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Targi Wielkanocne 

 
W dniu 9 marca 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury  
i Biblioteki w Niwiskach odbyła się impreza pod nazwą  
TARGI WIELKANOCNE  połączona z uroczystościami  
z okazji Dnia Kobiet. W uroczystości wziął udział Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, który na ręce Pani Wójt 
Gminy Niwiska ElŜbiety Wróbel złoŜył kwiaty i Ŝyczenia 
dla wszystkich Pań. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
W imprezie zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca 
„Mali Niwiszczanie”, Zespół i kapela ludowa 
„Cmolasianie” z widowiskiem obrzędowym „Śniadanie 
wielkanocne” oraz Stowarzyszenie Ostrowianki  
i Borkowianki. Z pewną dozą nieśmiałości po raz pierwszy 
na scenie pojawiły się Panie z KGW w Przyłęku  
i Siedlance przedstawiając pełne humoru scenki 
kabaretowe inspirowane Ŝyciem gminy. 
 

 

„Cud Wielkanocny spełnił się znowu,„Cud Wielkanocny spełnił się znowu,„Cud Wielkanocny spełnił się znowu,„Cud Wielkanocny spełnił się znowu,    
przyniósł nadzieję, miłość, odnowę....przyniósł nadzieję, miłość, odnowę....przyniósł nadzieję, miłość, odnowę....przyniósł nadzieję, miłość, odnowę....    
    

Niech Zmartwychwstały Jezus w majestacie Swoim 
Błogosławi Wam szczęściem, radością, pokojem. 

 

Najlepsze Ŝyczenia Wielkanocne  
mieszkańcom Gminy Niwiska 

 

 
składają 

 
           Wójt Gminy                Przewodniczący Rady Gminy 

      ElŜbieta Wróbel                           Wacław Pogoda 
 



    

       

Imprezie towarzyszyły bogate i róŜnorodne kiermasze, 
twórców ludowych, gdzie moŜna było podziwiać i zakupić 
wspaniałe pamiątki takie jak; rzeźby, stroiki wielkanocne,  
palmy, piękne kwiaty z bibuły, koszyki wiklinowe, 
serwety i wiele innych ozdób świątecznych. 
Ostatnim etapem imprezy była degustacja wyśmienitych 
potraw wielkanocnych: wędlin, swojskich chlebów, na 
róŜne sposoby przyrządzonych jaj z przepysznymi sosami 
 i nadzieniami, bab i mazurków oraz barszczu 
wielkanocnego z chrzanem, przygotowanych przez Panie  
z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy przy 
pomocy finansowej Lokalnej Grupy Działania 
„LASOVIA”. Bogato zastawiony i pięknie udekorowany 
stół wielkanocny zaprezentowały równieŜ Panie ze 
Stowarzyszenia Borkowianki i Ostrowianki z Gminy 
Ostrów. 

 
Turniej Wiedzy PoŜarniczej "Młodzie Ŝ 

Zapobiega PoŜarom"   
 
Dnia 29 lutego 2008 roku w Gimnazjum Publicznym  
w Niwiskach odbył się gminny turniej wiedzy poŜarniczej, 
w którym udział wzięli uczniowie szkół podstawowych  
i Gimnazjum z naszej gminy.  
Udział wzięło 24 uczniów. W kategorii szkół 
podstawowych zwycięŜył Piotr Misiak - Szkoła 
Podstawowa w Przyłęku, 2 i 3 miejsce odpowiednio zajęli 
Dawid Saj i Jakub Trznadel - Szkoła Podstawowa w 
Hucisku. 
W kategorii szkół gimnazjalnych 1 i 2 miejsce zajęli Adam 
Świder i Patryk Łakomy z Trześni, a 3 miejsce Anna 
Sukiennik z Siedlanki. 
Zwycięzcy turnieju gminnego będą reprezentować naszą 
gminę na szczeblu powiatu w dniu 7 kwietnia 2008 r.  
 

 
 
Zwycięzcom zostały wręczone nagrody a pozostałym 
uczestnikom drobne upominki. 

 

Edukacja i Internet dla kaŜdego  
 
Informujemy, Ŝe w Remizie OSP w Zapolu zostanie 
uruchomione "Internetowe Centrum Edukacyjno 
 - Oświatowe na wsi". Uroczyste otwarcie Centrum 
nastąpi w niedzielę 16 marca 2008r. połączone  
z wykładem pt.: Odnowa wsi i LEADER jako metoda 
rozwoju obszarów wiejskich. Wykład zorganizowany 
będzie przez Stowarzyszenie LASOVIA. Jest to efekt 
przystąpienia OSP w Niwiskach do projektu "Internetowe 
Centra Edukacyjno - Oświatowe na wsi"  
- dofinansowanego z funduszu Unii Europejskiej  
(ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego) 
realizowanego pod nadzorem Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Centrum zostanie wyposaŜone w sprzęt 
komputerowy, biurowy i multimedialny. Priorytety 
działalności Centrum to: 
- bezpłatny dostęp do internetu, 
-bezpłatne szkolenia z zakresu informatyki (podstawy 
obsługi komputera, programy biurowe Word, Exel, 
PowerPoint, programy multimedialne, programy 
graficzne), 
- e-learning 
  

Idea Centrum to promowanie kształcenia przez całe Ŝycie 
poprzez zwiększenie dostępu do wiedzy na wszystkich 
poziomach kształcenia - od edukacji ponadgimnazjalnej do 
kształcenia ustawicznego osób dorosłych.  
 

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 18.02.2008r. 
 – 30.09.2008r., fakt ten nie oznacza, Ŝe zakończenie 
projektu będzie końcem działalności Centrum - wręcz 
przeciwnie. Mamy nadzieje, Ŝe na stałe wrośnie ono  
w krajobraz naszej gminy.  
 

Centrum dostępne będzie codziennie od poniedziałku 
do piątku w godzinach 17.00 – 21.00, zaś w sobotę  
i niedzielę 12.00 – 22.00.  
 

JuŜ dziś zapraszamy wszystkich – tych młodszych 
 i tych starszych – do korzystania z Centrum.  
 

Serdecznie zapraszamy!!! 
 

 
INFORMACJA  

 

dotycząca budŜetu gminy na 2008 rok 
uchwalonego   na sesji Rady Gminy Niwiska  
w dniu 10 marca 2008 roku. 
 

Dochody: 
 
Dochody budŜetu gminy na 2008 rok zaplanowano  
w wysokości 12.436.745,00 zł., z tego:  
- dochody bieŜące -12.286.745,00 zł., 
- dochody majątkowe -150.000,00 zł. 
 
 



    

       

Wydatki: 
 

Wydatki bud Ŝetu gminy na 2008 rok zaplanowano  
w wysokości 12.936.745,00 zł., z tego: 
- wydatki bieŜące – 10.650.556,00 zł., 
- wydatki majątkowe – 2.286.189,00 zł. 
 

WaŜniejsze wydatki budŜetowe roku 2008 zaplanowane 
do realizacji: 
- budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Hucina i Przyłęk 

(I etap) – 1.000.000,00 zł., 
- pomoc finansowa dla Powiatu Kolbuszowskiego na 

modernizacje dróg powiatowych – 400.000,00 zł.,  
- (planowane 300 tys. zł. wydatki na modernizację dróg 

powiatowych, 100 tys. zł. budowa chodnika) 
- przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Kosowy  

– Jaźwiny – 200.000,00 zł., 
- przebudowa mostu na drodze gminnej Trześń - 

Siedlanka – 200.000,00 zł., 
- modernizacja drogi gminnej Przyłęk - Resztówka  

i Hucina - Grobla – 65.000,00 zł., 
- przebudowa drogi gminnej Trześń - Blizna  

– 150.000,00 zł., 
- zakup przystanków 6.000,00 zł., 
- gospodarka mieszkaniowa - 236 000 zł, 
- remont budynku mienia komunalnego „Siedleniak”  

– 50.000,00 zł., 
- administracja publiczna – 1 154 055 zł, 
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

– OSP – 80.000 zł, 
- zakup blachy na remizę OSP w Trześni  

– 15.000,00 zł., 
- zakup samochodu dla OSP Hucina – 35.000,00 zł. 
- modernizacja garaŜy OSP Niwiska – 10.000,00 zł., 
- utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum  

– 4.578.005,00 zł., 
- wymiana okien w szkole podstawowej w Hucisku  

– 60.000,00 zł., 
- wymiana okien w szkole podstawowej w Siedlance  

– 30.000,00 zł., 
- remont łazienek w szkole podstawowej w Przyłęku  

– 15.000,00 zł., 
- wymiana podłóg w szkole podstawowej w Kosowach 

– 15.000,00 zł., 
- wymiana okien w szkole podstawowej w Trześni  

– 50.000,00 zł., 
- dowoŜenie uczniów do szkół – 247 600 zł, 
- zakup placu zabaw dla szkoły podstawowej  

w Przyłęku – 15.000,00 zł., 
- pomoc społeczna – 3 015 000 zł, 
- stypendia dla uczniów – 10 000 zł, 
- oświetlenie  uliczne – 180 600 zł, 
- ośrodki kultury – 105 000 zł, 
- biblioteka – 80 000 zł, 
- budowa oświetleń ulicznych – 43.600,00 zł., 
- modernizacja zabytkowego dworku w Niwiskach  

– 125.000,00 zł., 
- kultura fizyczna i sport – 85 589 zł, 
 

Deficyt budŜetu gminy zaplanowano w wysokości 
500.000,00 zł. 
  

Opracowała: Skarbnik Gminy Jolanta Łagowska 

 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej na 2008 rok 
 

Terminy składania wniosków 
 
 o zwrot podatku akcyzowego, oraz wypłata zwrotu 
podatku akcyzowego 
 
W 2008 roku producenci rolni mogą składać wnioski  
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  
w dwóch terminach: 
a) od 1 marca 2008r. do 31 marca 2008r. producent 
rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz  
z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okresie  
od 1 września 2007r. do 28 lutego 2008r. 
b) od 1 września 2008r. do 30 września 2008r. producent 
rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z 
fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 marca 2008r. do 31 sierpnia 2008r. 
 

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego 
  

przyznanego na podstawie decyzji, następuje  
w terminach: 
 

1. od dnia 1 maja do dnia 31 maja – jeŜeli wnioski  
o zwrot podatku zostały złoŜone w terminie  
od dnia 1 marca do dnia 31 marca; 
2. od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada – jeŜeli 
wnioski o zwrot podatku zostały złoŜone w terminie  
od dnia 1 września do dnia 30 września. 
 

Limit ilo ści oleju napędowego na 1 ha uŜytków rolnych 
w 2008 roku – 86 litrów. 
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego  
w 2008 roku – 0,85 zł. 
 

Sposób ustalenia limitu dla danego producenta rolnego. 
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego  
pomnoŜone przez 86 oraz pomnoŜone przez  powierzchnię 
uŜytków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego. 
 

Określenie kwoty podatku do zwrotu 
Ilość oleju napędowego zakupionego przez producenta 
rolnego, wynikająca z faktur VAT  
razy stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego. 
 
 
 
 



    

       

UWAGA!!!  
 

Zwrot akcyzy odnosi się wyłącznie do akcyzy zawartej  
w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 
27101941 do 27101949. Oznacza to, Ŝe zwrot akcyzy nie 
przysługuje do paliwa BIOESTER i biopaliwa oznaczonego 
jako B20 (20% estrów), poniewaŜ w tym biopaliwie 
zastosowano juŜ zwolnienie z akcyzy na podstawie 
rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 22 grudnia 2006 
roku zmieniającego rozporządzenie  
w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 243, 
poz. 1766). 
 

Szczegółowe informacje oraz wniosek dostępne są w pok. 21 
Urzędu Gminy. 
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2006 roku 
w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 
 

Dodatkowe informacje: 
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi. 

 
Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP 
w Niwiskach.  
 

Dnia 03 marca 2008 roku w budynku remizy OSP Hucisko 
odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP  
w Niwiskach. Tematami posiedzenia m. innymi było 
podsumowanie przebiegu zebrań sprawozdawczych we 
wszystkich jednostkach OSP na terenie Gminy Niwiska za 
2007 rok, ustalenie wiosennego przeglądu sprzętu p-poŜ  
w jednostkach, ustalenie terminów i miejsc obchodów dnia 
straŜaka i zawodów sportowo-poŜarniczych w 2008 roku oraz 
innych uroczystości.  
 

  
 

Podatki, podatki 
 

Przypominamy, Ŝe 15 marca upływa termin płatności  
I raty podatków. NaleŜności prosimy wpłacać  
u sołtysów poszczególnych wsi lub w BS Niwiska. 
Równocześnie informujemy, Ŝe w miesiącu marcu moŜna 
składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla 
rolników. Składanie wniosków wraz z fakturami VAT 
zakupu oleju napędowego za okres 01.09.07r.  
– 29.02.08r. w pokoju nr 21.  

 
Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Niwiska zawiadamia,Ŝe w dniu 07.04.2008r. 
od godz.: 800 - 1530 na terenie bazy Zakładu Usług 
Komunalnych w Niwiskach odbędzie się badanie 
techniczne opryskiwaczy. 
Koszt badania – wynosił będzie ok. 100zł, z czego kwota 
50 zł zostanie dofinansowana  ze środków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska. 
Badanie jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy 
opryskiwaczy. 
Zapisy kierować:  Urząd Gminy, p. nr 18,tel.: 17 2279002 
wew. 38 lub Sebastian Stypa tel.: 697369854 

 
Renty strukturalne 

Podstawowymi celami działania rent strukturalnych jest: 
- poprawienie struktury agrarnej kraju, tj. stopniowe 
ograniczanie liczy małoobszarowych i nierentownych 
gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku 
przedemerytalnym, 

- przyspieszenie procesu wymiany pokoleniowej wśród osób 
prowadzących gospodarstwa rolne, tj. obniŜenie średniej wieku 
osób prowadzących działalność rolniczą, 
- poprawa rentowności i konkurencyjności gospodarstw 
rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby młode 
i dobrze przygotowane do zawodu rolnika. 
Renta strukturalna z załoŜenia nie jest rekompensatą za wartość 
przekazanego majątku, ale moŜliwością otrzymania stałego 
miesięcznego dochodu. Ma zachęcić rolnika do podjęcia 
decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej  
i przekazaniu gospodarstwa osobie młodszej i dobrze 
przygotowanej do prowadzenia tej działalności, bardziej otwartej 
na zmiany i nowości. 
0 rentę strukturaln ą moŜe ubiegać się rolnik, który:  
- ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego 
oraz nie ma ustalonego prawa do emerytury 
lub renty. O takie świadczenie rolnik moŜe wystąpić nie później 
niŜ na 12 miesięcy przed osiągnięciem wieku 
emerytalnego, 
- prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą przez co  
najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złoŜenie 
wniosku o rentę strukturalną! w tym okresie podlegał 
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 
 5 lat, 
- podlega ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w dniu 
składania wniosku o rentę strukturalną i nie zalegał 



    

       

z zapłatą naleŜności z tytułu ubezpieczenia społecznego 
rolników, 

 - przekaŜe gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej  
3 ha, a przypadku 4 województw (podkarpackiego, 
małopolskiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego) ta 
powierzchnia wynosi 1 ha, 

 - został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej 
przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu 
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, 
- zaprzestanie prowadzenia wszelkiej towarowej działalności 
rolniczej. 
   Rolnik, który przekazał gospodarstwo rolne, moŜe 
uprawiać jedynie pozostawione grunty o łącznej powierzchni 
nieprzekraczającej 0,5 ha wraz z siedliskiem. Produkcja 
roślinna, jak i zwierzęca moŜe być prowadzona wyłącznie  
w celu zaspokajania własnych potrzeb oraz potrzeb, osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  
Nie moŜe ona być przedmiotem handlu. 

Gospodarstwo moŜna przekazać: 
1.  następcy - poprzez przeniesienie własności (sprzedaŜ, 
darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która 
wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. 
Powierzchnia uŜytków rolnych wchodzących w skład 
przekazywanego gospodarstwa rolnego nie moŜe być mniejsza 
niŜ średnia powierzchnia gruntów rolnych 
w gospodarstwie w województwie lub w kraju, jeŜeli 
średnia wojewódzka przekracza średnią krajową. 
W przypadku przekazania gospodarstwa na rzecz zstępnego 
nie obowiązuje powyŜsza średnia powierzchnia  
w województwie lub w kraju, jeŜeli średnia wojewódzka 
przekracza średnią krajową. W przypadku 
województwa podkarpackiego, do przekazania wystarczy  
co najmniej 1 ha uŜytków rolnych, 

 2.   na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych - 
poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego 
lub kilku rolników, z tym Ŝe powiększone gospodarstwo 
musi mieć średnią powierzchnię gospodarstwa 
w województwie lub w kraju, jeŜeli średnia wojewódzka 
przekracza średnią krajową. 
  Renta strukturalna ma wynosić 896,19 zł, tj. 150% kwoty 
najniŜszej emerytury. Wysokość renty strukturalnej moŜe 
zostać zwiększona o 597,46 zł, tj. 100% kwoty najniŜszej 
emerytury, jako dodatek dla małŜonka. O dalsze 89,62 zł, tj. 
15% kwoty najniŜszej emerytury wzrośnie renta strukturalna 
rolnika, jeŜeli przekaŜe on gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni uŜytków rolnych większej niŜ 10 ha osobie  
w wieku poniŜej 40 lat. 
Tak więc, maksymalna renta strukturalna moŜe wynosić  
1 583,27 zł, tj. 265% kwoty najniŜszej emerytury1 będzie 
podlegała zmianom wraz z waloryzacją najniŜszej emerytury. 

 
 

UWAGA INFORMACJA  
 

Prosimy mieszkańców Gminy Niwiska, 
którzy złoŜyli wnioski o wydanie 
nowego dowodu osobistego po odbiór 
dowodów. 
NaleŜy zabrać ze sobą stary dowód do 
anulowania (ksiąŜeczka zielona). 

Bezpłatny Kurs Komputerowy 
 

Zapraszamy na bezpłatny kurs, obejmujący jednocześnie 
naukę języka angielskiego i podstaw obsługi komputera dla 
osób w wieku 45 lat i starszych, z co najwyŜej średnim 
wykształceniem - w ramach projektu ”Aktywizacja 
zawodowa pracowników Podkarpacia szansą na europejskim 
rynku pracy”. 
Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się w dniu 17 marca br.  
w Urzędzie Gminy o godz. 1915. 
Na spotkanie rekrutacyjne naleŜy przynieść: kopię dowodu 
osobistego oraz jego oryginał do wglądu, zaświadczenie  
z zakładu pracy o zatrudnieniu na umowę o pracę lub umowę 
cywilno - prawną (w kursie mogą uczestniczyć osoby 
zatrudnione na podstawie umowy zlecenia lub umowy  
o dzieło).  
Ewentualne pytania oraz wstępne zgłoszenia naleŜy kierować 
pod nr tel. (017) 2279036.  

 

                  
       

36-147 Niwiska Tel/fax 017/22 79 022 NIP 814-160-88-77 
Regon 80103223 

 

Lokalna Grupa Działania LASOVIA  
 

Nasza LASOVIA, to „mała ojczyzna” Lasowiaków – 
zadowolonych  z Ŝycia mieszkańców zachodniej części 

Puszczy Sandomierskiej. 
To kraina, gdzie róŜnorodne środowiska w duchu 

partnerstwa realizują nowatorskie projekty zorientowane 
na poprawę jakości Ŝycia 

przy wykorzystaniu poszanowaniu dziedzictwa 
przyrodniczego i kulturowego. 

 
W dniu 29.12.2005 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania LASOVIA została zarejestrowana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym- Rejestrze Stowarzyszeń, Innych 
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu 26 
stycznia 2007 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
LASOVIA podpisało umowę na dofinansowanie projektu z 
Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na kwotę 
734 260,00zł, na okres 14 miesięcy. Jednym z celów projektu 
„Lasowia - źródło rozwoju lokalnego partnerstwa” 
realizowanego w ramach PilotaŜowego Programu Leader+ 
było stworzenie trwałego i otwartego stowarzyszenia 
zajmującego się w sposób innowacyjny rozwojem terenów 
wiejskich w tym przede wszystkim: 
 

1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej 
ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007- 2013, 



    

       

2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu 
pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich 
czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR,  

3. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach 
związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich 
połoŜonych w obszarze działania LGD,    

4. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze 
działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł 
finansowania LSR, w tym programów pomocowych, 

5. Promocja obszarów wiejskich połoŜonych w obszarze 
działania LGD, 

6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w 
zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków 
na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 

 

Rolą Lokalnej Grupy Działania LASOVIA jest przede 
wszystkim budowanie kapitału społecznego na wsi oraz 
przejęcie odpowiedzialności za rozwój swojego regionu. 
Obecnie zbliŜa się nowy okres programowania Unii 
Europejskiej.  
W budŜecie na lata 2007-2013, sporo funduszy skierowanych 
będzie do Lokalnych Grup Działania, działających na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich, ochrony i promocji środowiska 
naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, 
turystyki oraz popularyzacji i rozwoju produkcji wyrobów 
regionalnych.  
Do korzystania z tych środków trzeba się przygotować. 
Lokalna Grupa Działania wykorzystując wszystkie 
moŜliwości jakie daje członkowstwo Polski w UE moŜe stać 
się potęŜną organizacją lokalną, która kreuje rozwój całego 
regionu. Bardzo waŜnym elementem jej działania jest 
współpraca z partnerstwami w innych miejscach Polski i Unii 
Europejskiej. Stowarzyszenie LASOVIA będzie realizowało 
swoje cele poprzez: 
1. Przeprowadzenie działalności edukacyjno – szkoleniowej 

i doradczej.  
2. Przeprowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej.  
3. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.  
4. Przeprowadzenie niezaleŜnych opracowań, studiów, analiz, 

ekspertyz, ocen raportów i opinii wraz ze składaniem 
wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności 
statutowej.  

5. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych  
z celami Stowarzyszenia.  

6. Współpracę z partnerami społeczno – gospodarczymi oraz 
publicznymi oraz wspieranie partnerstwa publiczno – 
prywatnego.  

7. Organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, 
przeglądów, debat, festynów, zlotów, rajdów oraz wizyt 
 i wyjazdów studyjnych..  
 

Czynnikami charakteryzującymi obszar LGD są:  
� Uwarunkowania kulturowe- Obszar LGD LASOVIA to 

region gdzie lokalna twórczość zwiększa atrakcyjność 
turystyczną i słuŜy własnemu środowisku. Region 
Lasowiacki najczęściej zaliczmy do regionów o Ŝywej 
kulturze ludowej, szczególnie ze względu na zachowanie 
tradycji śpiewu, muzyki, tańca, obrzędowości. 

� Walory przyrodniczo krajobrazowe, zbiorowiska roślinne  
i zwierzęce - dla tego obszaru lasy stanowią dość 
charakterystyczny element i jednocześnie tworzą siedliska 

dla bogatej i róŜnorodnej fauny, są one ostoją wielu 
cennych gatunków zwierząt. 

� Podobne kierunki rozwoju dla gmin wchodzących w skład 
LGD LASOVIA- poprawa warunków do gospodarowania, 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, internetyzacja 
obszaru LGD ekologiczne rolnictwo, produkty lokalne itp. 

� Historia- na obszarze LGD występują interesujące obiekty 
dziedzictwa kulturowego do których naleŜą zabytki 
sakralne, pojedyncze zespoły dworskie czy miejsca 
związane z historią II wojny światowej  

Dzięki uczestnictwie w II Schemacie PilotaŜowego Programu 
Leader+ LGD LASOVIA zleciła szereg opracowań mających 
przyczynić się do rozwoju obszaru.  
     W okresie wakacyjnym odbyły imprezy promujące obszar 
Lokalnej Grupy Działania LASOVIA, a były to: 

− Cykl imprez „LATO U HUPKI”- 24.06.2007, 
22.07.2007, 26.08.2007, teren Gminy Niwiska 

− „ŚWIĘTO LATA W KAMIONCE”-01.07.2007 oraz 
DoŜynki Gminne 09.09.2007- teren Gminy Ostrów 

− „DNI CMOLASU”- 22.07.2007 oraz 16.09.2007 - teren 
Gminy Cmolas. 

Ponadto Lokalna Grupa Działania LASOVIA była 
organizatorem imprez kulturalnych słuŜących promocji 
podmiotów działających na jej obszarze. Kolejno odbyły się: 
- 3 maja 2007 r. w Ostrowach Tuszowskich -Powiatowe 
uroczystości Dnia StraŜaka, 
- 17.06.2007 r. w Niwiskach -  Kultywowanie lokalnych 
tradycji – szansą na rozwój, 
- 19 sierpnia 2007 r. w Ostrowach Branowskich – 
Poświęcenie figury świętego Floriana wraz z uroczystym 
otwarciem drogi. 
- 11.11.2007 r. w Ociece, Artystyczna Biesiada Ociecka przy 
broziokach i bigosie. 
- 24.11.2007 r. w Niwiskach współorganizacja V-tej Biesiady 
u Hupki. 
    Lokalna Grupa Działania moŜe równieŜ poszczycić się 
własną stroną internetową oraz materiałami promocyjnymi 
takimi jak: 

− Foldery informacyjne - Albumy  
− Mini folderki informacyjne 
− Mapa LGD LASOVIA 
− Film promocyjny (DVD) 

W dniu 4 kwietnia 2007 r. w Cmolasie, zorganizowano  
konferencję, z udziałem Pana Mariusza Bednarza z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, na którą zostali zaproszeni Przedstawiciele 
Lokalnych Grup Działania województwa Podkarpackiego. 
Zorganizowane zostały szkolenia aktywizujące dla 
mieszkańców dotyczące Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-
2013. Zgodnie z punktem B. II.5.2. planowany jest wyjazd 
studyjny którego celem jest szeroko rozumiana współpraca 
oraz wymiana doświadczeń z Lokalnymi Grupami Działania 
za granicą. 

 

                         
           Program współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach realizacji „PilotaŜowego Programu 

LEADER+” w Schemacie II Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz 

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”. 



 


