

✓ drogi o nawierzchni  gruntowej – 4,673 km. 

➢ Drogi  gminne – 49, 861 km, z czego, 

✓ drogi o nawierzchni  asfaltowej – 42,808 km, 

✓ drogi o nawierzchni  utwardzonej – 6,553 km, 

✓ drogi o nawierzchni  gruntowej – 0,5 km. 

Drogi  asfaltowe stanowiły na początku 2021 r. 88,89% wszystkich dróg, w ciągu roku stan się 

nie zmienił. Drogi  utwardzone stanowiły w poprzednim roku odpowiednio 4,20% na dzień 

1 stycznia 2021 r. i w ciągu roku stan się nie zmienił. 

Stan dróg według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni  , w podziale na poszczególne kategorie 

dróg publicznych był następujący : 

➢ - drogi  wojewódzkie – stan bardzo dobry 
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➢ - drogi  powiatowe - stan dobry, 

➢ - drogi  gminne - stan dobry 

Długość czynnej sieci  wodociągowej na początku 2020 r. wynosiła 97,30 km, na koniec 

2020 r. – 103,38 km. w przypadku sieci  kanalizacyjnej – na początku 2020 r. długość 

sieci  wynosiła 152,16 km, na koniec 2020 r. – 152,16 km. Dostęp do sieci  wodociągowej 

w gminie posiada praktycznie 100 % mieszkańców, w rzeczywistości  wynosi  to około 96-

97%. w  przypadku sieci  kanalizacyjnej wynosi  to około 94-95 %. 

➢ Ilość przyłączy wodociągowych - 1645 na początku 2020 r., 1675 na koniec 2020 r. 

➢ Ilość przyłączy kanalizacyjnych - 1391 na początku 2020 r. , 1401 na koniec 2020 r. 

 Całość sieci  wodociągowej i kanalizacyjnej jest obsługiwana przez ZUK w Niwiskach.  

Awarie na sieci  kanalizacyjnej- 6- 8 razy – głównie wymiana silników w przepompowniach, 

zablokowanie odpływu ścieków. Awarie były usuwane na bieżąco. 

➢ Długość sieci  gazowej w gminie Niwiska na początku 2020 r. - 90 151 m, przyłącza 

31 881 m, 1219 szt. Przyłączy, na koniec roku nie uległa zmianie. 

6. Polityka społeczna  

Pomoc społeczna osobom potrzebującym  z terenu Gminy Niwiska udzielana  jest poprzez 

realizację  zadań ustawowych oraz projektów i programów z zakresu pomocy społecznej. 

Dokumentem diagnozującym sytuację społeczną oraz wskazującym poziom udzielanej 

pomocy na terenie gminy jest Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Niwiska. 

Zgodnie  z art.16 a  ustawy z dnia  12 marca  2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. 

poz.1876  z późn.zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach sporządza Ocenę 

Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Niwiska w oparciu o analizę lokalnej 

sytuacji  społecznej i demograficznej. Ocena obejmuje liczbę osób  i rodzin  korzystających 

z pomocy społecznej, rodzaje problemów społecznych oraz rozkład ilościowy udzielanej 

pomocy. Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej składa się z części  tabelarycznej, 

sekcji  opisowych, a także części  wskaźników pozwalających na sformułowanie 

rekomendacji  pod kątem budżetu niezbędnego do realizacji  zadań pomocy społecznej 

i wskazania kierunków działania pomocy społecznej na terenie gminy. Na podstawie 

zawartych danych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2020r. nasuwają się 

następujące wnioski  wskazujące kierunki  rozwoju polityki  społecznej na terenie gminy: 

1) Potrzeby rozwoju różnych form wzmacniania rodziny;  

2) Potrzeby rozwoju różnych form wsparcia dla seniorów; 

3) Wzrost nakładów finansowych na świadczenia opiekuńcze, realizację usług 
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opiekuńczych, pokrywania odpłatności  za domy pomocy społecznej, realizacji  ustawy 

o przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Analiza danych zawartych w Ocenie wskazuje na główne problemy społeczne występujące na 

terenie gminy tj. niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego w opiece i wychowaniu dzieci, przemoc w rodzinie i bezrobocie. 

Realizacja zadań z zakresu polityki  społecznej: 

1) W 2020 r. GOPS w Niwiskach udzielił następujących form wsparcia z zakresu 

realizacji  ustawy o pomocy społecznej: 

a) Zasiłki  stałe  z tyt. niepełnosprawności  dla 23os. –kwota świadczeń 146 689 zł.; 

b) Zasiłki  okresowe  dla 29 rodzin, kwota świadczeń 71 545 zł.; 

c) Składki  zdrowotne z tyt. pobierania zasiłków stałych dla 24 os. kwota świadczeń 13 

247 zł., udziału w CIS,  dla 2 os. kwota świadczeń 929 zł.; 

d) Zasiłki  celowe, w tym zasiłki  celowe specjalne, dla 81 os. – kwota świadczeń 70 

367 zł.; 

e) Skierowanie osób i ponoszenie odpłatności  za pobyt  w domach pomocy 

społecznej, dla 5 osób , koszty odpłatności  145 158 zł.; 

f) Dożywianie dzieci w szkole realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole 

i w domu” –dla 152 osób, koszt posiłków 55 234 zł.; 

g) Zasiłki  celowe na zakup posiłku realizowane w ramach programu „Posiłek w szkole 

i w domu”, dla 114 osób, kwota świadczeń 44 016 zł.; 

h) Praca socjalna polegająca na podejmowaniu szeregu działań  na rzecz poprawy 

funkcjonowania rodziny dotkniętej różnymi  problemami  dla 179 rodzin; 

i) Usługi  opiekuńcze dla osób starszych i chorych, dla 4 os., koszt 30 083 zł. oraz 

specjalistyczne usługi  opiekuńcze dla osób z zaburzeniami  psychicznymi, dla 2 

os., koszt 3 132 zł. 

j) Poradnictwo socjalne, dla 255 rodzin; 

k) Kolonie letnie finansowane z Kuratorium Oświaty dla 3 osób; 

l) Paczki  żywnościowe dla ubogich rodzin( dla 60 rodzin) organizowane przy 

współpracy z Fundacją Serce w Kolbuszowej 

m) Kwalifikowanie do udziału w warsztatach CIS – skierowanie 2 osób 

bezrobotnych.- 
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L.P. Wyszczególnienie Rok 2020 

1. 
Liczba osób korzystających z pomocy 

finansowej i niefinansowej 
255 

2. 
Liczba osób/dzieci  korzystających z posiłków 

w szkole i zasiłku celowego na zakup posiłku 
242 

4. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy bez 

względu na formę 
170 

5. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy 

wyłącznie w postaci  pracy socjalnej 
84 

6. 

Liczba rodzin korzystających z pracy 

socjalnej i równocześnie z innych form 

pomocy 

179 

8. 

Najczęściej występujące powody 

przyznawania pomocy społecznej wynikające 

z art. 7 ustawy o pomocy społ. (źródło OZPS) 

1)niepełnosprawność, 

2)długotrwała choroba, 

3)bezradność w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, w opiece i wychowaniu dzieci, 

4)bezrobocie. 

Z pomocy społecznej w 2020r. korzystało 4,4% mieszkańców Gminy Niwiska(źródło OZPS). 

Tabela 10 Liczba rodzin i osób korzystających z pomocy społecznej w 2020r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań MPiPS- 03, OZPS za 2020r. 

2) Realizacja programów rządowych: 

a) Program  wieloletni  „ Posiłek w szkole i w domu” 

W 2020r. na realizację programu wydatkowano środki  własne w kwocie 29 269 zł. (29%),  

a gmina pozyskała dotację  w kwocie 69 981 zł. ( 71%). Łącznie wydatki  na realizację zadania 

wyniosły 99 250 zł. Pomocy w formie dożywiania w szkole udzielono dla 152 dzieci z 89 rodzin. 

Wydatkowano również środki  na wypłatę zasiłków celowych dla 114 osób z przeznaczeniem 

na zakup posiłku lub żywności. Rzeczywista liczba osób objętych Programem wynosi  242 

osoby.   

b) Realizacja ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Rządowy  Program dla Rodzin 

Wielodzietnych   

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 

dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą 

korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie internetowej: 

www.rodzina.gov.pl, zakładka Karta Dużej Rodziny.  w 2020r. wydano 90 KDR dla 

mieszkańców Gminy Niwiska. Dla porównania liczba przyznanych KDR w 2019r. wynosiła  

364. 

3) Realizacja innych programów, w tym programów  lokalnych Gminy  Niwiska  
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a) Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Gminny Program  

Wspierania Rodziny dla  Gminy  Niwiska na lata 2020-2023. Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Niwiskach realizuje  zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej. Działania te mają na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności 

w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji  pieczy zastępczej. 

w 2020r. Asystent rodziny realizował wsparcie dla 5 rodzin,  w tym obejmował asystą 7 

dzieci z tych rodzin.  Poza Asystą Rodzinną prowadzona była praca z rodziną  

w następujących formach: terapii, mediacji, usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, 

pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy pedagogicznej w placówkach szkolnych 

i przedszkolnych, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparcie dla dzieci i rodzin w ramach 

działających świetlic środowiskowych i Placówki  Wsparcia Dziennego w Niwiskach. 

Wyciągnięto następujące wnioski  ze sprawozdania z realizacji  Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Niwiska za 2020r.  

•  konieczność kontynuacji  działań z zakresu Asysty Rodzinnej, szkoleń asystenta 

rodziny, realizacji  specjalistycznych form wsparcia dla dziecka i rodziny w 2021r. 

i latach kolejnych. 

b) Realizacja Lokalnej Karty Dużej Rodziny 

W ramach realizacji  Gminnego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych –Lokalna 

Karta Dużej Rodziny mieszkańcy Gminy Niwiska mogą korzystać z Pływalni  Fregata 

w Kolbuszowej z 30% zniżką ( indywidualne bilety wstępu). Do wstępu upoważnia 

posiadanie KDR wydanej na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 27 maja 2014r. 

w sprawie szczegółowych warunków realizacji  rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych. 

W 2020r. z tej formy pomocy skorzystało 45 rodzin wielodzietnych, mieszkańców Gminy 

Niwiska. 

c) Realizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Realizacja Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Niwiska  

Realizacja programu poprzez: 

➢ funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Niwiska i powoływanie 

Grup Roboczych ( liczba prowadzonych postępowań i działających GR w zakresie 

realizacji  procedur Niebieskich Kart – 26, liczba osób dotkniętych przemocą - 53) 

➢ diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie i udzielanie profesjonalnej pomocy, 
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➢ działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez instytucje 

i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy. 

➢ W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie 

wchodzą przedstawiciele instytucji  działających na terenie gminy: oświaty, służby 

zdrowia, pomocy społecznej, organizacji  pozarządowych oraz kurator zawodowy 

i dzielnicowy policji. 

d) Realizacja pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym. Sporządzono 121 skierowań  na odbiór 

żywności  wydawanej przez Stowarzyszenie NIL w  Kolbuszowej dla 364 osób. 

Kierunki  działania polityki  społecznej: rozwój wsparcia dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, rozwój usług opiekuńczych, pracy socjalnej dla osób starszych 

i niepełnosprawnych, pomocy finansowej, poradnictwa specjalistycznego. 

4) Realizacja zadań z zakresu polityki  rodzinnej: 

a) Realizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 

 Wyszczególnienie  wypłaconych świadczeń : 

➢ Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny: 

✓ kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych i dodatków dla 458 osób – 1 471 950 zł. 

✓ kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków 

opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna  dla  101 os.- 2 091 867 zł. 

✓ składki  na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla  52 os. – 295 903 zł. 

✓ kwota wypłaconych świadczeń rodzicielskich dla  10 os. – 118 421 zł. 

✓ kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych dla 25 osób ( Fundusz 

Alimentacyjny)- 89 896 zł 

➢ składki  na ubezpieczenie zdrowotne:  dla  37 os.  na kwotę 55 731 zł. 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny ogółem wydatkowano kwotę  4 068 037 zł. 

b) Rządowy  program  „Dobry  Start”  - 300 PLUS 

Świadczenie dobry start w wysokości  300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku 

z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. 

Wydatkowano  na  program 300 PLUS  - 239 400 zł. liczba dzieci   wyniosła :  798  

c) Realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci   (500+) 

Liczba osób pobierających świadczenie wychowawcze ( 500+) -  608 rodzin/ 1061 dzieci 
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Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych w 2020r.  wynosi   6 508 418 zł. 

Kierunki  działania polityki  rodzinnej: rozwój instytucjonalnego wsparcia rodziny poprzez 

działalność Asystenta Rodziny, świetlic środowiskowych, rozwój zainteresowań dzieci, rozwój 

wsparcia psychologicznego i pedagogicznego rodzin. 

5) Polityka senioralna- kierunki  działania: 

a) Rozwój wsparcia osób starszych w miejscu zamieszkania: praca socjalna, 

usługi  opiekuńcze, wsparcie finansowe.  

b) Działania na rzecz opiekunów osób starszych, wywiady środowiskowe  praca socjalna, 

poradnictwo socjalne.  

c) Pobudzenie aktywności  społecznej seniorów poprzez wsparcie realizowane w ramach 

DD Senior – Wigor: usługi  socjalne, usługi  opiekuńcze, usługi  edukacyjne 

z elementami  terapii, aktywizację ruchową i fizjoterapię, usługi  kulturalno – 

oświatowe, aktywizację społeczną. 

d) Działania kierowane do osób osamotnionych i samotnych, wymagającym stałej opieki 

i pielęgnacji  tj. wsparcie w formie skierowania do DPS i dofinansowania pobytu 

w DPS, pomoc rzeczowa – posiłki  dla osób spełniających kryteria dochodowe, pomoc 

usługowa- usługi  opiekuńcze. 

e) Rozwój świadczeń opiekuńczych: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń 

pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla osób opiekujących się osobą 

niepełnosprawną ( w 2020r. 90% świadczeń wypłacono z tytułu opieki  nad 

osobami  starszymi). 

Wśród 234 osób powyżej 60 r.ż. korzystających z pomocy społecznej i świadczeń 

opiekuńczych w tut. GOPS  163 osoby to osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, 

w stopniu umiarkowanym – 12 os., 59 osób nie posiada orzeczonego stopnia 

niepełnosprawności. 

W 2020r. osoby starsze korzystały z następujących form wsparcia: 

➢ zasiłki  pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 

osób opiekujących się osobami  starszymi   dla 86 osób, 

➢ usługi  opiekuńcze  dla 5 osób, 

➢ skierowanie i dofinansowanie pobytu w domu pomocy społecznej dla 7 osób, 

➢ skierowanie i udział w zajęciach Dziennego Domu Senior-Wigor  dla  25 osób, 

➢ porady i praca socjalna dla 134 osób. 

 Dane o ogólnej liczbie świadczeniobiorców GOPS: 

➢ pomoc społeczna- 255 osób; 
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➢ świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 483 osób którym wydano decyzję; 

➢ świadczenia wychowawcze( 500+ ) - 608 osób którym wydano decyzję, liczba 

dzieci  uprawnionych 1 061; 

➢ świadczenia Dobry start ( 300+)- 798 dzieci. 

VIII. Realizacja uchwał rady gminy  

W roku kalendarzowym 2020 Rada Gminy Niwiska na 10 sesjach podjęła łącznie  85 

uchwał. 35 z nich objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej, 50 nadzorem 

Wojewody. 

Łącznie podjęto 26 uchwał finansowych i okołofinansowych które dotyczyły:  

➢ budżetu oraz zmian do budżetu, 

➢ Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmian WPF 

➢ zaciągnięcia kredytu w 2020 r.  

➢ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

z  wykonania budżetu Gminy Niwiska za 2019 rok, 

➢ udzielenia absolutorium Wójtowi  Gminy Niwiska, 

➢ zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020 (zobowiązanie 

dotyczyło budowy kanalizacji  sanitarnej i wodociągu w miejscowości  Hucisko oraz 

zakupu samochodu osobowego w ramach realizacji  projektu door – to - door) 

➢ wydatków niewygasających 

➢ udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (realizacja zadania 

dotyczącego przebudowy drogi  wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa  - Leżajsk). 

Uchwały rady gminy stanowią również o podatkach i opłatach lokalnych, opłatach za odbiór 

odpadów, dopłatach do ceny ścieków, opłat za zajęcie pasa drogowego  - w tym zakresie 

podjętych zostało 9 uchwał.  Uchwały dotyczące podatków i opłat lokalnych są w trakcie 

realizacji. Uchwały dotyczące odpadów komunalnych są podstawą do realizacji  zadań 

wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach w  roku bieżącym.  

Uchwałami  Rady Gminy zostały również określone programy, strategie roczne i wieloletnie 

dotyczące realizacji  zadań publicznych w zakresie: rozwiązywania problemów społecznych, 

opieki  nad zwierzętami  bezdomnymi, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, 

współpracy Gminy Niwiska z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

Uchwały Rady Gminy Niwiska były również podstawą do podpisania porozumień 

międzygminnych w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 
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specjalnych, a także pokrywania kosztów dotacji  celowej dot. kosztów związanych z pobytem 

dzieci w żłobkach.  

Uchwały Rady Gminy Niwiska były również efektem rozpatrzenia petycji, które wpłynęły do 

tutejszego urzędu. 

Uchwały Rady Gminy Niwiska były też podstawą do nabywania oraz sprzedaży 

nieruchomości  – w tym zakresie podjętych zostało 3 uchwały. 

Podjęcie 5 uchwał Rady Gminy Niwiska przyczyniło się do podjęcia procesu tworzenia 

gminnych dokumentów strategicznych, tj. Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Przyłęk, Trześń, Zapole, 

Niwiska, Siedlanka i Leszcze oraz III  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. 

Uchwałą Rady Gminy Niwiska wyznaczono również aglomerację Niwiska.  

Podjęte zostały również uchwały stanowiące prawo miejscowe, mające charakter ustrojowo – 

organizacyjny (ustalenie średnich cen jednostki  paliwa, nadanie imienia Szkole Podstawowej 

w Siedlance, wysokości  diet sołtysów). 

Uchwały Rady Gminy podjęte w ubiegłym roku były też podstawą do podpisania porozumienia 

z Gminą Kolbuszowa w zakresie organizacji  transportu zbiorowego. 

Na terenie gminy realizowany jest projekt Usługi  indywidualnego transportu door-to-door 

w  gminie Niwiska”. Jego realizacja została poprzedzona podjęciem uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji  niniejszego projektu.  

Uchwałami  rady gminy określony również został plan pracy Rady Gminy Niwiska na 2021r. 

oraz plan pracy Komisji  Rewizyjnej na 2021 r. Pandemia pozwala go realizować w nieco 

ograniczony sposób.  

IX. Współpraca z innymi  społecznościami  samorządowymi   

Gmina Niwiska jest członkiem trzech stowarzyszeń: 

1)Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych – od 8 kwietnia 2004 r.  

Celami  Stowarzyszenia są między innymi: 

➢ upowszechnianie idei  samorządu terytorialnego, zajmowanie stanowiska w sprawach 

publicznych, ochrona wspólnych interesów jego członków, wspieranie działań 

zmierzających do budowania świadomości  regionalnej, koordynacja współdziałania 

gmin, powiatów i województwa podkarpackiego, podejmowanie działań zmierzających 
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do gospodarczego i kulturalnego rozwoju województwa podkarpackiego, ochrony 

środowiska naturalnego, popularyzowanie wiedzy o województwie podkarpackim, 

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami  zagranicznymi, 

➢ wspomaganie członków w realizacji  ich zadań własnych i zleconych, popularyzowanie 

wiedzy na temat nowych zasad organizacji  edukacji, pomocy społecznej i ochrony 

zdrowia oraz wspieranie inicjatyw służących dalszemu rozwojowi  tych dziedzin oraz 

inne działania dla dobra i rozwoju województwa podkarpackiego oraz jego 

mieszkańców. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez współdziałanie 

z organami  samorządu terytorialnego i administracji  rządowej, organizowanie 

działalności  badawczej i szkoleniowej, prowadzenie działalności  informacyjnej i wydawniczej 

dot. szerokiego zakresu zadań jst. Stowarzyszenie organizuje konferencje i szkolenia dot. 

bieżących spraw samorządu, zmian przepisów, nowych zadań oraz wyzwań. Udział 

w szkoleniach to dostęp do wiedzy, informacji i wymiana doświadczeń.  

2) Lokalnej Grupy Działania LASOVIA – od 10 marca 2008 r. 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA, zwana dalej LGD lub Stowarzyszeniem jest partnerstwem 

trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli  sektora publicznego, gospodarczego 

i społecznego mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w szerokim 

zakresie. Założenie tego stowarzyszenia umożliwiło realizację wielu projektów i pozyskanie 

środków finansowych na rzecz poszczególnych gmin.  

Obszar LGD LASOVIA wynosi  obecnie 536 km2 - licząc 43 421 mieszkańców. LGD realizuje 

program LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze 

wsparciem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

3) Polskiej Sieci  Odnowy i Rozwoju Wsi  – od 14 października 2015r.  

Statutowe cele Stowarzyszenia to wspieranie rozwoju gospodarczego, kulturowego 

i turystycznego zrzeszonych gmin, min. poprzez: rozpowszechnianie idei  odnowy wsi  jako 

metody rozwoju; wspólne diagnozowanie problemów i barier rozwojowych oraz sposobów ich 

rozwiązywania; realizację wspólnie wybranych i zaakceptowanych projektów; aktywne 

współdziałanie na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych; upowszechnianie 

idei  samorządności  lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju. Wspierającym 

członkiem PSORW jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów. Spotkania członków 

stowarzyszenia odbywają się w różnych częściach Polski  – z prezentacją specyfiki i dokonań 

poszczególnych gmin. Przykładowe, często modelowe rozwiązania z bezpośrednim dostępem 

do informacji  to najlepszy sposób na poznanie dobrych praktyk. Wymiana doświadczeń 
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w ramach tego stowarzyszenia przełożyła się w naszej gminie na utworzenie świetlic wiejskich 

oraz Dziennego Domu „Senior – Wigor”. 

X. Część analityczna ( efekty działań prowadzonych w 2020 roku) 

1. Oświata i wychowanie  

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 

    Liczba uczniów w klasach 

L

P 
Szkoła 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 
uczniów 
ogółem 

0 I II III IV V VI VII VIII 

1 
Szkoła Podstawowa 

w Niwiskach 
9 135 22 12 18 9 12 10 19 22 11 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 5 73 9 10 4 7 11 7 7 12 6 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 4 33 6 3 6 2 3 0 6 5 2 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 5 78 8 8 10 6 9 8 11 11 7 

5 
Szkoła Podstawowa 

w Kosowach 
3 24 4 2 0 6 0 4 0 2 6 

6 
Szkoła Podstawowa 

w Siedlance 
8 117 14 16 17 15 10 9 14 13 9 

7 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 

/prowadzona przez 

stowarzyszenie/ 

8 76 18 5 6 7 9 1 6 13 11 

9 Szkoła Muzyczna i st. Niwiska 17 172          

Tab. 11 Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2020/2021 

Podział na 5 i 6 latków w oddziale zerowym w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Lp Szkoła 4 latki/ 5-latki 6-latki 

1 Szkoła Podstawowa w Niwiskach 3 19 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 1 8 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 4 2 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 0 8 

5 Szkoła Podstawowa w Kosowach 1 3 

6 Szkoła Podstawowa w Siedlance 9 5 

7 Szkoła Podstawowa w Hucinie /prowadzona przez stowarzyszenie/ 10 8 

Tab. 12 Podział na 5 i 6 latków w oddziale zerowym w szkołach w roku szkolnym 2020/2021 

Kadra pedagogiczna 2020/21 

 Stopień awansu 

Szkoła brak stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany ogółem 

Szkoła Podstawowa w Niwiskach 0 0 2 5 22 29 

Szkoła Podstawowa w Trześni 0 0 1 6 13 20  
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Szkoła Podstawowa w Hucisku 0 1 4 3 11 19 

Szkoła Podstawowa w Przyłęku 0 0 3 3 17 23 

Szkoła Podstawowa w Kosowach 0 0 2 5 11 18 

Szkoła Podstawowa w Siedlance 0 0 3 4 16 23 

Szkoła Podstawowa w Hucinie 
/prowadzona przez 

stowarzyszenie/ 
0 1 5 9 6 21 

Szkoła Muzyczna i st. Niwiska 0 3 15 4 8 30 
 

Tab. 13 Liczba nauczycieli  pracujących w szkołach na terenie Gminy Niwiska  

Liczba uczniów w szkołach (z oddziałami  zerowymi) na terenie Gminy w latach 2015-

2021 

L.p

. 
Szkoła 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

1 Szkoła Podstawowa w Niwiskach 123 113 126 142 141 135 

2 Szkoła Podstawowa w Trześni 67 65 69 78 78 73 

3 Szkoła Podstawowa w Hucisku 35 32 37 39 35 33 

4 Szkoła Podstawowa w Przyłęku 72 68 69 79 89 78 

5 Szkoła Podstawowa w Kosowach 28 22 28 27 27 24 

6 Szkoła Podstawowa w Siedlance 88 92 99 109 104 117 

7 
Szkoła Podstawowa w Hucinie 

/prowadzona przez stowarzyszenie/ 
45 48 53 60 71 76 

9 
Szkoła Muzyczna i stopnia 

w Niwiskach 
143 188 212 189 180 170 

10 Niepubliczne Przedszkole w Hucinie 18 20 20 20 23 18 

11 Punkt Przedszkolny w Siedlance 24 23 23 23 23 20 

12 Punkt Przedszkolny w Hucisku 13 9 0 0 0 0 

13 Punkt przedszkolny w Trześni 22 24 16 23 19 22 

14 Punkt Przedszkolny w Przyłęku 11 16 25 16 16 14 

15 Punkt Przedszkolny w Niwiskach 0 0 20 25 23 24 

 Punkt Przedszkolny w Kosowach 0 0 0 25 25 24 

Tab. 14 Liczba uczniów w szkołach (z oddziałami  zerowymi) na terenie Gminy w latach 

2015-2021 wg SIO 

Liczba uczniów w placówkach wg rodzaju w latach 2015-2020 

Rodzaj placówki 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 

Punkty przedszkolne 70 72 84 122 104 

Przedszkole 18 20 20 25 18 

Oddziały zerowe 87 88 83 77 81 

Szkoły podstawowe 371 352 398 451 455 

Szkoła Muzyczna 143 188 212 189 170 

RAZEM 689 720 797 864 828 

Tab. 15 Liczba uczniów w placówkach wg rodzaju w latach 2015-2020 
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DBANIE o WSZECHSTRONNY ROZWÓJ DZIECI i MŁODZIEŻY 

  

SP Niwiska 

Szkoła zapewniła każdemu uczniowi  warunki  niezbędne do jego wszechstronnego 

rozwoju, zarówno w aspekcie intelektualnym, psychicznym, duchowym, fizycznym, jak 

i przygotowując go do wypełniania w przyszłości  obowiązków rodzinnych i obywatelskich. 

Nauczyciele rzetelnie realizowali  założenia podstawy programowej, stosując różne metody 

i formy pracy ( stacjonarnej i on-line) w celu uatrakcyjnienia zajęć edukacyjnych. Uczniowie 

z trudnościami  byli  objęci  pomocą dydaktyczną i pedagogiczną. Mogli  liczyć na pomoc 

nauczycieli w sytuacjach problemowych i stresowych, zarówno w trakcie nauczania 

stacjonarnego, jaki i on-line. Uczniom umożliwiono prezentację swojej innowacyjności, 

przedsiębiorczości, samodzielności  poprzez możliwość działania w różnych organizacjach 

szkolnych (SU, ZHP, UKS). z uwagi  na pandemię COVID-19 

możliwości  organizacji  uroczystości i imprez szkolnych były ograniczone, lecz pomimo 

trudnej sytuacji   podjęto następujące działania: 

➢ przygotowanie akademii i innych uroczystości  szkolnych min. Dzień Flagi  (online), Dzień 

Rodziny (online), Dzień Dziecka, Dzień Patrona Szkoły, Ślubowanie pierwszoklasistów, 

DEN, 102 rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości, spotkanie opłatkowe (online), 

spektakl jasełkowy (online), Dzień Babci i Dziadka ( złożenie życzeń online). 

➢ organizacja zajęć pozalekcyjnych: m.in. przedmiotowych zajęć rozwijających, zajęć 

przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty, kółka muzycznego, zajęć nauki  gry 

na gitarze, zajęć sportowych, zajęć z robotyki  oraz chór szkolny 

➢ przy szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski  oraz 1 Szczep Drużyn Harcerskich 

„Gniazdo” (Żeński  Patrol Wędrowniczy „Fortis Alas”, 9 DSH „Uskrzydleni”, 8 DSH „Złote 

Pióra”, 5 Gromada Zuchowa „Rude Liski”). 

➢ włączanie społeczności  szkolonej w działalność charytatywną, proekologiczną 

i prospołeczną, poprzez m.in. Akcję „Sprzątanie świata”, zbiórkę środków czystości  dla 

ZOL w Kolbuszowej, Akcję „Zbieramy-pomagamy” - zbiórkę karmy i akcesoriów dla 

zwierząt z przytuliska w Kolbuszowej, zbiórkę nakrętek i baterii, konkurs ekologiczny 

„Poidełko dla ptaków”. 

➢ organizacja konkursów przedmiotowych szkolnych i szkolnych konkursów fotograficznych 

(min. konkurs „Wiosenne Przebudzenie”, konkurs na portret Królowej Jadwigi, konkurs na 

opowiadanie twórcze o patronce szkoły, konkurs „W każdym przedmiocie jest dotyk 

człowieka”, zabawa „Żywe obrazy”, konkurs „HarcArt”), konkursów plastycznych (min. 

konkurs „Bezpieczne wakacje”, „Kapelusz Pani  Jesieni”, „Jesienią góry są najszczersze”, 

konkurs wiedzy o Londynie, konkurs na ilustracje do wierszy Jana Brzechwy), organizacja 
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konkursów na film („Moje przygotowania Świąt Bożego Narodzenia” oraz „My się zimy nie 

boimy”). 

➢ uczestniczenie w konkursach pozaszkolnych (Konkurs Piosenki  Harcerskiej 

„Śpiewogranie” w Tarnobrzegu, Konkurs Biblijny, Wojewódzki  Przegląd 

Pieśni  Patriotyczno-Religijnej). 

➢ realizacja projektów „Mała książka-wielki  człowiek”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

spotkań czytelniczych „Dzieci  czytają dzieciom”, „Pani  bibliotekarz czyta dzieciom”, 

„Pani  przedszkolanka czyta dzieciom”. 

➢ udział w zawodach sportowych: Gminne Zawody Mini  Piłka Siatkowa, Powiatowe Zawody 

w Piłce Siatkowej.  

SP Hucina 

SP im. św. Jana Pawła II w Hucinie w roku szkolnym 2020/2021 realizowała zadania 

edukacyjne zgodnie z kierunkami  polityki  oświatowej MEN oraz Podkarpackiego Kuratora 

Oświaty. 

Wszechstronny rozwój ucznia odbywał się we wszystkich sferach jego osobowości  – 

intelektualnej, psychicznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej oraz duchowej. Wszyscy 

nauczyciele- wychowawcy prowadzili  obserwacje uczniów. Przy planowaniu pracy 

z uczniami  uwzględnia się wyniki  sprawdzianów, badań osiągnięć uczniów, diagnoz. Ze 

względu na pandemię covid19 zmieniono formę prowadzenia zajęć. Prowadzono zajęcia 

zdalne przy użyciu platformy google meet, poczty elektronicznej i szkolnej strony internetowej.  

Nauczyciele w głównej mierze wykorzystywali  technologie komputerowe i komunikacyjne. 

Szkoła umożliwiała uczniom udział w kółkach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych oraz 

specjalistycznych. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach (organizowanych 

w głównej mierze zdalnie). Systematyczne realizowane są zadania wychowawcze, promujące 

zdrowie i  opiekuńcze (w okresach zajęć stacjonarnych oraz w okresie zawieszenia zajęć dla 

dzieci  pracowników medycznych). w szkole działa świetlica, która proponuje uczniom klas 0-

VIII  opiekę po zajęciach lekcyjnych. Na terenie szkoły w ramach wolontariatu prowadzi  się 

akcje charytatywne, które uwrażliwiają uczniów na potrzeby innych ludzi. Organizuje się 

uroczystości  online np. :”Szkoła do hymnu”, „Kolędowanie 2020”, „Dzień Babci i Dziadka”. 

Prowadzone są też zbiórki  surowców wtórnych.  

Edukacja zdrowotna: organizacja zajęć gimnastyki  korekcyjnej, udział w programach „Mleko 

w szkole” oraz „Warzywa i owoce w szkole”. 

Edukacja patriotyczna: organizacja uroczystych akademii  (online), przygotowanie gazetek 

ściennych, uczenie szacunku do tradycji i obrzędów. 
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Edukacja ekologiczna: zbiórka plastikowych nakrętek oraz baterii, zajęcia dotyczące 

segregacji  śmieci, przeprowadzenie uroczystości z okazji  Dnia Ziemi  dla klas uczących się 

stacjonarnie. 

Rozwijanie zainteresowań uczniów: Uczniowie brali  udział w konkursach przedmiotowych 

oraz w kółkach pozalekcyjnych. Ze względu na pandemię nie były organizowane 

zorganizowane wyjazdy grupowe. 

Wrażliwość na potrzeby innych: zbiórka nakrętek dla potrzebujących dzieci. 

Umiejętność korzystania z technologii  informacyjnej i komunikacyjnej: uczniowie 

zapoznali  się z zasadami  bezpiecznego korzystania z Internetu „Dzień Bezpiecznego 

Internetu”. 

Rozwijanie kompetencji  społecznych: działalność SU, lekcje wychowawcze na których 

zapoznawano uczniów z ich prawami i obowiązkami, które wynikają z przepisów zapisanych 

w Statucie Szkoły, uczono dzieci  wzajemnego szacunku, zasad tolerancji i wzajemnego 

poszanowania. 

Kompetencje czytelnicze: uczniowie korzystali z zasobów biblioteki  szkolnej. 

SP Przyłęk 

W 2020 roku w Szkole Podstawowej w Przyłęku podejmowano szereg działań zmierzających 

do wszechstronnego rozwoju uczniów: 

1) w ramach edukacji  zdrowotnej 

✓ realizowano programy prozdrowotne 

✓ uczniowie brali  udział w programach Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole 

✓ na godzinach do dyspozycji  wychowawcy prowadzono rozmowy o uzależnieniach 

i  dopalaczach  

✓ możliwość korzystania z dożywiania w szkole 

✓ udział uczniów w zawodach sportowych na etapie gminy i powiatu (największe osiągnięcie 

i miejsce w powiecie w piłce ręcznej dziewcząt) 

2)  w ramach edukacji  patriotycznej  

✓ kształtowano postawy patriotyczne poprzez rozmowy na godzinach do 

dyspozycji  wychowawców o świętach narodowych 

✓ uczono szacunku do tradycji i obrzędów polskich 

3) w ramach edukacji  ekologicznej 

✓ uczniowie rozwijali  postawy ekologiczne poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek i  baterii 

✓ na godzinach wychowawczych rozmawiano o potrzebie segregacji  śmieci 
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4) rozwijanie zainteresowań uczniów 

✓ brali  udział w zajęciach w ramach Szkolnego Klubu Sportowego 

✓ uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych i wyjazdach do kina i teatru 

5) uczenie wrażliwości  na potrzeby innych 

✓ zbieranie nakrętek i ich przekazanie osobom potrzebującym 

6) rozwijanie umiejętności  korzystania z technologii  informacyjnej i komunikacyjnej 

✓ dzieci  poznały zasady bezpiecznego korzystania z internetu 

7) edukacja komunikacyjna 

✓ zorganizowano spotkanie z policjantami 

✓ w szkole przeprowadzono egzamin na kartę rowerową 

8)  w ramach kompetencji  społecznych 

✓ rozwijano samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim 

✓  na godzinach do dyspozycji  wychowawcy zapoznawano uczniów z prawami 

i obowiązkami wynikającymi  przepisów zawartych w Statucie szkoły 

✓  uczono zasad tolerancji i asertywności w kontaktach z innymi  osobami 

9) rozwijanie kompetencji  czytelniczych 

✓ korzystanie z zasobów biblioteki  szkolnej przez wszystkich uczniów  

SP Kosowy 

Podjęte działania w/w zakresie w roku 2020: 

1)  w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów 

➢ -  zajęcia  rekreacyjno-taneczne dla klas młodszych i klas starszych  

➢ - szkolny konkurs literacki  klas starszych ( opowiadanie o tematyce świątecznej) 

➢ - organizacja warsztatów  z „Robotyki” 

➢ - konkurs klas młodszych na najśmieszniejszego ziemniaczanego stworka  

2) w zakresie edukacji  zdrowotnej: 

➢ - udział w programach „Mleko w szkole” , „Warzywa i owoce w szkole”,  

➢ - organizacja  posiłków  w odpłatnej formie 

➢ - zbiórka środków czystości  dla ZOL-u w Kolbuszowej 

Prócz tego szczególnym zadaniem nauczycieli w minionym roku szkolnym było opracowanie 

i wdrożenie w okresie pandemii  szeregu tematów z problematyki  prozdrowotnej  typu: 

➢ Wpływ aktywności  ruchowej na zdrowie i życie człowieka.  

➢ Taniec jako  forma aktywności  ruchowej. 

➢ Konstruktywne sposoby radzenia sobie z negatywnymi  emocjami. 

➢ Jak radzić sobie ze stresem. 

➢ Zasada fair play w szkole i w życiu. 
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➢ Ćwiczenia mięśni  posturalnych – przeciwdziałanie wadom postawy ciała. 

➢ Wpływ pozytywnych emocji  na życie i zdrowie człowieka. 

➢ Zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą i w górach w różnych porach roku 

➢ Zabawy i ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała. 

➢ Zasady tolerancji i wzajemnego poszanowania względem drugich 

3) w zakresie edukacji  ekologicznej szkoła prowadziła: 

➢ zbiórkę  plastikowych nakrętek  do akcji  której uczniowie wraz z nauczycielem 

nakręcili  teledysk promujący zdrowy styl życia    pt „Wierzę w Ciebie”   

➢ zbiórkę baterii,  

➢ udział w akcji  „Wszystkie dzieci  zbierają elektrośmieci”, 

➢ udział w akcji  zbierania makulatury,   

SP Siedlanka 

Działania w 2020 roku w zakresie tworzenia warunków dla wszechstronnego rozwoju uczniów 

oraz ich indywidualnego sukcesu intelektualnego, społecznego, emocjonalnego, moralnego, 

czy duchowego: 

➢ W związku z pandemią Covid-19: 

✓ Doprecyzowano i upowszechniono zasady pracy zdalnej.  

✓ Korzystano z różnych platform edukacyjnych, komunikatorów.  

✓ Wzbogacono narzędzia i metody nauczania na odległość, które mogą być 

wykorzystywane w przyszłości, w sytuacji  nauczania bezpośredniego. 

✓ Obserwowano: systematyczność nauki  zdalnej w zespołach rozproszonych, 

organizację czasu nauki i odpoczynku, samodzielne uczenie się i zaangażowanie, 

kreatywność, rozwijanie zainteresowań i pasji, radzenie sobie w nowej sytuacji, 

sposoby na pokonanie bariery fizycznej separacji, rozwój umiejętności  cyfrowych 

i bezpieczeństwo w Internecie. 

✓ Systematycznie współpracowano z rodzicami  uczniów poprzez wywiadówki  online, 

artykuły pedagoga, wychowawców na stronie szkoły.  

✓ Na terenie placówki  umożliwiono prowadzenie konsultacji  oraz zajęć rewalidacyjnych. 

✓ Wypożyczano laptopy do nauki  zdalnej. 

➢ Szkoła na bieżąco współpracowała z PPP w Kolbuszowej. 

➢ Uczniowie: 

✓ uczestniczyli w akademii  nadania Szkole imienia bł. Karoliny Kózkówny, a także 

sztandaru, 

✓ współpracowali  podczas pisania książki  „ Historia Szkoły w Siedlance w latach 1889-

2020, 
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✓ kl. 0 nagrali  wiersze i piosenki  dla Św. Mikołaja, który odwiedził ich z prezentami, 

a także „ Kolędy i pastorałki” z okazji  Świąt Bożego Narodzenia, 

✓ rozwijali  samorządność poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim. Online 

zorganizowali: 

✓ akcję MEN „ Razem na święta” 2020, 

✓ uroczystości i imprezy szkolne: 11 listopada, Święto Patrona Szkoły, Andrzejki,  

✓ konkursy szkolne: „ Wiersz lub utwór literacki o patronie”, „ Logo szkoły”. 

➢ Nauczyciele zachęcali i przygotowywali  uczniów do  konkursów i innych aktywności. Są 

to m.in.: 

✓ XVIII  Festiwal Teatrów w SP w Trzęsówce: nagroda w kategorii  „Aktor” oraz 

wyróżnienie za „ Realizację” i „ Najlepsze przedstawienie kl. 0-III”,   

✓ XIII  Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek „ Hej kolęda, kolęda” w SP w Trześni: 

i  i II  miejsce w kategorii  solista kl. IV-VI, III  miejsce w kategorii  solista kl. I-III, 

i miejsce w kategorii  zespół kl. IV-VI, i miejsce w kategorii  zespół kl. I- III, 

➢ Konkursy szkolne w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: 

✓ „Czempion znajomości  lektur” dla kl. VII- VIII- quiz ze znajomości  kanonu lektur 

szkolnych, 

✓ „Czytanie jest cool”- konkurs czytelniczo- plastyczny dla kl. I- VI- wykonanie 

ilustracji  do poznanych lektur, mitów, baśni, legend polskich, 

➢ Akcje szkolne: 

✓ „Świętujemy 100.rocznicę urodzin Jana Pawła II”- kartka dla kolegów wirtualnych oraz 

prawdziwych ( wysłana e- pocztą do SP w Hucinie), 

✓ Portret pt. „Moja mama” ( galeria zamieszczona na stronie internetowej szkoły). 

➢ Wirtualne wycieczki: 

✓ Kopalnia Soli w Wieliczce, Zamek w Malborku, Muzeum Auschwitz Birkenau, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 

➢ Uczniowie uwrażliwiani  byli  na potrzeby innych. Przeprowadzano akcje charytatywne: 

✓ zbiórkę środków higieny osobistej, czystości, do dezynfekcji  dla ZOL w Kolbuszowej 

w ramach współpracy z Caritas,  

✓ zbiórkę nakrętek PET w ramach akcji  gminnej „ Odkręcamy- wygrywamy” (zajmując 

III  miejsce). 

➢ Szkoła od roku szkolnego 2020/2021 prowadzi  e- dziennik Librus Synergia. 

SP Trześń 

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Trześni w roku szkolnym 2020/2021 zadania 

edukacyjne od drugiej połowy października 2020 r. realizowała zdalnie w oparciu o platformę 

edukacyjną CLAASROOM zgodnie w kierunkami  polityki  oświatowej MEN oraz 
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Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Zajęcia prowadzone były zdalnie w oparciu głównie 

o sprzęt komputerowy uczniów. Niemniej jednak szkoła udostępniła uczniom i nauczycielom 

na potrzeby edukacji  zdalnej wszystkie mobilne komputery jakie były w szkole (12 sz.). 

Nauczyciele realizowali  swoje obowiązki w oparciu o bazę szkoły oraz pracując zdalnie 

z domu.  Nauczanie zdalne realizowane było głównie w formie zajęć on-line oraz mailowo. 

Zajęcia prowadzone były wg. planu lekcji  obowiązującego w szkole. Realizowano wszystkie 

zajęcia dodatkowe oraz nauczanie specjalne w sposób stacjonarny na terenie szkoły.  

➢ uczniowie klas I-III  objęci  zostali  zajęciami  dodatkowymi 

w postaci  nauki  programowania, poszerzone o dodatkowe zajęcia edukacyjne 

prowadzone w formie ćwiczeń przez firmę zewnętrzną oraz zajęciami  wokalno-

teatralnymi. Kontynuowano złożenia programu „Razem odkryjmy świat programowania 

poszerzony o zajęcia z robotyki, 

➢ uczniowie oddz. o zostali  objęci  dodatkowymi  zajęciami z j. francuskiego w ramach kółka 

językowego 

Dodatkowo w klasach IV-VIII  realizowano są zajęcia w postaci; 

➢ zajęcia językowe z języka angielskiego dla klas VIII, 

➢ zajęcia z robotyki  dla klas VII-VIII 

W zakresie wychowania i profilaktyki w szkole realizowany jest program profilaktyczno-

wychowawczy na lata 2018-2021 „Razem budujemy przyszłość”. w ramach działań 

wychowawczych w szkole prowadzona jest praca w porozumieniu z rodzicami, Poradnią 

Psychologiczno- Pedagogiczną, Kuratorem Sądowym, Jednostką Strzelecką z Kolbuszowej 

oraz instytucjami  gminnymi. Szczególny nacisk kładziony jest na poprawę relacji  między 

uczniami  oraz integrację środowiska uczniowskiego. w pracy wychowawczej szkoła utrzymuje 

stałą i systematyczną współpracę z działającą przy szkole świetlicą środowiskową oraz 

przedszkolem poprzez min. udostępnianie bazy i wyposażenia szkolnego. Działalność 

wychowawczą prowadzą dodatkowo funkcjonujące w szkolę CARITAS, drużyna strzelecka 

„Orląt”, Uczniowski  Klub Sportowy „Gryf”. Od września 2019 roku SP Trześń uczestniczy 

w programie wymiany międzynarodowej młodzieży Unii  Europejskiej ERASMUS+. w ramach 

działań w latach 2019-2021 SP Trześń współpracuje ze szkołami z Włoch, Turcji, Rumunii 

i Macedonii  Północnej. Dotychczas odbyły się dwie wymiany w listopadzie z Włochami 

i w lutym 2020 r. z Turcją. Dalsze wymiany zostały zawieszone ze względu na pandemię. 

Okres realizacji  założeń Programu ERASMUS + został przedłużony o 12 miesięcy do 2022 

roku.  

Działania podejmowane w SP Trześń mające na celu jak najbardziej wszechstronny rozwój 

dzieci i młodzieży w zakresie edukacji: 
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➢ Zdrowotnej 

✓ udział w programie „Owoce i warzywa w szkole”, „Mleko w szkole”, 

✓ organizowanie dożywiania uczniów w oparciu o GOPS i w formie posiłków odpłatnych, 

✓ uczestnictwo w konkursach plastycznych poruszające sprawy ekologiczne, 

➢ Edukacja i integracja społeczna 

✓ uczestnictwo w konkursach artystycznych organizowanych na szczeblu Gminy 

i  powiatu, 

✓ udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkolne koło CARITAS min. 

zbiórki  żywności, odzieży oraz środków finansowych, 

➢ Edukacja patriotyczna 

✓ Udział w pracach drużyny strzeleckiej, 

SP Hucisko 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hucisku w roku 2020 r zadania 

edukacyjne organizowała zgodnie z kierunkami  polityki  oświatowej MEN oraz 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty.  

Działania: 

➢ Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

➢ Prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami  uczniów: sekcja tenisa stołowego, 

kółko pomocowe z matematyki, gry i zabawy w języku angielskim, zajęcia wyrównawcze 

dla klas II i III, kółka przedmiotowe „ Mały Pitagoras” i  „…..” oraz zajęcia dodatkowe dla 

chętnych uczniów z klas 1-3 „Eksperymenty”. 

➢ Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia rewalidacyjne 

i terapii  logopedycznej 

Ponadto realizowane były następujące programy i akcje: 

➢ „Akademia Bezpiecznego Puchatka” – program kierowany do dzieci, które dopiero 

rozpoczynają naukę w szkole. Celem jest wspieranie ich harmonijnego rozwoju oraz 

poprawa bezpieczeństwa.  

➢ Program edukacyjny wydawnictwa Nowa Era „ Lepsza szkoła”. Program ten zmierza do 

poprawy jakości  nauczania. 

➢ Program „PrzyGOTUJMY lepszy świat”, w którym uczniowie wraz z rodzicami  oraz 

wychowawcami  poprzez wykonywanie różnych zadań w tym kulinarnych zmierzają do 

zmiany nawyków żywieniowych swojej rodziny. Ten program edukacyjny skierowany jest 

dla klas 1-3 szkół podstawowych, a jego celem jest pokazanie dzieciom, że ich codzienne 

wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety.  
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➢ Udział w akcjach MEN: Szkoła do hymnu, Szkoła pamięta 

➢ Akcja czytelnicza sieci  Biedronka „Gang Fajniaków” - skierowany do uczniów klas 1-3.  

➢ Programy Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole 

➢ Udział w konkursach organizowanych w gminie i powiecie.  

✓ Konkurs szkolny „Ozdoby wielkanocne naszych uczniów”- prezentowanie przez 

internet (dzieci  na zdalnym nauczaniu) 

✓ Konkurs szkolny EKO ZADANIA z okazji  Dnia Ziemi 

✓ 2 i 3 MAJA PATRIOTYCZNIE – prezentacja zdjęć z rodzinnego świętowania 

✓ Światowy Dzień Tabliczki  Mnożenia – konkurs szkolny 

✓ Konkurs fotograficzny EKOCHOINKA- szkolny 

✓ Lekcja z lasu „Leśna pocztówka” RDLP w Krośnie 

➢ Spacery, wycieczki  krajoznawcze, poznawanie małej Ojczyzny 

Szkoła Muzyczna i st. w Niwiskach 

Rozwój muzyczny dziecka nie jest zjawiskiem jednolitym. Nauka w szkole muzycznej swoje 

pozytywne wpływy uwidacznia po dłuższym czasie. Zajęcia w szkole muzycznej różnią się od 

innych zajęć pozalekcyjnych tym, że oferują cały system kształcenia. Począwszy od 

lekcji  indywidualnych, poprzez grupowe: kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, chór, 

orkiestrę i zespoły. Jest to kształcenie artystyczne i intelektualne. 

Dziecko traktowane jest indywidualnie, ponieważ kontakt z nauczycielem przedmiotu 

głównego jest bardzo bliski. Dostosowuje on metody nauczania, przebieg lekcji, a nawet 

wymagania do osobowości i możliwości  dziecka. Postępy w nauce omawiane są na bieżąco, 

dzięki  czemu uczeń dowiaduje się dużo o sobie. Nie uczy się wyłącznie grać na wybranym 

instrumencie, ale przede wszystkim dzięki  współpracy z nauczycielem, codziennym 

ćwiczeniom i pokonywaniu trudności, rozwija swoją osobowość. 

Edukacja muzyczna nigdy nie pozostaje obojętna. Muzyka pobudza sfery intelektualne, które 

nie byłyby wykorzystywane w żadnej innej dziedzinie. Dziecko, grając na instrumencie lub 

słuchając muzyki, wyostrza swoją percepcję słuchu, ćwiczy pamięć słuchową, pobudza 

wyobraźnię i inwencje twórczą. Muzyka budzi  emocje: wywołuje napięcie, pobudza, 

stymuluje. 

Badania wykazały, że nauka muzyki  rozwija zdolności  logicznego myślenia, wpływa na 

ogólną sprawność intelektualną, a także większą szybkość i dokładność w pracy umysłowej. 

Uczy wytrwałości, zdolności  koncentracji  uwagi, a także odgrywa ogromną rolę 

w anatomicznym i neurofizjologicznym rozwoju mózgu. 

Nauka w szkole muzycznej kosztuje wiele trudu, jednak zdecydowana większość osób, która 

uczęszczała do niej przyznaje, że zawdzięcza jej bardzo wiele. Szkoła uczy, jak osiągnąć 

zamierzony cel, jak podejmować próby mimo porażek, pokonywać trudności, działać 
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systematycznie. Młody człowiek poznaje smak sukcesu, staje się odpowiedzialny. Dzieci, które 

grają na instrumentach wspólnie z kolegami, uczą się współdziałać w grupie i  tworzyć 

muzyczne dzieło. 

Podczas gry na instrumencie dziecko jest maksymalnie skoncentrowane.  Odtwarzając 

dźwięk, musi  ono odwołać się do swojej pamięci  słuchowej, wzrokowej i motorycznej. 

Wyostrza się wówczas szybkość orientacji i reakcji, co ma wpływ na rozwój jego myślenia. 

W szkole muzycznej ma miejsce zarówno nauczanie, jak i kształtowanie człowieka. Szkoła 

tworzy warunki  dla rozwoju muzycznych zdolności  dziecka. Uczęszczanie do szkoły 

muzycznej wpływa na styl życia i bycia całej rodziny. 

Szkoła Muzyczna i st. w Niwiskach w roku 2020 zrealizowała wiele różnych inicjatyw, w tym: 

KONCERTY 
 

➢ 13 lutego 2020 r. -  Koncert Karnawałowo-Walentynkowy.  

➢ 17 lutego 2020 r. - Koncert uczniów przygotowujących się do Przesłuchań CEA. 

➢ 20 lutego 2020 r. - Koncert Perkusyjny w wykonaniu naszych uczniów, który odbył się 

w ZSM nr 1 w Rzeszowie 

➢ 24 lutego 2020 r. -  Koncert uczniów przygotowujących się do Przesłuchań CEA. 

➢ 02 marca 2020 r. - Koncert uczniów przygotowujących się do Przesłuchań CEA. 

➢ 03 marca 2020 r. - Koncert fortepianowy w PSM i  i II  stopnia w Mielcu 

➢ 05 marca  2020 r. - Koncert uczniów przygotowujących się Przesłuchań CEA 

➢ 09 marca 2020 r. – Koncert z Okazji  Dnia Kobiet 

➢ 01 września 2020 r. – Oprawa mszy św. w kościele w Kosowach w związku z nadaniem 

imienia bł. Karoliny Kózkówny Szkole Podstawowej w Siedlance 

➢ 01 września 2020 r. – Koncert na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w wykonaniu p. 

Aleksandry Rząsy 

➢ 07 września 2020 – Koncert z cyklu „Podkarpackie Recitale Kameralne” we współpracy 

ze Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów: Piotr Lato – klarnet,  Maciej Zimka 

– akordeon 

➢ 08 września 2020 - Koncert z cyklu „Podkarpackie Recitale Kameralne” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów: Trio stroikowe Piotr Lato – klarnet, 

Maksymilian Lipień – klarnet i Damian Lipień – fagot 

➢ 15 września 2020 - Koncert z cyklu „Podkarpackie Recitale Kameralne” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów: Wioletta Fluda – Tkaczyk – fortepian, 

Piotr Lato – klarnet, Mateusz Kasprzak – Łabudziński  – skrzypce 

➢ 26 września 2020 - Koncert z cyklu „Podkarpackie Recitale Kameralne” we współpracy ze 

Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kameralistów: Zobaczyć Muzykę – recital 
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fortepianowy pani  Marty Mołodyńskiej – Wheeler, połączony z wykładem poświęconym 

synestezji  oraz prezentacją autorskiej metody wizualizacji  muzyki 

➢ 29 września 2020 r – Mini  Recital „Na dobry początek”. Zaprezentowali  się uczniowie 

klasy fortepianu pani  Anny Guji 

➢ 01 października 2020 r – „Ocalić od zapomnienia” – czyli  polskie arcydzieła 

muzyki  klarnetowej. Projekt zrealizowano w ramach Stypendium Twórczego MKiDN. 

Wystąpili: dr Piotr Lato (klarnet) oraz Wioletta Fluda – Tkaczyk (fortepian) 

➢ 12 października 2020 r – Koncert z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej. Koncert 

w wykonaniu uczniów i nauczycieli  naszej szkoły. 

W związku z Komunikatem Centrum Edukacji  Artystycznej z dn. 23 października 2020 roku 

w sprawie planowanych zmian w pracy szkół artystycznych w kontekście ogłoszonych przez 

Rząd w dniu 23 października 2020 roku obostrzeń związanych z epidemią COVID - 19  

Szkoła Muzyczna i stopnia w Niwiskach przeszła od dnia 26 października br. na nauczanie 

zdalne. 

W związku z tym zawieszone zostały koncerty i popisy stacjonarne w naszej szkole. 

Nauczyciele jak i uczniowie korzystali  natomiast ze studia nagrań, w którym dokonana została 

realizacja nagrań. Dodatkowo nauczyciele wykorzystywali  nagrania uczniów 

i przedstawiali  je na naszym kanale YouTube oraz FaceBooku szkolnym.  w grudniu nasza 

szkoła miała przyjemność wziąć udział w transmisji  pięciu realizacji  filmowych 

zrealizowanych w ramach Stypendium Twórczego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

➢ 10 grudnia 2020 – „Z inspiracji  Mistrzem – twórczość następców Stanisława 

Moniuszki  na fortepian i bas” 

Odc. 1 – Henryk Czyż - https://www.youtube.com/watch?v=lrzcl8a_-S4 

Odc. 2 – Felicjan Szopski  - https://www.youtube.com/watch?v=_Uou-q0svRE 

Odc. 3 – Ludomir Różycki  - https://www.youtube.com/watch?v=6wfc208z46c 

Odc. 4 – Bolesław Wallek – Walewski  - https://www.youtube.com/watch?v=X1eBpFeDYi8 

Odc. 5 – Piotr Maszyński  - https://www.youtube.com/watch?v=4q8eK14Gcs8 

➢ 29 października 2020 r. - Audycja klasy fortepianu pani  Anny Guji  – forma online 

➢ 11 listopada 2020 – nasza Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji  „Niepodległa Do 

Hymnu 2020”. Akcja odbyła się o godzinie 12:00 w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Kilkoro uczniów udostępniło nam filmiki i zdjęcia, które zostały 

umieszczone na szkolnym FaceBooku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrzcl8a_-S4
https://www.youtube.com/watch?v=_Uou-q0svRE
https://www.youtube.com/watch?v=6wfc208z46c
https://www.youtube.com/watch?v=X1eBpFeDYi8
https://www.youtube.com/watch?v=4q8eK14Gcs8
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➢ 11 listopada 2020 r – Uczniowie: Emilia i Wojciech Niedzielscy z klasy fletu 

pani  Sylwii  Bociek i klasy trąbki  pana Wojciecha Fryca wykonali w duecie Hymn Polski, 

który został umieszczony na szkolnym FaceBooku 

➢ 11 listopada 2020 r - Uczennica klasy fletu pani  Doroty Wilk – Róża Leśniak wykonała 

Hymn Polski, który został opublikowany na szkolnym FaceBooku. 

➢ 03 grudnia 2020 r – Uczennica klasy fletu pani  Doroty Wilk – Róża Leśniak nagrała utwór 

J. Rea – Cha cha Calypso wraz z akompaniamentem pana Jacka Gęsickiego. Utworek ten 

został opublikowany na szkolnym FaceBooku.  

➢ 11 grudnia 2020 r – Uczeń klasy fletu pani  Doroty Wilk – Bartłomiej Jemioło, dokonał 

nagrania utworku B. Gisler - Hasse – „Ślimak, ślimak”. Filmik ten został umieszczony na 

szkolnym FaceBooku 

➢ 15 grudnia 2020 r – Premiera świątecznego utworu „Uwierz w święta” wraz z teledyskiem, 

w którym udział wzięli  uczniowie klasy II i III  c.6. , pracownicy i nauczyciele naszej szkoły. 

Teledysk jest efektem współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem T.O.N. 

Rejestracji  dźwięku dokonano w studio nagraniowym „NStudio” w Niwiskach. Kompozytorem 

i autorem tekstu jest pracownik naszego studia nagrań pan Bartłomiej Skiba. 

➢ 16 grudnia 2020 r – Koncert uczniów z klasy fortepianu pani  Justyny Fedus, który został 

opublikowany na szkolnym FaceBooku.  

➢ 21 grudnia 2020 r – koncert online w wykonaniu uczniów pana Sławomira Kuska, który 

został umieszczony na kanale YouTube https://youtu.be/7aL-X2gVpeY 

➢ 21 grudnia 2020 r – w ramach corocznego koncertu Bożonarodzeniowego uczniowie 

naszej szkoły nagrali  wraz z nauczycielami  kolędy, króre zostały na szkolnym kanale 

YouTube. Udział w tym koncercie wzięli: pan Krystian Tęczar, pan Tomasz Blicharz oraz 

uczniowie: Maciej Bartecki  (gitara), Róża Leśniak (flet) i Hiacynta Leśniak (gitara), 

Wojciech Niedzielski  (trąbka), Jakub Helowicz (trąbka), Wojciech Muniak (trąbka), Marcel 

Pleban (flet), Marcelina Wrażeń (saksofon), Kamil Kuna (perkusja) i Dawid Toś (perkusja). 

Przygotowanie: Jadwiga Huber, Dorota Wilk, Michał Jakubus, Kamil Nowak, Wojciech 

Fryc, Krystian Tęczar  

➢ 22 grudnia 2020 r – Świąteczne życzenia od dyrekcji, grona pedagogicznego 

i pracowników naszej szkoły, które zostały nagrane przy akompaniamencie do kolędy „Oj 

Maluśki, Maluśki”. Życzenia zostały na szkolnym kanale YouTube. Udział w tych 

życzeniach wzięli: Magdalena Gumiela – Fryc, Tomasz Blicharz, Adrian Szczurek, Dorota 

Wilk, Agnieszka Reguła – Skiba, Jadwiga Basista – Janda, Aleksandra Rząsa, Kamil 

Pezda, Krystian Tęczar. Pomoc techniczna: Bartłomiej Skiba, Emilia i Kamil Pezda.  

https://youtu.be/7aL-X2gVpeY
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➢ 22 grudnia 2020 r – Uczennica Milena Jamróz z klasy skrzypiec pani  Magdaleny 

Wasilewskiej wykonała kolędę „Gdy śliczna Panna”, która została umieszczona na 

szkolnym FaceBooku 

EGZAMINY KOŃCOWE, PROMOCYJNE i PRZESŁUCHANIA PÓŁROCZNE 

W roku kalendarzowym 2020 z powodu epidemii  koronawirusa, Ministerstwo 

Edukacji  Narodowej odstąpiło od przeprowadzenia egzaminów końcowych i promocyjnych 

w Szkołach Muzycznych i stopnia. Ocenę końcoworoczną wystawił nauczyciel przedmiotu 

głównego (bez punktacji).  

Przesłuchania półroczne wszystkich uczniów klas II  – IV c.4 i II  – VI  c.6 nie odbyły się 

w dniach 09 – 12 grudnia 2019 roku z powodu zaistniałej sytuacji  epidemicznej związane 

z SARS-COV2. 

MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI  DO DOSKONALENIA i ROZWOJU ZAWODOWEGO 

1) Potrzeby szkoleniowe nauczycieli  zostały zbadane i uzgodnione na konferencjach Rady 

Pedagogicznej.  

2) W planie finansowym szkoły zaplanowano i wyodrębniono środki  na realizację szkoleń. 

3) W ramach posiadanych środków przyznałam nauczycielom dodatki  motywacyjne.  

4) W ramach posiadanych środków przyznałam nauczycielom Nagrodę Dyrektora 

i wręczyłam je uroczyście podczas szkolnego koncertu z okazji  Dnia Edukacji  Narodowej 

w październiku 2020 r. 

5) Dyrektor szkoły na bieżąco informuje nauczycieli o nowościach pedagogicznych 

i szkoleniach. 

WARSZTATY ZORGANIZOWANE w NASZEJ SZKOLE 

➢ 15 września 2020 r – Warsztaty klarnetowe z dr hab. Piotrem Lato, które odbyły się 

w naszej szkole dla nauczycieli i uczniów klas dętych drewnianych: „Świadome ćwiczenie 

kluczem do sukcesu. Metodyka pracy nad nowym repertuarem”. 

➢ 21 września 2020 r - Warsztaty fletowe z dr hab. Wiesławem Suruło, które odbyły się 

w naszej szkole dla nauczycieli i uczniów klas dętych drewnianych. Tematem warsztatów 

było: „Oddychanie, praca języka i motoryka aplikatury czyli  prawidłowy warsztat gry na 

flecie”. 

➢ 19 października 2020 r – odbyły się w naszej szkole warsztaty puzonowe z panem 

Wojciechem Kusiem z Filharmonii  Podkarpackiej w Rzeszowie. Tematem warsztatów 

było: „Oddech – podstawowy element w grze na instrumencie dętym blaszanym” 
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➢ 03 grudnia 2020 r – odbył się webinar dla nauczycieli i rodziców, który został zrealizowany 

przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną. Temat webinaru: „Bezpieczni w sieci z OSE”, który 

poprowadził pan Tomasz Rożek https://www.facebook.com/events/377217396882621 

WARSZTATY i SZKOLENIA NAUCZYCIELI 

Pani  Sylwia Bociek 

➢ 11 – 17. 05. 2020 r. VI  Ogólnopolska Konferencja pt. „Konteksty kultury, konteksty 

edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii”:  

➢ 11. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Mania. Temat szkolenia: 

„Prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można wykorzystywać 

w nauczaniu na odległość”.  

➢ 12. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: dr Anna Antonina Nogaj. Temat szkolenia: 

„Procesy przetwarzania informacji, a zdalne kształcenie muzyczne – czyli  dlaczego „co za 

dużo to niezdrowo...”?”.  

➢ 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: mgr Jadwiga Śmieszchalska. Temat szkolenia: 

„Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli w praktyce nauczania online”.  

➢ 15. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: mgr Katarzyna Dziurdzikowska. Temat 

szkolenia: „Dokumentowanie pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach 

zdalnych – jak zorganizować. Wymagania programowe, klasyfikacja”.  

➢ 19. 05. 2020 r. Prowadzenie: Adam Sztaba. Temat szkolenia: „OD PUSTEJ KARTKI  DO 

PEŁNEJ SALI  – Droga od pierwszego pomysłu, poprzez jego rozwijanie, zapis, próby 

z muzykami, aż po koncert i reakcje publiczności”.  

➢ 20. 05. 2020 r. Prowadzenie: Agata Igras. Temat szkolenia: „FLET BEZ GRANIC – 

Współczesne techniki  wykonawcze jako niezbędny element rozwoju warsztatu 

wykonawczego oraz wyobraźni  (nie tylko) dźwiękowej każdego flecisty”. 

➢ 20. 05. 2020 r. Prowadzenie: Arkadiusz Adamski. Temat szkolenia: „WSPÓŁCZESNE 

TECHNIKI  WYKONAWCZE w GRZE NA KLARNECIE – Oddech permanentny, slaptony, 

glissanda i nie tylko”. 

➢ 20. 05. 2020 r. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Prowadzenie: Michał 

Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu pomysłu 

na siebie w dobie kształcenia zdalnego”.  

➢ 18 – 20. 05. 2020 r. Tydzień Talentów – Warsztaty z Mistrzami. Transmisja na żywo 

zorganizowana przez Centrum Paderewskiego na Facebooku i YouTube. Prowadzenie: dr 

hab. Łukasz Długosz. Temat szkolenia: „Projekcja dźwięku”. 

➢ 21.09.2020 r. - Warsztaty fletowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Wiesław Suruło 

(Akademia Muzyczna w Krakowie). Temat: „Oddychanie, praca języka i motoryka 

aplikatury, czyli  prawidłowy warsztat gry na flecie”. 

https://www.facebook.com/events/377217396882621
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Tematy warsztatów organizowanych przez dr hab. Agatę Igras (online): 

➢ 18.11.2020 r. - „Postawa i jej wpływ na emisję dźwięku”. 

➢ 02.12.2020 r. - „Oddech i jego rola w kształtowaniu brzmienia – oczami  fizjoterapeuty”. 

Prowadzenie: Jan Szczepański. 

➢ 09.12.2020 r. - „Oddech cz. 2 – klatka piersiowa, szyja, głowa”. Prowadzenie: Jan 

Szczepański. 

Pani  Jadwiga Huber 

➢ W dniach od 3-5 grudnia 2020 roku udział w  “Sympozjum Naukowym” AM we 

Wrocławiu  i “Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu”- platforma ZOOM  na temat 

między innymi: “Skutecznej komunikacji w szkole artystycznej” oraz “Roli  asertywności 

i komunikacji w budowaniu autorytetu”. Wykład ten prowadziła dr Magdalena Ratalewska, 

➢ W dniu 17 listopada 2020 roku w Mielcu - wykład na temat “Przeciwdziałania depresji 

i samobójstw wśród dzieci i młodzieży”. 

Pani  Anna Mucha 

➢ Cykl wykładów w ramach platformy Fletowisko, której koordynatorem jest dr hab. Agata 

Igras: 

• 02.12.2020 r. - „Oddech i jego rola w kształtowaniu brzmienia – oczami  fizjoterapeuty”. 

• 09.12.2020 r. - „Oddech cz. 2 – klatka piersiowa, szyja, głowa”. 

• 16.12.2020 r. - „Ćwiczenia oddechowe i znaczenie wydechu w kształtowaniu frazy”. 

➢ - 03.12.2020 r. - Webinar pt. „Bezpieczni w sieci z OSE”. Prelegent: Tomasz Rożek. 

Eksperci: Anna Rywczyńska, Przemysław Jaroszewski. 

➢ Organizacja w ramach projektów: „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” oraz „Kampanie 

edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania 

technologii  cyfrowych”. 

➢ 17.12.2020 r. - Szkolenie online pt. „Wykorzystywanie przyrządów do ćwiczeń 

oddechowych w nauczaniu gry na instrumentach dętych oraz praktyce muzyka 

instrumentalisty”. Prelegent: prof. dr hab. Arkadiusz Adamski. 

➢ Organizator: Koło Artystyczno-Naukowe Instrumentów Dętych Drewnianych oraz Katedra 

Instrumentów Dętych Drewnianych Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 

Wrocławiu. 

Pan Adrian Szczurek 

➢ 03.12.2020 r. - Bezpieczni w sieci  OSE - Webinar 

➢ 21.12.2020 r. - i Warszawski  Kongres Organowy - “Tradycja a wyzwania 

współczesności”  - online 

Pan Michał Jakubus 

➢ 27-28. 02. 2020 r. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łódzi. Sesja 

naukowo-artystyczna pt. „Saksofon jako awangardowy głos w muzyce XXI  wieku”.  
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➢ 05. 05. 2020 r. Szkolenie online dla nauczycieli  objętych awansem. Prowadzenie: 

Krzysztof Szczepaniak – Wizytator CEA.  

➢ 08. 05. 2020 r. Webinar pt. „Warsztat młodego saksofonisty”. Prowadzenie: prof. dr hab. 

Paweł Gusnar.  

➢ 20. 05. 2020 r. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Prowadzenie: Michał 

Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu pomysłu 

na siebie w dobie kształcenia zdalnego”. 

Pan Piotr Klocek 

W dniu 19 października 2020 - Warsztaty puzonowe prowadzone przez mgr Wojciecha Kusia, 

Temat „Oddech podstawowy element w grze na instrumencie dętym blaszanym” 

Pan Bogusław Pawełczak 

➢ 27-28 luty 2020 r. Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łódzi. Sesja 

naukowo-artystyczna pt. „Saksofon jako awangardowy głos w muzyce XXI  wieku”. 

➢ 20 maja 2020 r. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Prowadzenie: Michał 

Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu pomysłu 

na siebie w dobie kształcenia zdalnego”. 

➢ 15 września 2020 r. - Warsztaty klarnetowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Piotr Lato 

(Akademia Muzyczna w Krakowie). Temat: Świadome ćwiczenie kluczem do sukcesu. 

Metodyka pracy nad nowym repertuarem”. 

➢ W dniu 17 listopada 2020 roku w Mielcu- wykład na temat “Przeciwdziałania depresji 

i samobójstw wśród dzieci i młodzieży”. 

Pan Konrad Wiech 

➢ 03. 02. 2020 r. Państwowa Szkoła Muzyczna i st. im. Zygmunta Mycielskiego 

w Strzyżowie. Regionalne warsztaty dla kierowników sekcji w szkołach artystycznych pt. 

„Nadzór pedagogiczny prowadzony przez kierownika sekcji w szkole artystycznej”. 

Prowadzenie: Daniel Dramowicz. 

➢ 20. 05. 2020 r. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Prowadzenie: Michał 

Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu pomysłu 

na siebie w dobie kształcenia zdalnego”. 

➢ 15.09.2020 r. - Warsztaty klarnetowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Piotr Lato 

(Akademia Muzyczna w Krakowie). Temat: Świadome ćwiczenie kluczem do sukcesu. 

Metodyka pracy nad nowym repertuarem”. 

➢ 21.09.2020 r. - Warsztaty fletowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Wiesław Suruło 

(Akademia Muzyczna w Krakowie). Temat: „Oddychanie, praca języka i motoryka 

aplikatury, czyli  prawidłowy warsztatgry na flecie”. 

➢ 02.12.2020 r. - Konferencja online pt. „Lider w czasie pandemii”. Prowadzenie: Magdalena 

Zalewska. Temat: „Zarządzanie emocjami w czasie kryzysu”. 
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➢ 03.12.2020 r. - Webinar pt. „Bezpieczni w sieci z OSE”. Prowadzenie: Tomasz Rożek. 

Pani  Dorota Wilk 

➢  03. 02. 2020 r. Państwowa Szkoła Muzyczna i st. im. Zygmunta Mycielskiego 

w Strzyżowie. Regionalne warsztaty dla kierowników sekcji w szkołach artystycznych pt. 

„Nadzór pedagogiczny prowadzony przez kierownika sekcji w szkole artystycznej”. 

Prowadzenie: Daniel Dramowicz.  

➢ 11. 03. 2020 r. Szkolenie epidemiologiczne w ZSM nr 2 w Rzeszowie.  

➢ 11 – 17.05.2020 r. VI  Ogólnopolska Konferencja pt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. 

Szkoła artystyczna w czasach epidemii”: 

➢ 11. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: dr hab. Grzegorz Mania. Temat szkolenia: 

„Prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można wykorzystywać 

w nauczaniu na odległość”.  

➢ 12.05.2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: dr Anna Antonina Nogaj. Temat szkolenia: 

„Procesy przetwarzania informacji, a zdalne kształcenie muzyczne – czyli  dlaczego „co za 

dużo to niezdrowo...?”.  

➢ 13. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: mgr Jadwiga Śmieszchalska. Temat 

szkolenia: „Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli w praktyce nauczania online”.  

➢ 15. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: mgr Katarzyna Dziurdzikowska. Temat 

szkolenia: „Dokumentowanie pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach 

zdalnych – jak zorganizować. Wymagania programowe, klasyfikacja”.  

➢ 15. 05. 2020 r. Szkolenie online. Prowadzenie: dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka 

Wierzbicka. Temat szkolenia: „Metodyka w e-edukacji  – kiedy, po co i jak?”.  

➢ 16. 05. 2020 r. Szkolenie online (panel dyskusyjny). Temat szkolenia: „Dobre praktyki  – 

doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, inspiracje”. 

➢ 17. 05. 2020 r. Szkolenie online (panel dyskusyjny). Temat szkolenia: „Dobre praktyki  cz. 

2 – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, inspiracje”.  

➢ 20. 05. 2020 r. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli. Prowadzenie: Michał 

Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu pomysłu 

na siebie w dobie kształcenia zdalnego”.  

➢ 18 – 20. 05. 2020 r. Tydzień Talentów – Warsztaty z Mistrzami. Transmisja na żywo 

zorganizowana przez Centrum Paderewskiego na Facebooku i YouTube. Prowadzenie: dr 

hab. Łukasz Długosz. Temat szkolenia: „Projekcja dźwięku”. 

➢ 15. 09. 2020 r. - Warsztaty klarnetowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Piotr Lato 

(Akademia Muzyczna w Krakowie). Temat: Świadome ćwiczenie kluczem do sukcesu. 

Metodyka pracy nad nowymrepertuarem”. 
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➢ 21. 09. 2020 r. - Warsztaty fletowe w Niwiskach. Prowadzenie: dr hab. Wiesław Suruło 

(Akademia Muzyczna w Krakowie).Temat: „Oddychanie, praca języka i motoryka 

aplikatury, czyli  prawidłowy warsztat gry na flecie”. 

➢ 02. 12. 2020 r. - Konferencja online pt. „Lider w czasie pandemii”. Prowadzenie: Agnieszka 

Hejduk-Domańska. Temat: „Zarządzanie w sytuacji  kryzysowej”. 

➢ 02. 12. 2020 r. - Konferencja online pt. „Lider w czasie pandemii”. Prowadzenie: 

Magdalena Zalewska. Temat: „Zarządzanie emocjami w czasie kryzysu”. 

➢ Tematy warsztatów organizowanych przez dr hab. Agatę Igras: 

➢ 02. 12. 2020 r. - „Oddech i jego rola w kształtowaniu brzmienia – oczami  fizjoterapeuty”. 

Prowadzenie: Jan Szczepański. 

➢ 09. 12. 2020 r. - „Oddech cz. 2 – klatka piersiowa, szyja, głowa”. Prowadzenie: Jan 

Szczepański. 

➢ 03. 12.2020 r. – odbył się Webinar pt. „Bezpieczni w sieci z OSE”. Prelegent: Tomasz 

Rożek. Eksperci: Anna Rywczyńska, Przemysław Jaroszewski. 

➢ Organizacja w ramach projektów: „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” oraz „Kampanie 

edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania 

technologii  cyfrowych”. 

Pani  Magdalena Wasilewska 

➢ 11. 02. 2020r. Warsztaty z mgr Grażyną Dziok z PSM i  i II  stopnia w Sanoku- warsztaty 

skrzypcowe  odbyły się w SSM w Jeżowem 

➢ 13.05.2020r. udział w szkoleniach online organizowanych przez SPMK-„Szkoła 

artystyczna w czasach epidemii” na temat: „Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli 

w praktycznym nauczaniu online”-prof. Śmierzchalska oraz udział w szkoleniu na temat: 

„Metodyka  e- edukacji, po ci i jak?”- prowadzony przez dr Wierzbicką oraz dr Ratalewską. 

➢ Maj/czerwiec 2020 r. udział w „Wiosennej Akademii  Muzyki”- warsztaty z prof. Tomaszem 

Strahlem, prof. Sebastianem Aleksandrowiczem, prof. Januszem Wawrowskim, prof. 

Tomaszem Bińkowskim. 

➢ Masterclass online  z Maximem Vengerovem”- 23.11.20 r. - koncert skrzypcowy A-dur 

Mozarta cz.1 oraz Sonata Beethovena nr 9 A-dur,- Salzburg”Mozarteum” 

➢ Masterclass online  z Maximem Vengerovem”-październik 2020 r.-”Koncert skrzypcowy D-

dur cz.1 Czajkowskiego Salzburg”Mozarteum”, 

➢ Masterclass online  z Maximem Vengerovem-”Skale”,Salzburg ”Mozarteum”, 

➢ Bezpieczni w sieci z OSE”-webinar prowadzony przez Tomasza Rożka ( 03.12.20 r.) 

➢ WDN w dniu 26.11.2020 -”Dokumentowanie procesu dydaktycznego mającego na celu 

ocenę poprawności i terminowości  prowadzenia przez 

nauczycieli  dokumentacji  przebiegu nauczania” 

Pani  Katarzyna Bochenek – Meisner 
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➢ 11 - 17. 05. 2020 r. - udział w VI  Ogólnopolskiej Konferencji  „Konteksty kultury, konteksty 

edukacji. Szkoła artystyczna w czasach epidemii”, pod patronatem CEA. 

➢ Maj-czerwiec 2020 r.„Wiosenna Akademia Muzyki”- warsztaty z prof. Tomaszem Strahlem 

i Marcinem Zdunikiem- maj 2020 r. 

➢ Udział w “17 Dniach Edukacji  Muzycznej” od 12-16 października  2020 roku, 

➢ Szkolenie na temat” Muzyka online - bazy wiedzy i nauczanie zdalne” w dniu 26 

października 2020 r. 

Pani  Jadwiga Basista – Janda 

➢ 03 marca 2020 r. - XI  Przegląd Zespołów Rytmiki  Szkół Muzycznych i stopnia 

i Baletowych Regionu Śląskiego Webinar w ramach Wiosennej Akademii  Muzyki  by 

MyWay@Home Prowadzony przez Adama Sztabę.  

➢ 30 marca 2020 r. - Webinarium Logorytmika na domowo  

➢ VI  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła 

artystyczna w czasach epidemii” pod patronatem Centrum Edukacji  Artystycznej 

➢ 11 maja 2020 r. - dr hab. Grzegorz Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści 

i w jakim zakresie można wykorzystywać w nauczaniu na odległość 

➢ 12 maja 2020 r. - dr Anna Antonina Nogaj: Procesy przetwarzania informacji a zdalne 

kształcenie muzyczne - czyli  dlaczego „co za dużo to niezdrowo”…? 

➢ 13 maja 2020 r. - mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli 

w praktyce nauczania online 

➢ 15 maja 2020 r. - mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: Dokumentowanie 

pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak zorganizować. 

Wymagania programowe, klasyfikacja. 

➢ 15 maja 2020 r. - dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka Wierzbicka: Metodyka w e-

edukacji  – kiedy, po co i jak? 

➢ 16 maja 2020 r. - Dobre praktyki  – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, 

inspiracje (panel dyskusyjny 

➢ 19 maja 2020 r. - Webinar w ramach Wiosennej Akademii  Muzyki  by MyWay@Home 

Prowadzony przez Adama Sztabę. „ OD PUSTEJ KARTKI  DO PEŁNEJ SALI-Droga od 

pierwszego pomysłu, poprzez jego rozwijanie, zapis, próby z muzykami  aż po koncert 

i reakcje publiczności”. 

Pani  Anna Siciak 

➢ VI  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła 

artystyczna w czasach epidemii” pod patronatem Centrum Edukacji  Artystycznej 

➢ 11 maja 2020 r. - dr hab. Grzegorz Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści 

i w jakim zakresie można wykorzystywać w nauczaniu na odległość 
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➢ 12 maja 2020 r. - dr Anna Antonina Nogaj: Procesy przetwarzania informacji a zdalne 

kształcenie muzyczne - czyli  dlaczego „co za dużo to niezdrowo”…? 

➢ 13 maja 2020 r. - mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli 

w praktyce nauczania online 

➢ 15 maja 2020 r. - mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: Dokumentowanie 

pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak zorganizować. 

Wymagania programowe, klasyfikacja. 

➢ 15 maja 2020 r. - dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka Wierzbicka: Metodyka w e-

edukacji  – kiedy, po co i jak? 

➢ 16 maja 2020 r. - Dobre praktyki  – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, 

inspiracje (panel dyskusyjny) 

Pani  Monika Kusz 

➢ VI  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Szkoła 

artystyczna w czasach epidemii” pod patronatem Centrum Edukacji  Artystycznej 

➢ 11 maja 2020 r. - dr hab. Grzegorz Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści 

i w jakim zakresie można wykorzystywać w nauczaniu na odległość 

➢ 12 maja 2020 r. - dr Anna Antonina Nogaj: Procesy przetwarzania informacji a zdalne 

kształcenie muzyczne - czyli  dlaczego „co za dużo to niezdrowo”…? 

➢ 13 maja 2020 r. - mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli 

w praktyce nauczania online 

➢ 15 maja 2020 r. - mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: Dokumentowanie 

pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak zorganizować. 

Wymagania programowe, klasyfikacja. 

➢ 15 maja 2020 r. - dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka Wierzbicka: Metodyka w e-

edukacji  – kiedy, po co i jak? 

➢ 16 maja 2020 r. - Dobre praktyki  – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, 

inspiracje (panel dyskusyjny) 

Pani  Anna Guja 

Szkolenia online: 

➢ marzec - kwiecień 2020 - Organizacja uczenia się z wykorzystaniem tutoringu 

nauczycielskiego, 

➢ 07. 05. 2020 – Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach kryzysowych, 

➢ 09. 05. 2020 r. – Czy motywacja on-line w kształceniu muzycznym może być skuteczna? 

➢ 10. 05. 2020 r. – Różne oblicza stresu nauczycielskiego wśród pedagogów – muzyków 

i środki  zaradcze 

➢ 11-17. 05. 2020 r. – Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji”: dr hab. Grzegorz 

Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można 



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 
 

60 
 

wykorzystywać w nauczaniu na odległość, dr Anna Antonina Nogaj: Procesy 

przetwarzania informacji a zdalne kształcenie muzyczne - czyli  dlaczego „co za dużo to 

niezdrowo”…?, mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli 

w praktyce nauczania online, mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: 

Dokumentowanie pracy nauczyciela. Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak 

zorganizować. Wymagania programowe, klasyfikacja., dr Magdalena Ratalewska, dr 

Agnieszka Wierzbicka: Metodyka w e-edukacji  – kiedy, po co i jak?, Dobre praktyki  – 

doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, inspiracje 

➢ kwiecień - czerwiec 2020 – Wiosenna Akademia Muzyki  – cykl webinariów, 

➢ 02-05 czerwca 2020 r. - {Wirtualna} Akademia Twórczej Pianistyki: Czytanie a vista – jak 

uczeń może rozwijać umiejętność samodzielnie?, – Inwencje dwu- i trzygłosowe J.S. 

Bacha – zagadnienia interpretacyjne, Gdzie się zaczyna ręka pianisty? o profilaktyce 

dolegliwości i korekcie aparatu gry w kształceniu pianistycznym, Podstawy 

improwizacji  jazzowej dla klasyków, Zdrowie psychiczne nauczyciela-artysty a zdalne 

nauczanie, o bezprzemocowej komunikacji w kształceniu artystycznym, Duet fortepianowy 

w kształceniu pianistycznym, Da capo czy nie da capo? Rzecz o repetycjach w muzyce 

klasycyzmu 

➢ 16-26 listopada 2020 r. - Letnie Kursy Metodyczne Muzyki  Dawnej  

➢ 07 grudnia 2020 r. - Akademia Klawiszowa prof. Marka Toporowskiego 

➢ 15 grudnia 2020 r. - Wirtualna Akademia Smyczkowa - Anna Antonina Nogaj - Jak radzić 

sobie z porażką w kształceniu artystycznym 

Stacjonarne: 

➢ 1-2 luty 2020 r. - Kurs interpretacji  muzyki  klawesynowej i kameralnej prowadzony przez 

Iasona Marmarasa 

➢ 06 marca 2020 r. – Interpretacja sonat fortepianowych L. van Beethovena w oparciu 

o źródła z epoki i wydania wielkich pianistów, 

➢ 06 marca 2020 r. – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Rola Mistrza w kształtowaniu 

sylwetki  młodego artysty”. 

➢ 07 października 2020 r. -  Young Arts - Muzyka & Edukacja 3.0 

➢ 12-16 października 2020 r. -  Dni  Edukacji  Muzycznej 

Pani  Aleksandra Rząsa 

➢ Akademia Muzyczna we Wrocławiu – studia II  stopnia, II  rok – fortepian 

Online: 

➢ 11-17 maja 2020 r. – Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji”: dr hab. Grzegorz 

Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można 

wykorzystywać w nauczaniu na odległość,  
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➢ dr Anna Antonina Nogaj: Procesy przetwarzania informacji a zdalne kształcenie muzyczne 

- czyli  dlaczego „co za dużo to niezdrowo”…?,  

➢ mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli w praktyce nauczania 

online,  

➢ mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: Dokumentowanie pracy nauczyciela. 

Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak zorganizować. Wymagania 

programowe, klasyfikacja.,  

➢ dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka Wierzbicka: Metodyka w e-edukacji  – kiedy, po 

co i jak?, Dobre praktyki  – doświadczenia nauczycieli, pomysły, inicjatywy, inspiracje 

➢ październik 2020 r. - czerwiec 2022 r. – Akademia Muzyczna we Wrocławiu, Studium 

Pedagogiczne 

➢ WDN w dniu 26.11.2020 - ”Dokumentowanie procesu dydaktycznego mającego na celu 

ocenę poprawności i terminowości  prowadzenia przez 

nauczycieli  dokumentacji  przebiegu nauczania” 

➢ 15 grudnia 2020 r. – ukończenie studiów magisterskich na Akademii  Muzycznej we 

Wrocławiu 

Pan Tomasz Blicharz 

➢ Udział w webinariach VI  Ogólnopolska Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji. 

Szkoła artystyczna w czasach epidemii” pod patronatem CEA – 11 - 17 maja 2020 r. 

➢ Udział w {Wirtualnej} Akademii  Twórczej Pianistyki  – konferencja online w dniach 02 - 05 

czerwca 2020 r. 

Pan Sławomir Kusek 

Online: 

➢ 11-17. 05. 2020 r. – Konferencja „Konteksty kultury, konteksty edukacji”: dr hab. Grzegorz 

Mania: Prawne ramy nauczania online – jakie treści i w jakim zakresie można 

wykorzystywać w nauczaniu na odległość,  

➢ dr Anna Antonina Nogaj: Procesy przetwarzania informacji a zdalne kształcenie muzyczne 

- czyli  dlaczego „co za dużo to niezdrowo”…?,  

➢ mgr Jadwiga Śmieszchalska: Profilaktyka zdrowotna dla nauczycieli w praktyce nauczania 

online,  

➢ mgr Katarzyna Dziurdzikowska Wicedyrektor CEA: Dokumentowanie pracy nauczyciela. 

Praca organów szkoły w warunkach zdalnych – jak zorganizować. Wymagania 

programowe, klasyfikacja., dr Magdalena Ratalewska, dr Agnieszka Wierzbicka: Metodyka 

w e-edukacji  – kiedy, po co i jak?, Dobre praktyki  – doświadczenia nauczycieli, pomysły, 

inicjatywy, inspiracje 

➢ 21-22. 05. 2020 - Tydzień Talentów - Warsztaty z Mistrzami   - prof. Janusz Olejniczak 
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➢ WDN w dniu 26.11.2020 -”Dokumentowanie procesu dydaktycznego mającego na celu 

ocenę poprawności i terminowości  prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji 

przebiegu nauczania” 

Pan Wojciech Fryc 

W dniu 19 października 2020 - Warsztaty puzonowe prowadzone przez mgr Wojciecha Kusia, 

Temat „Oddech podstawowy element w grze na instrumencie dętym blaszanym” 

Pan Kamil Pezda 

W dniu 17 listopada 2020 - webinar na platformie zoom - Andrew Bain (I  waltornista Los 

Angeles Philharmonic) - „prawidłowa rozgrzewka oraz ćwiczenia rozwijające warsztat gry na 

waltorni) 

Pani  Mariola Szypuła 

18-20 maja - Warsztaty z Mistrzami  - ŁUKASZ DŁUGOSZ 

➢ „Projekcja dźwięku” 

➢ „Prawidłowa postawa i kontrola dźwięku” 

➢ „Podstawowe ćwiczenia warsztatowe” 

19 październik 2020 - Warsztaty puzonowe prowadzone przez mgr Wojciecha Kusia, Temat 

„Oddech podstawowy element w grze na instrumencie dętym blaszanym” 

3 grudnia 2020 - „Bezpieczni w sieci z OSE” - Webinar prowadzony online przez Pana 

Tomasza Rożek 

Pan Kamil Nowak 

15 stycznia 2020 - Ropczyce - Warsztaty perkusyjne org. SM Music Team - Cezary Konrad 

Wszyscy nauczyciele: 

➢ 20.05.2020 r. wzięli  udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli. Prowadzenie: 

Michał Jakubus. Temat szkolenia: „Rola nauczyciela i jej ograniczenia – w poszukiwaniu 

pomysłu na siebie w dobie kształcenia zdalnego” 

➢ oraz dniu 26.11.2020 – jako WDN ”Dokumentowanie procesu dydaktycznego mającego 

na celu ocenę poprawności i terminowości  prowadzenia przez nauczycieli dokumentacji 

przebiegu nauczania. 

ZEWNĘTRZNE KONKURSY i FESTIWALE 

W tym roku kalendarzowym zewnętrzne konkursy i festiwale w większości  zostały odwołane 

z powodu zaistniałej sytuacji  epidemicznej związane z SARS-COV2. Dlatego też udział 

naszej Szkoły jest znikomy. 

Możemy zatem pochwalić się tylko kilkoma nagrodami z czego najwyższe laury zdobył: 

➢ Maciej Bartecki  – z klasy gitary Pana Krystiana Tęczara  

Zdobył nagrodę GRAND PRIX  i nagrodę specjalną za osobowość sceniczną 

w Ogólnopolskim Konkursie Internetowym „Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy” 
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➢ - Róża Leśniak – z klasy fletu Pani  Doroty Wilk wzięła udział w i Internetowym Konkursie 

Fletowym 2020. Dyplom uczestnictwa na prawie 300 uczestników 

Konkursy pani  Anny Gui: 

➢ 11th International Music Competition, Belgrade, Serbia, otrzymując: 

 i nagrodę w duecie fortepianowym z Wiolettą Janas (spoza szkoły);  

 i nagrodę w duecie z klarnecistą Szymonem Drzymałą; 

➢ uczniowie naszej szkoły z klasy III  c. 6-letniego rytmiki, zdobyli  wyróżnienie specjalne 

w IX Edycji  Ogólnopolskiego Konkursu pt. „ Minutowa Piosenka Klasowa”. 

Opiekę artystyczną nad projektem sprawowała pani  Jadwiga Basista-Janda a pan 

Bartłomiej Skiba wspierał projekt podczas realizacji  teledysku. 

➢ Maciej Bartecki  – z klasy gitary pana Krystiana Tęczara zdobył III  miejsce 

w II  Międzynarodowym Konkursie Gitarowym w Katowicach 

MAKROREGIONALNY KONKURS WALTORNISTÓW i FESTIWAL MŁODYCH 

FLECISTÓW 

Ze względu na panującą pandemię w marcu i maju 2020 roku nasze konkursy tj.: 

Makroregionalny Konkurs Waltornistów oraz Festiwal Młodych Flecistów zostały odwołane 

i przesunięte na najbliższy możliwy termin, który pozwoli  nam na bezpieczną organizację w/w 

imprez. 

NOWE POMYSŁY - FILMIKI: 

18 marca 2020 r. - Filmik pt. “My się nigdy nie poddamy”, w którym wzięli  udział nauczyciele 

i uczniowie naszej szkoły. Pomysłodawca i tekst: Dorota Wilk, realizacja Jakub Wilk. 

Wszystkim nauczycielom serdecznie dziękuję za zaangażowanie i chęć wzięcia udziału w tym 

przedsięwzięciu 

 https://www.youtube.com/watch?v=AcTlmOIoQEI&t=5s 

21 marca 2020 r. - powstał filmik z na podstawie muzyki  Suity Peer Gynta - Poranek - “Zostań 

w domu i ćwicz”- pomysł, aranżacja i realizator: Pan Kamil Pezda. w tym przedsięwzięciu 

wzięli  udział nauczyciele naszej szkoły.  

https://www.youtube.com/watch?v=vu392TKDleg&t=59s 

09 kwietnia 2020 r. - “ Wielkanoc - muzyczne życzenia”- filmik z życzeniami  świątecznymi. 

Tekst pani  Jadwiga Basista - Janda, realizacja Jakub Wilk. w filmiku wzięli  udział nauczyciele 

wraz z rodzinami. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ld-70bb8_TY&t=14s 

19 kwietnia 2020 r. - Filmik upamiętniający postać słynnego perkusisty J. S. Pratta pt. “Drum 

Corps on Parade”. Pomysłodawcą i realizatorem jest pan Kamil Nowak. Wykonawcami  są 

uczniowie i absolwenci  klasy perkusji  naszej szkoły tj.: Mateusz Kuca, Maksymilian Wilk, 

Marion Łakomy i Eryk Wrażeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=leDBACM23Ow&t=18s 

https://www.youtube.com/watch?v=AcTlmOIoQEI&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vu392TKDleg&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=Ld-70bb8_TY&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=leDBACM23Ow&t=18s
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21 kwietnia 2020 r. - Filmik pt. ”e-Klasa waltorni” - pomysł i realizacja pana Kamila Pezdy. 

w tym filmiku wzięli  udział uczniowie klasy waltorni  pana Kamila.  

https://www.youtube.com/watch?v=Eq9yK0s1CA0&t=4s 

29 kwietnia 2020 r. - Uczniowie naszej szkoły na czele z przewodniczącą SU - Wiktorią Madej 

samodzielnie zmontowani  filmik pt. “#Ćwiczęwdomu”. Wzięli w nim udział uczniowie naszej 

szkoły. Filmik został umieszczony na szkolnym kanale YouTube 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H1wq5oTLLDo&fbclid=IwAR3Eku3PR

aMrT-WAtrCsLMt7k0OE0uhi3cM4AZVbooN_OpmBZGCwtMNHKJY&app=desktop 

W 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II  powstał filmik pt. “Barka - Szkoła Muzyczna 

i stopnia w Niwiskach”. Premiera filmiku odbyła się 17 maja 2020 roku o godz. 12:00 na 

naszym kanale YouTube https://youtu.be/6oEuPKZdZmw 

W filmiku wzięli  udział nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Realizacją i aranżacją zajął się 

pan Kamil Pezda. 

26 maja 2020 r. - z okazji  Dnia Matki  powstał filmik pt. “Domek z kart”. Pomysłodawcą 

i realizatorem jest pan Kamil Nowak. w filmiku wzięli  udział wszyscy uczniowie klasy perkusji. 

Był to pomysł na muzyczne życzenia z okazji  Dnia Matki. 

 https://www.facebook.com/hashtag/perkusjaniwiska 

09 czerwca 2020 r. - Filmik pt. “Slow Blues Challenge” - pomysł pana Kamila Nowaka 

w wykonaniu uczniów klasy perkusji  tj. Mateusza Kucy, Maksymiliana Wilka, Dawida Tosia 

i Kamila Kuny. Do nich dołączyli  uczniowie z innych klas instrumentalnych: Piotr Sujka, 

Gabriela Stępień, Klara Harchut, Wiktoria Madej, Jakub Haracz.. Filmik został umieszczony 

na szkolnym kanale FaceBooka https://www.facebook.com/watch/?v=283239606380065 

16 czerwca 2020 r. - Pracownicy Szkoły Muzycznej i stopnia w Niwiskach włączyli  się do 

akcji  #GaszynChallenge, która ma na celu zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopca Wojtka. 

Nasza szkoła została nominowana przez Urząd Gminy Niwiska. My zaś nominowaliśmy PSM 

i  i II  stopnia w Mielcu i Parafię pw. Św. Mikołaja w Niwiskach 

https://www.facebook.com/smniwiska/videos/1013848189069978/ 

17 czerwca 2020 r. - Filmik podsumowujący pracę uczniów klasy rytmiki  pt. “Filmiki z rytmiki”. 

Pomysłodawcą i realizatorem jest pani  Jadwiga Basista – Janda/ 

https://www.facebook.com/smniwiska/videos/726833434525149/ 

Nagranie w studiu nagrań kompozycji  pana Kamila Nowaka pt. “Dovecote 15/16”. w nagraniu 

tym wzięli  udział następujący nauczyciele: Anna Guja, Dorota Wilk, Krystian Tęczar, Tomasz 

Blicharz, Michał Jakubus, Wojciech Front, Wojciech Fryc, Kamil Nowak oraz Kamil Pezda. 

Filmik jak i nagranie będzie można obejrzeć od 25 czerwca 2020 na naszym FaceBooku oraz 

stronie internetowej.  

https://www.facebook.com/smniwiska/videos/734134077343974/?so=channeltab&rv=allvideo

scard 

https://www.youtube.com/watch?v=Eq9yK0s1CA0&t=4s
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H1wq5oTLLDo&fbclid=IwAR3Eku3PRaMrT-WAtrCsLMt7k0OE0uhi3cM4AZVbooN_OpmBZGCwtMNHKJY&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=H1wq5oTLLDo&fbclid=IwAR3Eku3PRaMrT-WAtrCsLMt7k0OE0uhi3cM4AZVbooN_OpmBZGCwtMNHKJY&app=desktop
https://youtu.be/6oEuPKZdZmw
https://www.facebook.com/hashtag/perkusjaniwiska
https://www.facebook.com/watch/?v=283239606380065
https://www.facebook.com/smniwiska/videos/1013848189069978/
https://www.facebook.com/smniwiska/videos/726833434525149/
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25 czerwca 2020 powstał filmik z inicjatywy pani  Jadwigi  Basisty - Jandy pt. “POŻEGNANIE”. 

Filmik dedykowany był uczniom klasy III  c.6 

https://www.facebook.com/1639774276250319/videos/726833434525149/?so=channel_tab&

__rv__=all_videos_card 

PRZESŁUCHANIA CEA: 

➢ 24 luty 2020 r - Mielec - ucz. Maja Jachyra - klasa skrzypiec pani  Magdaleny Wasilewskiej 

(19,6 pkt.) 

➢ 05 marca 2020 r. - Jasło - ucz. Jakub Haracz - klasa trąbki  pana Wojciecha Fryca (18 pkt.) 

➢ 05 marca 2020 r. - Jasło - ucz. Aleksandra Początek - klasa waltorni  pana Kamila Pezdy 

(19 pkt.) 

➢ 09 marca 2020 r. - Tarnobrzeg - klasa fletu pani  Dorota Wilk - ucz. Aleksandra Zasowska, 

Wiktoria Gąsior, klasa saksofonu pana Michała Jakubusa - ucz. Wiktoria Madej, klasa 

klarnetu pana Konrada Wiecha - ucz. Agnieszka Strzępka, Emilia Dziekan - przesłuchania 

nie odbyły się 

➢ 12 marca 2020 r. - Kraków -  klasa perkusji  pana Kamila Nowaka - ucz. Maksymilian Wilk, 

Mateusz Kuca - przesłuchania nie odbyły się 

➢ 12 marca 2020 r. - Łańcut - klasa fortepianu pani  Joanny Brzęś - ucz. Anna Wilk, klasa 

fortepianu pana Sławomira Kuska - ucz. Klara Harchut, Bartosz Dziekan  - przesłuchania 

nie odbyły się 

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 CEA zrezygnowało również z ogólnopolskiego 

testu z kształcenia słuchu i audycji  muzycznych. 

Uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali  się na przesłuchaniach CEA otrzymali  oceną 

dobrą. Żałuję, że nie udało się wszystkim klasom instrumentalnym wyjechać na Przesłuchania 

Centrum Edukacji  Artystycznej. Jak wiadomo, część przesłuchań została odwołana. Wiem, 

z naszych koncertów szkolnych, że uczniowie byli  bardzo dobrze przygotowani  do tych 

przesłuchań. 

ZDALNE NAUCZANIE - sposoby prowadzenia zajęć w okresie pandemii: 

Zdalne nauczanie weszło w życie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej 

z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.   

 Zgodnie z tym rozporządzeniem Dyrektor Szkoły Muzycznej i stopnia w Niwiskach wdrożył 

wraz z Radą Pedagogiczną Regulamin Pracy Zdalnej, który zawiera rozwiązania przewidziane 

przez powyższe rozporządzenie. w naszej szkole obowiązywało tylko nauczanie zdalne od 25 

marca do 26 czerwca 2020 roku. w tym czasie korzystaliśmy z platformy Google Classroom 

oraz wszelkich dostępnych form komunikacji  zdalnej przez wszystkich nauczycieli  szkoły. 

Nauczyciele łączyli  się z uczniami  on-line za pomocą komunikatorów i platformy Google 
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Classroom, oceniali  przesłane przez uczniów zadania i nagrania. Bieżące informowanie 

rodziców/prawnych opiekunów zapewniała platforma Google Classroom oraz konsultacje 

z nauczycielami. Sposobem dokumentowania realizacji  zadań szkoły były  wpisy na platformie 

Google Classroom, korespondencja elektroniczna dyrekcji z nauczycielami  oraz 

telekonferencje za pomocą komunikatora Google Hangouts Meet. Dodatkowo nauczyciele 

wskazywali  inne źródła i materiały niezbędne do realizacji  zajęć, w tym materiałów 

w postaci  elektronicznej, z których uczniowie mogli  korzystać. Materiały niezbędne do 

realizacji  zadań umieszczone były na platformie Google Classroom, na stronie internetowej 

szkoły, w „mailach szkolnych” oraz na profilu fb szkoły. Uczniowie chętnie korzystali  również 

z informacji  udostępnianych na funpage’u CEA. 

W tym czasie zostały również zawieszone wszystkie dowozy uczniów do szkoły. 

- Od 01 września do 18 października 2020 roku w szkole obowiązywała nauka stacjonarna 

wszystkich przedmiotów przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. w tym czasie również 

uruchomione zostały przewozy uczniów do szkoły. 

- w dniu 16 października 2020 roku zostało ogłoszone Rozporządzenie MEN zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie ze 

wskazaną regulacją od dnia 19 października 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkół 

artystycznych w strefach żółtej i czerwonej w następujący sposób: 

- w przypadku szkół muzycznych i  i II  stopnia zajęcia gry na instrumencie są realizowane 

w szkole a pozostałe zajęcia mogą być realizowane z wykorzystaniem metod  i technik 

kształcenia na odległość. w związku z tym od 19 października 2020 roku Szkoła Muzyczna 

i stopnia w Niwiskach przeszła na nauczanie hybrydowe. Wiązało się to z ograniczaniem zajęć 

realizowanych stacjonarnie tylko do nauki  gry na poszczególnych instrumentach 

i wprowadzeniu zdalnego nauczania w odniesieniu do przedmiotów realizowanych zbiorowo 

tj.: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra i wszystkie zespoły 

instrumentalne. w nauczaniu stacjonarnym pozostały: przedmiot główny (instrument), 

fortepian dodatkowy i akompaniament.  

Wszystkie busy szkolne od dnia 19 października 2020 roku zostały zawieszone.  

 - w związku z komunikatem CEA z dnia 23 października 2020 roku związanym z rozwojem 

sytuacji  epidemiologicznej od dnia 26 października 2020 do 08 listopada 2020 roku  wszystkie 

zajęcia dydaktyczne były realizowane zdalnie poprzez platformę Google Classroom.  

Biorąc pod uwagę regulację znajdującą się w § 2b ust. 4 rozporządzenia MEN, po 

uwzględnieniu próśb rodziców, zajęcia gry na perkusji i organach zaczęły odbywać się 

w formie stacjonarnej z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego.  

- Działając na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
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oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, został przedłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych 

jednostek systemu oświaty do dnia 29 listopada 2020 r. 

Warto także zaznaczyć, że została utrzymana w mocy regulacja znajdująca się w § 2b ust. 4, 

zgodnie z którą w przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, 

dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.   

- w dniu 27 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 2111 zostało opublikowane 

rozporządzenie MEN z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Rozporządzenie ustala okres ferii  zimowych w roku szkolnym 2020/2021 jednolicie dla 

całego kraju – od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.   

Dodatkowo został przedłużony okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i innych 

jednostek systemu oświaty do dnia 22 grudnia 2020 r. 

- Ustosunkowując się do komunikatu Centrum Edukacji  Artystycznej z dnia 13 stycznia 2021 

od dnia 18 stycznia 2021 r. w Szkole Muzycznej i stopnia w Niwiskach  zostały utrzymane 

dotychczasowe zasady funkcjonowania, czyli  realizacja zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Formę zajęć stacjonarnych nadal utrzymano w klasie 

organów i perkusji  - ze względu na brak instrumentu przez uczniów w domu. Od dnia 18 

stycznia 2021 roku istnieje w naszej szkole jednak możliwość wprowadzenia innego sposobu 

realizacji  zajęć, w tym także stacjonarnego, w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być 

realizowane w sposób zdalny. Umożliwienie przez dyrektora szkoły realizacji  zajęć 

stacjonarnie, uwzględnia przede wszystkim potrzeby uczniów klas najmłodszych oraz klas 

programowo najwyższych.  

WSPÓŁPRACA z MEDIAMI: 

W tym wyjątkowym roku 2020 bardzo nam kibicował: Tygodnik - Korso Kolbuszowskie, 

www.kolbuszowa.lokalnie24.com, Radio Leliwa oraz TVP3 Rzeszów 

Korso Kolbuszowskie: 

11 maja 2020 roku ukazał się artykuł pt. “Szkoła Muzyczna nie tylko dla dzieci   z Gminy 

Niwiska”. 

https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9168,szkola-muzyczna-nie-tylko-dla-dzieci-z-

gminy-niwiska-rozmowa 

30 kwietnia 2020 roku: “Zapisz dziecko do Szkoły Muzycznej. Masz jeszcze czas” 

https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9044,niwiska-zapisz-dziecko-do-szkoly-

muzycznej-masz-jeszcze-czas 

26 maja 2020 r. - ukazał się filmik na FaceBooku Korso Kolbuszowskie pt. “Domek z kart” pana 

Kamila Nowaka 

https://prawo.cea-art.pl/wp-content/uploads/2020/11/covid-19-wprowadzenie-ferii-w-jednym-terminie.pdf
https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9168,szkola-muzyczna-nie-tylko-dla-dzieci-z-gminy-niwiska-rozmowa
https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9168,szkola-muzyczna-nie-tylko-dla-dzieci-z-gminy-niwiska-rozmowa
https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9044,niwiska-zapisz-dziecko-do-szkoly-muzycznej-masz-jeszcze-czas
https://www.korsokolbuszowskie.pl/wiadomosci/9044,niwiska-zapisz-dziecko-do-szkoly-muzycznej-masz-jeszcze-czas
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https://www.facebook.com/page/113879508766266/search/?q=szko%C5%82a%20muzyczn

a%20 

05 marca 2020 r. - Koncert z okazji  Dnia Kobiet - zapowiedź 

https://www.facebook.com/korsokolbuszowskie/posts/1576332782520924 

www.kolbuszowa.lokalnie24.com 

W dniu 19 kwietnia 2020 roku pojawił się artykuł pt. “Szkoła Muzyczna i stopnia w Niwiskach 

oddała hołd zmarłemu perkusiście. Zrobiła to w wyjątkowy sposób” 

Artykuł dotyczył filmik autorstwa pana Kamila Nowaka pt. “Drum Corps on Parade”w 

wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły 

https://kolbuszowa.lokalnie24.com/frazy/panstwowa-szkola-muzyczna-w-niwiskach/ 

Filmiki w TVP3 Rzeszów 

- 23 marca 2020 w programie “Aktualności” został wyemitowany w całości  nasz filmik “My się 

nigdy nie poddamy” oraz na FaceBooku TVP3 wpis: w związku z epidemią - nauczyciele 

i uczniowie Szkoły Muzycznej i stopnia w Niwiskach nagrali  oryginalny film oczywiście zdalnie 

poprzez telefony komórkowe. Wideoklip zatytułowany jest – „My się nigdy nie poddamy”. 

Zachęca do wspierania się w trudnym czasie oraz przestrzegania zaleceń by pozostawać 

w domach. i uczyć się oraz ćwiczyć grę na instrumentach… 

https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/posts/1355947511270338 

- 13 kwietnia 2020 r. - TVP3 Rzeszów wyemitowała nasz filmik “Zostań w domu i ćwicz” 

- Fragment filmiku “Barka - Szkoła Muzyczna i stopnia w Niwiskach” został wyemitowany 

w TVP3 Rzeszów w dniu 20 maja o 17:30 

Radio Leliwa 

- 25 marca 2020 roku Radio Leliwa z wykorzystało nasz filmik z utworem Suity Peer Gynt 

Griega “Zostań w domu i ćwicz” 

WZBOGACENIE BAZY OŚWIATOWEJ KONIECZNEJ DO REALIZACJI  ZADAŃ 

WYNIKAJĄCYCH z POTRZEBY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA i OPIEKI. 

SP Niwiska 

➢ Zakup dziennika elektronicznego Librus Synergia, 

➢ Wzbogacenie biblioteki  szkolnej o nowe pozycje książkowe, 

➢ Zakup zestawu zegarów edukacyjnych, 

➢ Zakup zestawu multimedialnego do sali  matematycznej (tablicy multimedialnej, projektora, 

zestawu kolumn), 

➢ Zakup zestawu klocków Lego Mindstorms, 

➢ Zakup zestawu programów multimedialnych Uczeń Edu do realizacji  zajęć rozwijających 

pamięć, koncentrację i szybkie czytanie, 

https://www.facebook.com/page/113879508766266/search/?q=szko%C5%82a%20muzyczna%20
https://www.facebook.com/page/113879508766266/search/?q=szko%C5%82a%20muzyczna%20
https://www.facebook.com/korsokolbuszowskie/posts/1576332782520924
http://www.kolbuszowa.lokalnie24.com/
https://kolbuszowa.lokalnie24.com/szkola-muzyczna-w-niwiskach-oddala-hold-zmarlemu-wybitnego-perkusiscie-zrobila-to-w-wyjatkowy-sposob-wideo/
https://kolbuszowa.lokalnie24.com/szkola-muzyczna-w-niwiskach-oddala-hold-zmarlemu-wybitnego-perkusiscie-zrobila-to-w-wyjatkowy-sposob-wideo/
https://kolbuszowa.lokalnie24.com/frazy/panstwowa-szkola-muzyczna-w-niwiskach/
https://www.facebook.com/tvp.rzeszow/posts/1355947511270338
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➢ Zakup notebooków HP - 6 szt. oraz notebooków ACER - 5. szt. 

➢ Zakup krzeseł do pracowni  językowej 

➢ Zakup suszarek do rąk do toalet uczniowskich, 

➢ Remont oddziału przedszkolnego obejmujący wymianę okien oraz malowanie ścian, 

➢ Malowanie świetlicy wiejskiej, 

➢ Poprawa kondycji  technicznej sprzętów używanych w kuchni  szkolnej oraz malowanie 

lamperii  na części  obiektu kuchennego, 

➢ Naprawa dachu na budynku szkolnym i naprawa fundamentu ogrodzenia szkoły. 

SP Hucina 

➢ w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego, zakupiono 8 komputerów do 

poszczególnych klas 

➢ zakupiono meble biurowe do pokoju nauczycielskiego 

➢ zakupiono książek do biblioteki  szkolnej 

SP Przyłęk 

➢ Zakup książek do biblioteki  szkolnej 

➢ Zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów przyrodniczych w ramach 0,4% rezerwy 

oświatowej na kwotę 64 306 zł 

➢ Wymiana oświetlenia we wszystkich klasach 

➢ Remont kotłowni 

➢ Zakup szafek dla uczniów 

➢ Wymiana mebli w pokoju nauczycielskim oraz w klasie matematycznej 

SP Siedlanka 

➢ Zakupiono zestaw edukacyjny do zajęć z robotyki, stół do ping ponga oraz pomoce 

dydaktyczne do oddziału przedszkolnego. 

➢ Założono monitoring wizyjny: kamery zewnętrzne ( 4 szt.) i wewnętrzne ( 2 szt.). 

➢ Zamontowano rolety okienne w sali  gimnastycznej oraz komputerowej. 

➢ Wyremontowano ( malowanie, szpachlowanie): salę lekcyjną, komputerową, korytarze 

szkolne, pomieszczenie kuchenne i kotłownię. 

➢ Odnowiono murek oporowy schodów wejściowych do oddziału przedszkolnego. 

➢ Zakupiono książki   do biblioteki  szkolnej w ramach” Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” ( na kwotę 5 tys. zł). 

➢ Otrzymano laptopy ( 10 szt.) w ramach projektów pn. „ Zdalna Szkoła” oraz Zdalna 

Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci  Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
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SP Trześń 

W roku szkolnym 2020/2021 doposażono szkołę w komplet pomocy edukacyjnych do biologii, 

chemii, geografii i fizyki  ze środków rezerwy budżetowej MEN  na kwotę 66,251 zł. Pozyskano 

dodatkowo 3 laptopy ze środków spoza budżetu szkoły na wsparcie zdalnego nauczania 

uczniów. 

SP Hucisko 

Baza oświatowa wzbogaciła się poprzez następujące zakupy i działania: 

1) Podręczniki  dla uczniów z dotacji  celowej. 

2) Laptopy /6 sztuk/ z programu „Zdalna szkoła”. 

3) Kserokopiarka i urządzenie wielofunkcyjne z kolorową drukarką. 

4) Stoliki  jednoosobowe i krzesła /sztuk 10/ z regulowaną wysokością. 

5) Nowe nasadzenia i uporządkowanie terenu przed budynkiem szkoły. 

6) Bramki z siatkami  do boiska sportowego. 

7) Brakujący drobny sprzęt sportowy 

8) Odmalowanie wszystkich sal lekcyjnych i części  korytarza, zamontowanie listew 

uszczelniających wokół okien i listew ochronnych przy drzwiach do klas 

9) Montaż sieci  Wi-fi  na terenie budynku szkoły, doprowadzenie Internetu 

szerokopasmowego w ramach OSE 

Szkoła Muzyczna i st. w Niwiskach 

PROJEKT MINISTERIALNY NA ROK 2020 

Po złożeniu wniosku w listopadzie 2019 roku do MKiDN, Szkoła Muzyczna i stopnia 

w Niwiskach uzyskała dotację w wysokości  100 000,00 złotych na doposażenie 

instrumentarium w naszej szkole. Wkład środków własnych to 25 000,00 zł 

W skład projektu wchodzą: 

➢ fortepian YAMAHA GB1 - 34 790,00 zł  

➢ Pianino cyfrowe KAWAI  Digital piano KDP 110 - 3 600,00 zł  

➢ Pianino cyfrowe KAWAI  Digital piano KDP 110  - 3 600,00 zł  

➢ Gitara klasyczna lutnicza 7/8 P.E. Malinowscy z futerałem - 10 000,00 zł  

➢ Pokrowiec na kontrabas ¾  - 800,00 zł  

➢ Pokrowiec na gitarę basową  - 150,00 zł 

➢ naciągi  na zestaw perkusyjny Evas 20” EMAD2, Evans EC2S, -  410,00 zł  

➢ pałki  do wibrafonu dwie pary Mike Balter Vibraphone Mallets - 300,00 zł  

➢ Kontrabas Stoll, model „Bosa Klassik” - 29 000,00 zł  



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 
 

71 
 

➢ Kontrabas Beginner ¾ z pokrowcem, - 3 350,00 zł  

➢ Akordeon klawiszowy Ballone – Burimi  344/P - 16 000,00 zł 

➢ Akordeon klawiszowy Ballone – Burimi  Compact 344/P - 23 000,00 zł 

SUMA wszystkich zakupów to 125 000,00 zł 

W grudniu 2020 odbył się remont dwóch pomieszczeń w Szkole Muzycznej, który dotyczył 

sali  organów, sekretariatu szkoły i renowacji  drzwi  wejściowych oraz wewnętrznych do 

galerii  na kwotę 24 988,27zł 

Dodatkowo zostały zakupione zastępujące pomoce i środki  dydaktyczne na potrzeby szkoły: 

➢ Odtwarzacz multimedialny Xiaomi  Mi  TV x 2 sztuki 

➢ 2 flety Jupiter oraz dwa klarnety 

➢ Wykonanie aranżacji  do utworu: „Serce w plecaku”, „Hej ułani” 

➢ Strojenie i naprawa mechanizmu pedałowego pianina 

➢ Router x3, karta SSD x4, Switch, kabel 10 metrów 

➢ Nuty - Sonaty na kwartet fagotowy i fortepian 

➢ Instalacja, aktualizacja, ustawienie oprogramowania do studia nagrań 

➢ Dzwonki  na tubach diatoniczne i chromatyczne zestaw 27-tonowy 

➢ Dla klasy rytmiki  - Goki  chustki  kolorowe 12 sztuk do choreografii 

➢ Dyski  SSD x4 

➢ Kinkiet Róża x8, żyrandol Róża x4, żarówki  x12 

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH ORAZ 

PROMUJĄCYCH ZDROWIE: 

Rozwój dzieci i młodzieży to nie tylko kształcenie. Szczególna wagę do funkcjonowania 

człowieka stanowi  dbałość o zdrowie i zdrowy tryb życia. Co w tym kierunku zrobiono 

w placówkach w 2020 roku. 

SP Niwiska 

➢ Pogadanki  na godzinach wychowawczych, zajęciach lekcyjnych oraz na zbiórkach 

harcerskich na temat bezpieczeństwa, zdrowego i prawidłowego stylu życia 

➢ Opracowanie procedur bezpiecznego przebywania w szkole, korzystania z biblioteki   

( w okresie pandemii  COVID-19 ) i zapoznanie z nimi  uczniów oraz rodziców 

➢ Zapoznanie uczniów z zasadami  bezpiecznego korzystania z komputera i poruszania się 

w wirtualnej rzeczywistości 

➢ Organizacja akcji  sprzątania świata  
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➢ Działalność w naszej szkole drużyny harcerskiej oraz gromady zuchowej oraz 

podejmowanie przez te zespoły różnorodnych działań promujących zdrowy styl życia 

w tym biwaki, rajdy, manewry.  

➢ Udział szkoły w nieodpłatnym dostarczaniu owoców i warzyw oraz mleka i przetworów 

mlecznych w ramach „Programu dla szkół”  

➢ Realizacja programu dla klas pierwszych „Akademia Bezpiecznego Puchatka”  

SP Kosowy 

➢ spotkanie z policjantem (bezpieczeństwo w sieci, bezpieczeństwo na drodze, itp.),  

➢ szkolne święto pieczonego ziemniaka z udziałem  rodziców.  

➢ udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania /celem tegorocznej edycji  była twórczość 

Janiny Papuzińskiej/ 

➢ Dzień Chłopaka 

➢ Andrzejki 

➢ szkolna wigilia online  

➢ lekcje wychowawcze na których zapoznawano uczniów z ich prawami i obowiązkami, które 

wynikają z przepisów prawa 

➢ integracja w klasie, w szkole i w najbliższym środowisku 

SP Hucina 

W oparciu o założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły Podstawowej im. 

św. Jana Pawła II w Hucinie, przeprowadzono zajęcia wychowawcze i spotkania (stacjonarnie 

i online) z uczniami w klasach I-VIII  na tematy: „Integracja społeczności  klasowej oraz 

akceptacja i współdziałanie w zespole klasowym”, „Sposoby rozwiązywania konfliktów”, 

„Asertywność- sztuka mówienia NIE”, „Wskazówki  do nauki  zdalnej”, „Czy zawsze muszę 

spędzać czas wolny przed laptopem, telefonem, telewizją?”,  „Jak się uczyć, aby się 

nauczyć?”, „Wpływ reklamy na człowieka”, „Netykieta”, „Fonoholizm”, „Czy potrafię szanować 

innych i siebie?”, „Moje mocne strony”, „Co zrobić, aby nauka była przyjemnością?”, „Zasady 

obowiązujące podczas lekcji  zdalnych”. Pedagog szkolny pełnił również dyżury online dla 

uczniów objętych edukacją zdalną. 

SP Siedlanka 

✓ W związku z pandemią Covid- 19 opracowano: 

➢ obowiązujące na trenie placówki, procedury bezpieczeństwa; 

➢ zamontowano otrzymany z Ministerstw Zdrowia automatyczny dyspenser 

(bezdotykowy dozownik do dezynfekcji  rąk); 

➢ rozwieszono instrukcje i informacje zgodne z wytycznymi  GIS. 

✓ Współpracowano z GOPS, higienistką szkolną, strażakiem, policją. 
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Uczniowie: 

➢ kl. 0- 8 uczestniczyli  online w transmisji  na żywo profilaktycznego spektaklu 

muzycznego „ Kolory” w wykonaniu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „ 

Mazowsze”, 

➢ kl. I- III  brali  udział w konkursie „ Nie pal przy mnie proszę” Państwowej 

Stacji  Sanitarno- Epidemiologicznej w Kolbuszowej, otrzymując wyróżnienie, 

➢ kl. I-V brali  udział w „ Programie dla szkół” KOWR w ramach którego 

otrzymywali  owoce i warzywa oraz mleko i jego przetwory, 

➢ korzystali z dożywiania w formie cateringu, 

➢ uczestniczyli w zajęciach dodatkowych z siatkówki, 

➢ mieli  możliwość uczestniczenia w zbiórkach harcerskich Hufca ZHP Kolbuszowa. 

✓ Realizowano program „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.  

✓ Prowadzono pogadanki  na godzinach wychowawczych oraz z pedagogiem szkolnym na 

temat właściwego zachowania, cyberprzemocy, zdrowego i prawidłowego stylu życia. 

✓ Przystąpiono do Ogólnopolskiej Sieci  Edukacyjnej (OSE)- bezpiecznego Internetu. 

 

SP Trześń 

Na przestrzeni  ostatniego roku w SP Trześń zaplanowane były inicjatywy z zakresu rozwoju 

kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia, poprzez min. zajęcia pływackie na basenie 

w Kolbuszowej w ramach wf dla klas IV-VI  oraz dla uczniów grupy klas I-III. Zaplanowane były 

również zajęcia z gimnastyki  korekcyjnej dla klas I-III. Niestety okres pandemii  wymusił 

całkowite zarzucenie tych planów. Prowadzone były jedynie przez okres 2 m-cy zajęcia 

drużyny strzeleckiej.  

SP Hucisko 

Rozwój dzieci i młodzieży to nie tylko kształcenie. Szczególna wagę do funkcjonowania 

człowieka stanowi  dbałość o zdrowie i zdrowy tryb życia.  

Troskę o zdrowie i zdrowy tryb życia zawarliśmy w Programie Wychowawczo - 

Profilaktycznym szkoły. Program ten jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej 

klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli, a uczniowie umieli  prowadzić zdrowy tryb życia 

i mieli  poprawne nawyki  zachowania się w różnych sytuacjach. 

A. Pokazywanie ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego. 
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Imprezy i uroczystości  szkolne: Dzień Babci i Dziadka, zabawa choinkowa poprowadzona 

przez SU i animatorów, walentynki  – poczta walentynkowa, kiermasz słodkości, fotobudka 

walentynkowa, Dzień Dziecka, Dzień Chłopaka, Pasowanie na ucznia klasy i – akademia, 

Dzień Edukacji  Narodowej, Andrzejki  – zabawa taneczna, Mikołajki  – spotkanie ze Św. 

Mikołajem,  

Wyjazdy i wycieczki: 

1) Wycieczka do Parku Trampolin braci  Kłeczek, wyjazd do Muzeum Etnograficznego 

w Rzeszowie 

Na tyle tylko pozwoliły obostrzenia związane z pandemią. 

B. Angażowanie uczniów w pracę na rzecz innych 

1) Akcja na rzecz niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” - rozprowadzanie cegiełek.  

2) Zbiórka nakrętek plastikowych  

3) Dary dla dzieci z oddziału onkologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie.  

C. Aktywność w ramach organizacji  działających w szkole: 

1) Koło Wolontariatu – akcje na rzecz niepełnosprawnych  i chorych, zbiórka nakrętek 

plastikowych, pomoc koleżeńska w nauce, kiermasze organizowane w celu 

gromadzenia środków. 

2) Samorząd Uczniowski  – był zaangażowany we wszystkie działania szkoły na rzecz 

uczniów i demokracji, współpracował przy organizacji  imprez i uroczystości, 

organizował kiermasze w celu pozyskania środków finansowych dla celów 

statutowych 

D. Profilaktyka dla dzieci i rodziców 

1) Dzień Bezpiecznego Internetu - „ Co gry robią naszym dzieciom?”. Konferencja dla 

dzieci i rodziców. Wykłady dr. T . Rożka. Spotkanie on-line. 

2) Dzieci, rodzice i ekrany w czasie pandemii  – panel /strona internetowa szkoły/. 

3) Spotkania przeprowadzone przez sierż. Szt. Beatę Chmielowiec z referatu ds. 

Prewencji  Kryminalnej, Nieletnich i Patologii  KPP Kolbuszowa w ramach 

akcji  MSWiA i Policji  oraz spotkania z dzielnicowym p. Grzegorzem Augustynem. 

4) Międzynarodowy Dzień Rodziny – akcja „ Dwie godziny dla rodziny”. 

5) Na ratunek Matce Ziemi  – Eko zabawa przez Internet - z MISJĄ 

6) Edukacja rodziców w zakładce na stronie internetowej szkoły: 

➢ „Jak było w szkole”. Problem dokuczania wśród dzieci w wieku szkolnym 

i świadomość ich rodziców. 

➢ Nastolatki  3.0. Raport z badań NASK. 

➢ E – papierosy 
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➢ Koleżeńskie zachowania wśród dzieci. 

➢ BEZPIECZNA SZKOŁA Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie 

bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów. 

Szkoła Muzyczna i stopnia w Niwiskach 

W obszarze kształcenia: 

➢ Kładziemy nacisk na indywidualny proces nauczania, dostosowany do potrzeb 

i możliwości  ucznia, 

➢ Umożliwiamy prezentacje osiągnięć i częsty kontakt ze sceną, 

➢ Dbamy o jakość nauczania, 

➢ Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, aktywną w środowisku,    

➢ zaangażowaną w pracy z uczniem, propagującą rożne formy doskonalenia 

artystycznego, 

➢ Zapoznajemy rodziców i uczniów z wymaganiami  edukacyjnymi, 

➢ Dostosowujemy oczekiwania rodziców, uczniów i środowiska do wymogów 

edukacyjnych, 

➢ Umożliwiamy kształcenie dzieciom i młodzieży z małych i wiejskich środowisk oraz 

dzieciom z orzeczeniami  chcącym rozwijać się w tym kierunku. 

W obszarze wychowania i opieki: 

➢ Oferujemy program profilaktyczno - wychowawczy, który dba o kształtowanie 

pozytywnych postaw młodego człowieka, 

➢ Preferujemy uznane wartości  piękna, kultury, dobra, prawdy, rzetelności i wzajemnego 

poszanowania, 

➢ Wpajamy tolerancję dla odmienności  sztuki w poczuciu własnej wartości i godności, 

➢ Uczymy tradycji, patriotycznych zachowań w małej i dużej Ojczyźnie, 

➢ Aktywna i inspirująca twórczo kadra pedagogiczną, uczy zachowań twórczych, 

➢ Życzliwa atmosfera pracy i dobry, rodzinny klimat daje radość zdobywanych 

umiejętności i doświadczeń artystycznych na scenie, 

➢ Dobro ucznia jest dobrem najwyższym, 

„Być narodowi  użytecznym” bo, 

„Taka narodu przyszłość, jakie jej młodzieży chowanie” - St. Staszic 

Naczelnym celem wychowania szkolnego jest wszechstronny rozwój młodego człowieka, a 

w szczególności: 

➢ przygotowanie ucznia do wykonywania zadań w życiu zawodowym i publicznym, 
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➢ wykształcenie szacunku dla rzetelnej pracy i zdobywania wiedzy, 

➢ kształtowanie potrzeby dalszego uczenia się, doskonalenia i rozwoju 

➢ wskazanie dziecku różnych, społecznie akceptowanych sposobów postępowania, 

dochodzenia do wiedzy, zdobywania umiejętności, 

➢ dbanie o rozwój sfery życia duchowego i  emocjonalnego, 

➢ wspieranie w dokonywaniu właściwych wyborów moralnych i hierarchizacji  wartości, 

➢ kształtowanie w uczniu potrzeby stawiania sobie celów i możliwości  ich osiągania, 

➢ kształtowanie wysokiej kultury osobistej, przekazywanie dziedzictwa kulturowego 

i budowanie postaw patriotycznych, 

➢ wychowywanie przez muzykę, rozwijanie samodzielności, kreatywności i wrażliwości, 

➢ kształtowanie odpowiedzialności  za słowo, 

➢ uczenie szacunku dla dobra wspólnego i własności  prywatnej, przestrzeganie 

wspólnie ustalonych norm zachowania, 

➢ dbałość o zdrowie, kształtowanie troski o środowisko naturalne. 

Szkoła przygotowuje do dalszego aktywnego zainteresowania muzyką tak, aby jej absolwenci 

w przyszłości  stali  się świadomymi  odbiorcami i entuzjastami  muzyki. 

Podstawowym obowiązkiem w szkole jest nauka oraz regularne uczestnictwo w koncertach  

i innych wydarzeniach w życiu szkoły. 

Wszyscy pracownicy szkoły są współodpowiedzialni  za proces wychowywania uczniów 

poprzez swoje zachowanie, postawę, osobowość. 

Rodzice, jako pierwsi  wychowawcy swoich dzieci, aktywnie uczestniczą w realizacji  założeń 

programu wychowawczego szkoły. 

2. Kultura 

Zadania w tym zakresie realizował Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Niwiskach z Filią 

w  Siedlance oraz 11 świetlic wiejskich. Działalność w 2020 r. różniła się od dotychczasowej 

ze względu na pandemię COVID-19. w obliczu sytuacji  epidemicznej kwestia bezpieczeństwa 

nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel – ograniczenie 

możliwości  zakażenia i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom 

przebywającym w naszej placówce.  Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, 

a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem  stosowano się do aktualnych 

wytycznych ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

W 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki  udało się zorganizować /w ścisłym reżimie 

sanitarnym/  tylko kilka z zaplanowanych wydarzeń:  

➢ Koncert noworoczny zespołów tanecznych działających przy GOKiB 



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 
 

77 
 

➢ Bal karnawałowy dla uczestników zajęć świetlicowych 

➢ XIII   Turniej Sołectw Gminy Niwiska,  

➢ Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii  zimowych / audycję muzyczną, warsztaty 

aktorskie, baletowe, tańca nowoczesnego i techniki  tanecznej, warsztaty pracy z kamerą/ 

➢ Prelekcję z okazji  Narodowego Dnia Pamięci  Żołnierzy Wyklętych 

➢ 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 16 par małżeńskich z terenu gminy  

➢ W ramach dotacji  otrzymanej z Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2020  przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Niwiskach zorganizowano Lasowiackie Targi  Rodzimej 

Tradycji  podczas których odbyły się warsztaty malarstwa, bibułkarstwa, szydełkowania 

i haftowania, w części  artystycznej wystąpiły kapele ludowe i Zespół Taneczny 

Niwiszczanie, zaś swojskie jadło i rękodzieło artystyczne zaprezentowały Koła Gospodyń 

Wiejskich.  

➢ Koncert fortepianowy „Ocalić od zapomnienia” w wykonaniu krakowskich muzyków 

➢ Promocja śpiewnika Na starą nutę wydanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w ramach 

projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020 dofinansowanego ze środków FIO. 

➢ zorganizowano 3 wystawy prac malarskich 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 800 osób. 

Przy Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki  funkcjonują następujące grupy artystyczne: 

Nazwa liczba uczestników 

3 grupy taneczne 64 

2 grupy rytmiczno - umuzykalniające 40 

grupa teatralna Dyzio i spółka 12 

grupa szachowa 4 

grupa plastyczna 2 

Koło Gospodyń Wiejskich 34 

Suma 156 

Tab. 16 Zestawienie grup artystycznych działających na terenie Gminy Niwiska  

W strukturze Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki  funkcjonują 2 biblioteki  publiczne 

w  Niwiskach i filia w Siedlance. Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 27793 

woluminów, zaś na koniec roku 27999 woluminów. 

Stan księgozbioru Okres Liczba woluminów 

ogółem 1 stycznia 2020 r. 27793 szt. 

ogółem 31 grudnia 2020 r. 27999 szt. 

zakupiono  550 szt. 

zubytkowano  627 szt. 

Księgozbiór w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca 
1 stycznia 2020 r. 4,47 szt. 
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Księgozbiór w przeliczeniu  

na 1 mieszkańca 
31 grudnia 2020 r. 4,60 szt. 

ogółem  czytelnicy aktywni 2020 r. 739 osób 

ogółem  czytelnicy zarejestrowani 2019r. 775 osób 

Tab. 17 Zestawienie woluminów/mieszkańców/czytelników 

 

Wyk. 5 Stan księgozbioru na 31 grudnia 2020 r. 

W ciągu roku z bibliotek skorzystało 9315 czytelników, łącznie wypożyczono 14610 

woluminów, wypożyczenia czasopism 592. w 2020 roku wzbogacono zbiory bibliotek o 833 

książki  (zakup + dary). 

W bibliotekach na 14 komputerach zapewniono dostęp do internetu. Katalogi  on-line oraz 

możliwość zdalnego (internetowego) składania zamówień zapewniały obie biblioteki.  

W 2020 roku biblioteki  gminne zorganizowały następujące wydarzenia mające na celu 

promocję czytelnictwa: 

 Liczba spotkań Liczba uczestników 

Spotkanie z książką 13 176 

Lekcje biblioteczne 8 82 

Noc Bibliotek - - 

Wystawa - - 

Zajęcia Edukacyjne i Literackie 

z dziećmi 
50 587 

Suma 71 845 

Tab. 18 Zestawienie spotkań organizowanych przez biblioteki 

Stan woluminów 
na 1 styczeń 2020 

r.; 27793

zakup woluminów 
w 2020 r.; 550
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Biblioteki  przystąpiły do nowej edycji  projektu „Mała książka, wielki  człowiek” w którym wzięło 

udział 33 dzieci w wieku od 3 lat.  

Działalność świetlic wiejskich ma na celu integrację środowiska lokalnego, inicjowanie 

aktywności  mieszkańców na rzecz rozwoju miejscowości  oraz prowadzenie 

działalności  kulturalnej, edukacyjnej i sportowej. Świetlica jest miejscem przeprowadzania 

zorganizowanych inicjatyw lokalnych, które ze względu na panującą pandemię zostały 

ograniczone i dostosowane do ogólnych zasad rygoru sanitarnego. 

Działające świetlice doskonale spełniają swoją rolę w lokalnych społecznościach. Jest to 

miejsce spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieciom i młodzieży korzystającej ze świetlicy 

oferuje się uczestnictwo  w różnorodnych formach zajęć, m.in: 

➢ zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, 

wycinanki, wydzieranki, 

➢ zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, 

➢ zajęcia muzyczne: zabawa ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec, 

➢ zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, turnieje 

sprawnościowe, 

➢ Organizowane są również imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, 

Dzień Matki, Dzień Dziecka, Jasełka). 

➢ Uczestnicy świetlic biorą udział w różnych konkursach i turniejach organizowanych na 

terenie Gminy Niwiska. 

XI. Gospodarka odpadami 

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakłada na 

gminy obowiązek objęcia wszystkich właścicieli  nieruchomości  systemem gospodarowania 

odpadami  komunalnymi. Jest to jedno z obowiązkowych zadań własnych.  

System gospodarowania odpadami  komunalnymi  od strony finansowej ma być 

zorganizowany w taki  sposób, aby opłaty pobierane od mieszkańców pokrywały koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 

3) obsługi  administracyjnej tego systemu, 

4) edukacji  ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

Jednym słowem opłaty pobierane od mieszkańców muszą pokryć wszystkie koszty systemu – 

a gmina  nie może do niego dopłacać. Środki  pochodzące z opłat gmina gromadzi  na 

wyodrębnionym rachunku bankowym. 
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Ponadto gmina ma obowiązek na bieżąco monitorować stan 

gospodarki  odpadami  komunalnymi, tak by osiągnąć zakładane ustawowo poziomy 

recyklingu zawartych w odpadach frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia ilości  odpadów ulegających 

biodegradacji  przekazywanych do składowania. Nie osiągnięcie zakładanych poziomów 

skutkować będzie konsekwencjami  finansowymi. Obowiązująca nas sprawozdawczość 

dokładnie obrazuje ilość i rodzaj odpadów.  

O tym jak wygląda system gospodarowania odpadami  komunalnymi  decyduje rada gminy 

określając regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz  sposób i  zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. Nasz obecny system funkcjonuje od 2006 roku  i wynika 

z realnych potrzeb gminy Niwiska. 

System w  2020 roku opierał się na uchwałach Rady Gminy Niwiska podjętych w latach 

poprzednich oraz 2020 roku  i rocznej umowie  zawartej z Przedsiębiorstwem Handlowo – 

Usługowym „Zieliński” z siedzibą w Rakowie. Roczny koszt samego odbioru odpadów wynosił 

893 935,45 plus 21 800,03 ( faktura za grudzień 2019 płatna w styczniu 2020r.) co daje 

915 735,48 oraz część kosztów funkcjonowania systemu w kwocie 3 962,23. 

W związku z upływem z końcem roku 2020 terminu obowiązywania umowy na odbiór odpadów 

i koniecznością zapewnienia odbioru odpadów w roku 2021 ogłoszony został przetarg. 

Wykonawca został wybrany w pierwszym przetargu, który świadczy usługi w bieżącym roku - 

jest to firma DEZAKO z Dębicy.  

W gminie Niwiska system odbioru odpadów komunalnych obejmuje 

nieruchomości  zamieszkałe (gospodarstwa domowe) i niezamieszkałe (podmioty 

gospodarcze). Liczba złożonych deklaracji  wg stanu na 31. 12. 2020 r. : 1 534 szt. (deklaracje 

gospodarstwa domowe: 1456 szt., deklaracje podmioty gospodarcze: 78 szt. 

Ilość odpadów odbieranych z terenu gminy Niwiska corocznie wzrasta. 

 

Ilość zebranych odpadów z terenu gminy Niwiska w latach 2016 - 2019 

 2017 2018 2019 2020 

Zmieszane odpady 432,500 Mg 363,600 Mg 419,920 Mg 457,0200 Mg 

Szkło 40,000 Mg 68,800 Mg 81,880 Mg 66,7100 Mg 

Tworzywa sztuczne 65,110 Mg 30,600 Mg 48,540 Mg 15,2600 Mg 

Leki 0,066 Mg 0,055 Mg 0,060 Mg  

Wielkogabarytowe 28,740 Mg 22,830 Mg 19,240 Mg 69,40 Mg 

Beton, gruz, ceramika 52,480 Mg 56,440 Mg 31,500 Mg 10,72 Mg 

Opakowaniowe - 53,200 Mg 39,780 Mg 110,64 Mg 
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BIO - 1,350 Mg 3,040 Mg - 

Opony 11,500 Mg 11,040 Mg 48,770 Mg 51,54 Mg 

Farby, tusze, kleje, 

lepiszcze 
- 0,150 Mg 0,710 Mg 2,240 Mg 

Baterie, akumulatory - 0,200 Mg - - 

Makulatura 8,960 Mg 0,882 Mg 6,440 Mg - 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

2,240 Mg 3,650 Mg - 15,54 Mg 

Tab. 19 Zestawienie zebranych odpadów z terenu Gminy Niwiska 2017-20  

XII. Gospodarka mieszkaniowa i lokalami  użytkowymi 

Zasób mieszkaniowy Gminy stanowi  8 lokali  usytuowanych w budynkach szkolnych: 

w  Niwiskach – 3 lokale, w Hucisku - 3 lokale, w Trześni  – 2 lokale. Łączna powierzchnia 

lokali  wynosi  378,35 m2. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wszystkie lokale są wynajęte. 

Zawarte są dwie umowy najmu na garaże – 1 w Niwiskach i 1 w Hucisku. 

XIII. Działalność gospodarcza 

Ilość podmiotów gospodarczych wpisanych w CEIDG, które mają główne miejsce 

wykonywania oraz działalności  gospodarczej na terenie Gminy Niwiska.  

 

Zdjęcie 21 Raport CEIDG dla Gminy Niwiska 



GMINA NIWISKA 
Raport o stanie Gminy Niwiska  

 

 

 
 

82 
 

W celu przeprowadzenia analizy ilości  prowadzących działalność gospodarczą gminę Niwiska 

porównano z pięcioma gminami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców oraz różne 

położenie geograficzne (stan na dzień 31.12.2020 r.), 

Gmina/powiat Ilość mieszkańców 
Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych 

Niwiska, kolbuszowski 6147 276 

Dzikowiec, kolbuszowski 6498 188 

Borowa, mielecki 5686 248 

Kamień, rzeszowski 7043 248 

Chmielnik, rzeszowski 6883 268 

 

Tab. 20 Porównanie  gmin  o podobnej liczbie mieszkańców do aktywnych podmiotów 
gospodarczych  

 

 

 

 

2020 Niwiska Dzikowiec Borowa Kamień Chmielnik 

   276                        188    248    248     268 

Wyk. 6 Liczba osób prowadzących  działalność gospodarczą   na 31.12.2020 r.  
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XIV. Podsumowanie  

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Niwiska za rok 

2020. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał 

najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca 

na świecie. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy 

dbać.  

Poprzedni rok nie należał do łatwych. Pandemia koronawirusa zaburzyła 

funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych. Musieliśmy się wykazać 

dużym zaangażowaniem w realizację założonych zadań a szczególnie tych 

dodatkowych związanych z obostrzeniami, z zapewnieniem bezpieczeństwa 

mieszkańcom i pracownikom, z pomysłem na nie utrudnianie obsługi, ale sprawne 

funkcjonowanie urzędu i jednostek na terenie gminy. 

Bez wątpienia rok szkolny 2019/2020 zaliczyć można do wyjątkowych. Zarówno 

uczniowie, rodzice i nauczyciele stanęli przed nowym i niezwykle trudnym wyzwaniem 

jakim była konieczność zastosowania edukacji zdalnej. Niemniej, mimo tych trudnych 

doświadczeń, szkoła, uczniowie, rodzice oraz nauczyciele stanęli na wysokości 

zadania.  

W związku z epidemią dodatkowe zdania realizował GOPS – zapewniając 

niezbędną  pomoc osobom przebywającym na kwarantannie oraz osobom 

starszym,  przy ścisłej współpracy z Wojewodą, Powiatowym Inspektorem  Sanitarnym 

w Kolbuszowej, Policją, Wojskami Obrony Terytorialnej, Fundacją Serce 

w Kolbuszowej. Zakres pomocy był bardzo szeroki – obejmował między innymi pomoc 

rzeczową, finansową, psychologiczną, organizacyjną, opiekuńczą, socjalną oraz 

wsparcie w kontaktach z instytucjami, przychodniami i urzędami.  

W ramach naszych działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

doposażyliśmy obiekty gminne na potrzeby zorganizowania miejsc kwarantanny 

zbiorowej (zakup łóżek polowych, koców, ozonatorów) zakupiliśmy maseczki dla 

mieszkańców. Wszystkie jednostki organizacyjne dla zapewnienia zasad 

bezpieczeństwa zostały wyposażone w stacje dezynfekcji, maseczki i rękawiczki. Na 

terenie naszej gminy uruchomione zostały 2 punkty szczepień.  
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Niezależnie od pandemii rok 2020 przyniósł zmiany w każdej miejscowości. 

Realizowaliśmy budżet i nasze zadania by poprawić warunki życia i zamieszkania, 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym. W dzisiejszych czasach jest ważna 

nie tylko dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i  bezpieczeństwo ale także 

warunki do rozwoju społecznego: usługi edukacyjne i opiekuńcze, kulturalne, 

środowisko naturalne, pielęgnowanie tożsamości,  warunki do wypoczynku i rekreacji, 

postrzeganie gminy jako miejsca, gdzie można spędzać wolny czas.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Niwiska, a w szczególności  radnym 

i sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające 

wnioski, z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację 

w tegorocznym i przyszłych budżetach.  

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi  pracowników z Urzędu 

Gminy Niwiska, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje 

obowiązki. 

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu 

życia mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.  

Roku 2020 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale 

również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania gminy Niwiska są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy.  

Dziękuję za poświęcony czas oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie Państwo 

mnie i moim pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz w poszczególnych 

sołectwach. Mam nadzieję, że wspólne działania przyniosą dobre efekty  dla naszej 

społeczności.  


