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Święto Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Hucisku  
 

Z okazji Święta Waszego, 
Życzymy Wam wszystkiego najlepszego. 
Szczęścia, zdrowia i radości, 
Łask bożych i obfitości. 
Abyście z nami długo żyli 
I na naszym weselu zatańczyli. 
 

 
 
W dniu 21 stycznia 2010r. jak co roku hucznie 
obchodziliśmy Święto Babci i Dziadka. Z tej okazji 
uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali 
występ artystyczny o humorystycznym charakterze, 
który bardzo podobał się przybyłym gościom. 
Świadczyły o tym gromkie oklaski, którymi 
nagradzano małych artystów. Ukoronowaniem 
części artystycznej był występ kapeli Władysława 
Pogody, który swoim humorem, przyśpiewkami i grą 
na skrzypcach długo bawił naszych seniorów. 
Uroczystość uświetnili swoim przybyciem: Elżbieta 
Wróbel – Wójt Gminy Niwiska oraz Stanisław 
Warunek – sołtys wsi Hucisko. Przy dobrym 
obiedzie, pysznych ciastach i pachnącej kawie 
przygotowanej przez Radę Rodziców nasi mili 
goście długo świętowali. Nie brakowało wspólnych 
śpiewów. Humory dopisywały wszystkim. 

 

 
 
 

BUDŻET GMINY NIWISKA  
NA ROK 2010 

 
Dochody budżetu Gminy Niwiska na 2010 rok 
zaplanowano w wysokości 16 166 885,79 zł., z tego: 
- dochody bieżące – 14 566 785,47 zł. 
- dochody majątkowe – 1 600 100,32 zł., w tym 
ważniejsze dochody: 
Rolnictwo i łowiectwo    - 230 000 zł. 
Gospodarka publiczna  - 204 083 zł. 
Administracja  publiczna - 114 540 zł. 
Podatki (od nieruchomości, leśny, rolny, od 
środków transportowych, od spadków i darowizn,  
od czynności cywilno-prawnych, dochodowy od 
osób fizycznych i prawnych, wpływy z karty 
podatkowej  i opłat, opłata skarbowa, targowa i od 
psa) - 1 728 972 zł. 
Różne rozliczenia (subwencje) - 8 897 623 zł. 
Dotacja na Programy Unijne:   
Przedszkole -    110 472 zł.  
Systemowy w opiece społecznej – 181 506 zł. 
Zatrudnialność i aktywność bezrobotnych-483 689zł 
Pomoc społeczna - 3 310 155 zł. 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
(dotacja do kanalizacji) -1 570 100 zł. 
 
Wydatki  w wysokości 18 426 001,79 zł., z tego: 

- wydatki bieżące     – 12.613.503,60 zł., 
- wydatki majątkowe – 5 812 498,19 zł., 
 Poniżej ważniejsze wydatki budżetu: 
Budowa sieci wodociągowej Niwiska  

(Podkościelne, Niwiska – Koniec)  - 50 000 zł. 
Dotacja do ceny wody dla odbiorców 

indywidualnych                     -37 475 zł. 
Pomoc dla Powiatu Kolbuszowskiego-1 780 000zł. 
w tym: - na modernizację dróg powiatowych 
Kosowy – Niwiska – Kamionka - Sędziszów 
(w Kosowach od cmentarza w kierunku szkoły)  
– 200.000 zł., droga Mielec – Rzochów – Przyłęk - 
Ostrowy Tuszowskie - Potrąba (w Przyłęku od drogi 
wojewódzkiej 875 w kierunku szkoły) – 200.000 zł., 
droga Trześń – Domatków – Bukowiec - Kupno (od 
Zapola w kierunku Trześnia) – 100.000 zł., 
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Modernizacja drogi Tuszyma – Niwiska -   
Kolbuszowa +ul. Obr. Pokoju -1.100.000 zł. (od 
granicy z Kolbuszową, rzeczka w lesie do końca 
chodnika w Niwiskich plus od piaskowni do granicy 
z Powiatem Mieleckim „sucha sosna”) i  pomoc 
rzeczowa na budowę chodnika w Trześni przy 
drodze powiatowej (od Remizy do przystanku) – 
180 000 zł. 
Przebudowa drogi gminnej Leszcze – Ruda 

- 170 000 zł. 
Budowa dróg śródpolnych (Leszcze – Hucisko, 
Kosowy k/cmentarza, Siedlanka „Przycznia”) 
     – 50 000 zł. 
Projekt e-urząd - 29 368 zł. 
Administracja publiczna (zadania zlecone, Urząd 
Gminy, Rada Gminy, promocja,wybory)-1 430 169zł 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa - 566 400 zł. 
w tym: remont w Remizie OSP Niwiska – 32 000 zł, 
i w Remizie OSP Siedlanka – 32 000 zł. Remonty 
remiz w ramach funduszy sołeckich: Hucina – 9 500 
zł, Hucisko – 9 400 zł, Leszcze – 6 000 zł, Przyłęk – 
35 000 zł. Kosowy 5 000 zł., budowa parkingu  
k/remizy w Przyłęku – 200 000 zł. oraz zakup 
samochodów pożarniczych dla OSP Niwiska typu 
średni i OSP Siedlanka typ lekki 
 z doposażeniem – 133 500 zł. 
 
Oświata i wychowanie  - 5 809 837 zł. 
w tym  remont Szkoły w Hucinie - 80 000 zł. 
Pomoc społeczna - 3 156 866 zł. 
Placówki wychowania przedszkolnego  - 60 192 zł. 
Dotacja do ceny ścieków - 45 570 zł. 
Budowa kanalizacji w Hucinie i Przyłęku, 
modernizacja oczyszczalni ścieków  - 3 110 630 zł. 
Oświetlenie dróg, konserwacja oświetlenia 
ulicznego                - 205 000 zł. 
w tym budowa oświetlenia ulicznego Kosowy 
Trześnik 10 000 zł i Kosowy k/ remizy 25 000 zł. 
Kultura - dotacja dla GOKiB - 190 870 zł. 
Zakup strojów ludowych  - 30 000 zł. 
Remont dworku Hupki w Niwiskach - 100 000 zł. 
Kultura fizyczna i sport           - 220 500 zł 
w tym: projekt na budowę boiska w Zapolu – 7 500 
zł budowa estrady w Trześni – 35 000 zł, 
Budowa placów zabawy dla dzieci – Niwiska 
40 000 zł., Siedlanka – 40 000 zł. 
 
W wyniku zaplanowania niższych dochodów 
budżetowych od wydatków budżetowych, 
planowany deficyt budżetu gminy wynosi 2.259.116 
zł. Zostanie on sfinansowany z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów. 

 

 
Wójt Gminy Niwiska ogłasza II przetarg 

ustny nieograniczony na zbycie 
nieruchomości położonej  w Niwiskach 

 
Lokal mieszkalny nr 2  o pow. użyt. 51,84m2  
w budynku mieszkalnym (nr 520) dawnej 
przychodni weterynaryjnej w Niwiskach, 
powierzchnia przynależna do lokalu wynosi 12,54 
m2, udział w niewydzielonych częściach wspólnych 
gruntu i budynku wynosi 19/100  (pomieszczenia 
wspólne dla wszystkich lokali mieszkalnych 
obejmują powierzchnię 101,92m2, powierzchnia 
nieruchomości wynosi 0,2257 ha obejmująca działki: 
797/2, 798/3, 803/4).  

Lokal położony jest na parterze budynku 
dwukondygnacyjnego, wykonanego technologią 
tradycyjną z elementami prefabrykowanymi, 
instalacje: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, 
c.o.. Lokalizacja w bliskiej odległości od centrum 
Niwisk, z dobrym dojazdem. Część mieszkalna 
lokalu obejmuje 2 pokoje, przedpokój, kuchnię  
i łazienkę. Powierzchnia przynależna do lokalu 
obejmuje piwnicę lokatorską i balkon. 
Nieruchomość posiada KW 17736.  
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
I przetarg odbył się 30.11.2009r.  
Cena wywoławcza wynosi 61 500,00 zł 
(sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). 
Wadium wynosi 8000,00 zł ( osiem tysięcy 
złotych). Do ceny nieruchomości zostanie doliczony 
podatek VAT w wysokości 22% - naliczony 
 od wartości udziału 19/100 w działce 803/4 
przypadającej na lokal (kwota podatku VAT- 110 zł 
/sto dziesięć złotych/). 
Przetarg odbędzie się w dniu 10 lutego 2010 roku 
o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy  
w Niwiskach, 36-147 Niwiska 430, pokój nr 4.  

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w 
Niwiskach Nr 38 9180 1034 2003 2001 3909 0002 
BS Kolbuszowa O/Niwiska najpóźniej do 5 lutego 
2010 roku.  

Dla nieruchomości formą przetargu jest: przetarg 
ustny nieograniczony. W przetargu mogą brać 
udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą 
wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu. 
Nabywcą zostanie osoba, która zaoferuje najwyższą 
cenę. Postąpienie będzie wynosić minimum 1% ceny 
wywoławczej. Wadium wpłacone przez osobę, która 
wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet 
sprzedaży nieruchomości, a pozostałym osobom 
zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się 
uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia 
umowy.  
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Z dokumentacją w/w nieruchomości można się 
zapoznać w Urzędzie Gminy w Niwiskach,  
36-147 Niwiska 430, pokój nr 18, tel.: 17 2279002. 

 
Zniesienie opłaty  

za wydanie dowodu osobistego 
W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw 
 z dnia 3 marca 2009 r. ustawy z dnia 9 stycznia 
2009 r. zmieniającej ustawę o ewidencji ludności 
 i dowodach osobistych (Dz.U. z 2009 r. Nr 39. poz. 
306) zniesiono opłatę za wydanie dowodu 
osobistego. Ustawa weszła w życie z dniem  
1 stycznia 2010 r. 

 
Od 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana 
zasad ustalania prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 
Od 1 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od 
dochodów rodziny na czas wydania orzeczenia  
o niepełnosprawności dla dziecka, a dla osoby 
dorosłej orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Ponadto, w przypadku gdy  
w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania 
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
 o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego, prawo to jest ustalane począwszy 
od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie 
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. 
 

W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne 
będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona 
w pierwszym stopniu, (np. wnuczki/a) na której 
ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że 
nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu 
albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować 
opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w 
indywidualnych sprawach należy do organu 
właściwego (wywiad środowiskowy). Podstawa 
prawna: art. 13 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o 
zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 
wydatków budżetowych ( Dz. U. Nr 219, poz. 1706). 
 

Zmiana cen za odbiór odpadów 
komunalnych 

 

Dębickie Zakłady Komunalne DEZAKO Sp. z o.o.  
informują, że z dniem 01.01.2010 r. zostały 
wprowadzone zmiany w zakresie odbioru odpadów 
wielkogabarytowych oraz cen za odbiór odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Niwiska.  
Do odpadów wielkogabarytowych należą odpady 
typu: 

- zużyte opony - osobowe, ciężarowe, rolnicze,  
- meble: wersalki, szafy, kanapy itp.,  
- armatura łazienkowa, - wykładziny, dywany itp., 
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:  pralki, 
lodówki, telewizory, radia, komputery, monitory itp.  
Inne wystawione odpady nie będą odbierane. 
Zasady odbioru odpadów wielkogabarytowych: 
Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi 
zgodnie z harmonogramem podanym na grafiku. 
Jednocześnie Spółka prosi o zgłoszenie telefoniczne 
(tel. 014 670 40 09, 014 683 33 16) odbioru na co 
najmniej 2 dni przed podanym terminem. Samochód 
podjeżdżał będzie tylko pod posesje, które zostały 
zgłoszone telefonicznie.  
Z uwagi na fakt licznego wystawiania odpadów 
przez osoby nie posiadające umów ze Spółką na 
odbiór zmieszanych odpadów komunalnych  
z pojemnika, co skutkowało zwiększonymi ilościami 
odpadów, od roku 2010 wprowadzone zostają 
ograniczenia co do ilości wystawianych odpadów: 
- opony osobowe - max. 4 szt.,  
- opony rolnicze lub ciężarowe - max. 2 szt.,  
- meble -max. 1 szt. (wersalka lub kanapa lub szafa 
itp.),  
- armatura łazienkowa - max. 1 szt.,  
- wykładziny, dywany, itp., - max. 1 szt.,  
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny — 
odbieramy każdą ilość.  
Odbiór większej ilości odpadów 
wielkogabarytowych lub innego typu, może nastąpić 
za odpłatnością, ustaloną indywidualnie w zależności 
od rodzaju odpadu.  
W związku z wprowadzeniem przez Obwieszczenie 
Ministra Środowiska z dnia 18.08.2009 r. nowych 
stawek opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu 
składowanych odpadów na rok 2010, MP nr 57 
 poz.780 z dnia 08.09.2009 r. Spółka zmienia ceny 
za odbiór odpadów komunalnych. Przyczyną zmian 
cen jest wzrost stawek opłat za umieszczenie 
odpadów na składowiskach, które zgodnie  
z powołanym Obwieszczeniem Ministra Środowiska, 
w roku 2010 wzrosną o 4,2% co przekłada się na 
wzrost opłaty za przyjęcie do składowania 
 i sortowania odpadów (wzrost o 8%). Na zmianę 
opłat wpływ ma również wzrost wskaźnika inflacji, 
który wynosić będzie ok. 4%.   
 
Z dniem 01.01.2010 zmieniają się stawki i wynosić 
będą: 
1. Wywóz 1x m-c nieczystości stałe - pojemnik 
dzierż. plastikowy o pojemności V-120 l – 11,00 zł 
brutto/szt., 
2. Wywóz odpadów 1x m-c z pojemnika własnego o 
pojemności j/w – 10,40 zł brutto/szt., 
3. Wywóz nieczystości stałych 1m3 – 79,75 zł/m3 
brutto, 
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Biuletyn zredagował, Piotr Łoboda pracownik GOKIB w Niwiskach     
 

4. Wywóz nieczystości stałych we workach 
firmowych z nadrukiem ,,DEZAKO” – 10,20 zł 
brutto/szt. 
Dodatkowe informacje: DEZAKO Sp. z o.o. tel. 
/014/ 670-40-09, /014/683-33-16 
 

Harmonogram odbioru śmieci na rok 2010 
  POJEMNIKI    

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

LESZCZE 4 1 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 

ZAPOLE/ 
HUCISKO 4 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 

KOSOWY 22 19 24 23 24 23 22 23 22 22 23 22 

NIWISKA 
25 22 25 26 25 24 26 24 23 25 24 23 

NIWISKA II 
/HUCINA 

26 23 26 27 26 25 27 25 24 26 25 24 

TRZEŚŃ/ 
HUCINA 

27 24 29 28 27 28 23 26 27 27 26 27 

PRZYŁĘK 
28 25 30 29 28 29 28 27 28 28 29 28 

SIEDLANKA 
29 26 31 30 31 30 29 30 29 29 30 29 

  
  SELEKTYWNA    

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

LESZCZE 
    1   4   1   1     1 

ZAPOLE 
/HUCISKO 

    1   4   1   1     1 

KOSOWY 
    24   24   22   22     22 

NIWISKA 
    25   25   26   23     23 

NIWISKA II 
/HUCINA 

    26   26   27   24     24 

TRZEŚŃ 
/HUCINA 

    29   27   23   27     27 

PRZYŁĘK 
    30   28   28   28     28 

SIEDLANKA 
    31   31   29   29     29 

  WIELOGABARYTOWA    

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

LESZCZE 
  1           31         

ZAPOLE 
/HUCISKO 

  1           31         

KOSOWY 
  19           23         

NIWISKA 
  22           24         

NIWISKA II 
/HUCINA 

  23           25         

TRZEŚŃ 
/HUCINA 

  24           26         

PRZYŁĘK 
  25           27         

SIEDLANKA 
  26           30         

 

TURNIEJ  SOŁECTW    14 lutego 2010 r. 

GOKiB w Niwiskach zaprasza 14 lutego 2010r. na 
Turniej Sołectw Gminy Niwiska. Rozpoczęcie  
o godzinie 15:00 w sali gimnastycznej  
w Gimnazjum. Konkurencje: 

1. Przeciwdziałanie  nałogom  
2. Moda  na …. Śmieci  - praktyczne 

zastosowanie materiałów które można znaleźć 

na wysypisku. To wcale nie polski kryzysowy 
pomysł, ale światowe trendy jak praktycznie 
wykorzystać materiały ze śmieci i 
eksperymentować na nich. 

3. Wycieczka  rowerowa  w mojej wsi –czyli co 
u nas warto zobaczyć. 

4. Mamy talent w sołectwie – zaprezentowanie 
dowolnego talentu z danej miejscowości. 
Niespodzianka od JURY☺. 

5. Coś dla walentego  lub walentynki  … 
o Konkurencja dla pań – „przez żołądek do 

serca” czyli najbardziej uwodzicielskie ciastka 
w kształcie serca dla Walentego 

o Konkurencja dla panów – „jak ująć 
Walentynkę czyli najbardziej romantyczny 
bukiet (nie z żywych kwiatów) 

6. Recepta na miłość w 20 słowach 
7. Kojarzenia – rymowanki – owoce 
 
Zapraszamy sołectwa do wspólnej zabawy!!! 

 
 

 
REKLAMY PRZEDSI ĘBIORCÓW  

 

 

 
 
 

Aktualne informacje na temat 
gminy można znaleźć na stronie 

www.niwiska.pl 
 

  
 Royal & Smyrski 

 

MontaŜ i SprzedaŜ 

Systemów Rynnowych 

i obróbki blacharskie 
 

Jacek Smyrski 
 

 
Tel. 605 394 188 


