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1. Wstęp

Szanowni Mieszkańcy

Raport o stanie Gminy sporządzony został po raz pierwszy, zgodnie z nowymi założeniami
art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym. Przygotowuje go Burmistrz Gminy i Miasta Nisko i do
31 maja br. przedstawia Radzie Miejskiej w Nisku. Raport sporządzany jest za rok poprzedni.

Dane w raporcie zostały zgromadzone przez pracowników merytorycznych Urzędu Gminy
i Miasta w Nisku oraz pracowników jednostek organizacyjnych. Informacje umieszczone w doku-
mencie dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania Gminy w 2018 roku. Są one źródłem wiedzy
o stanie miasta i poszczególnych sołectw. Opisują Gminę pod względem gospodarki, środowiska,
przestrzeni miejskiej, społeczeństwa oraz zarządzania.

Zmiany jakie każdego roku zachodzą w naszej Gminie są efektem pracy wielu osób. Mam
nadzieję, że są one zauważane i doceniane przez naszych mieszkańców. Rozwój Niska to również
zasługa pozyskanych środków zewnętrznych. Dzięki nim udało nam się zrealizować kilka znaczą-
cych inwestycji.

Stawiamy przed sobą realne cele,  tak aby wszystkie  zamierzenia,  zadania inwestycyjne,
społeczne, oświatowe były realizowane w pełnym zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało
się zrobić, ponieważ w centrum naszych starań było dobro mieszkańców. Raport jest podstawą do
obiektywnej, opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu,
do którego będzie się można odwoływać w trakcie działań w latach kolejnych.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.

Waldemar Ślusarczyk
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
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2. Informacje ogólne

Gmina i Miasto Nisko położona jest w województwie podkarpackim, na terenie powiatu ni-
żańskiego. Graniczy z gminami: Bojanów, Jeżowe, Pysznica, Rudnik nad Sanem, Stalowa Wola,
Ulanów.

Gmina Nisko usytuowana jest w Kotlinie Sandomierskiej, na skraju puszczy Sandomierskiej
w północnej części województwa podkarpackiego na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunika-
cyjnych Lublin - Rzeszów i Sandomierz - Przemyśl. Przechodzi tam również linia kolejowa Rozwa-
dów - Przeworsk. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta
znajduje się w mieście Nisko.

Główną rzeką przepływającą przez teren Gminy jest San wraz z dopływami. Leży ona w ob-
rębie  stykających  się  trzech  mezoregionów:  Płaskowyżu  Kolbuszowskiego,  Płaskowyżu  Tarno-
grodzkiego i Równiny Biłgorajskiej. Na zachód i południe Gminy rozciąga się Puszcza Sandomier-
ska, na północ Lasy Janowskie, zaś na wschód Puszcza Solska.

W skład Gminy wchodzi miasto Nisko, które oficjalnie uzyskało status miasta w 1933 roku
oraz 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. Nisko podzielo-
ne jest na osiem osiedli: Nisko Centrum Nr 1, Nisko Centrum Nr 2, Barce, Malce, Warchoły, Pod-
wolina, Moskale, Moskale - PGO, Tysiąclecia.

Na obszarze gminy i miasta Nisko występują zasoby, mogące stanowić surowce dla przemy-
słu ceramicznego i przetwórstwa budowlanego. Do nich należą: piaski rzeczne, piaski i żwiry wod-
no –lodowcowe, gliny zwałowe, gliny rzeczne i iły trzeciorzędowe zaliczone do surowców pospoli-
tych.

Wstępnie rozpoznane zostały złoża surowców ilastych:
✔ złoże Malce – o szacunkowych zasobach perspektywicznych około 2 miliony m3 glin

rzecznych;
✔ złoże Hawryły – o szacunkowych zasobach perspektywicznych około 1 miliona m3 glin

rzecznych i około 10 milionów m3 iłów trzeciorzędowych;
✔ w kategorii A, B, C1 zostało udokumentowane złoże iłów trzeciorzędowych Zarzecze

o zasobach – 843 000 m3.
Obecnie koncesją objęte są trzy złoża, utworzono dwa obszary górnicze dla wydobycia su-

rowców pospolitych: OG Zarzecze – Kamień dla wydobycia surowców ilastych o powierzchni 1,80
ha; OG Hawryły; OG Zarzecze.

Powierzchnia Gminy Nisko wynosi 142 km2. Stanowi to 0,79% powierzchni województwa
podkarpackiego i 18% powierzchni powiatu niżańskiego. Gmina pod względem obszaru zajmuje
drugie miejsce w powiecie niżańskim po gminie Harasiuki.

Gmina i Miasto Nisko na koniec 2018 roku liczyła 22 123 mieszkańców w tym 11352 kobiet
i 10771 mężczyzn

Liczba mieszkańców w Gminie Nisko w latach 2017-2018.

Miejscowości 2017 2018
Nisko 15052
Kończyce 352 357
Nowa Wieś 326 322
Nowosielec 1621 1594
Racławice 1392 1406
Wolina 426 420
Zarzecze 2970 2972

W stosunku do 2013 roku (dane z obowiązującej Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko)
w 2018 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców o 272 osoby
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W 2018 roku w niżańskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano:
✔ 733 dzieci, w tym: 377 to dziewczynki i 356 to chłopcy, z czego 123 dzieci to mieszkańcy 

Gminy Nisko.
✔ 329 zgonów - z czego 131 to mieszkańcy Gminy Nisko.
✔ 142 małżeństwa - z czego 92 to śluby konkordatowe i 50 cywilnych

Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Nisko z podziałem na płeć w latach 2017-2018.
Rok ogółem kobiety mężczyźni

2017 22183 11321 10861

2018 22123 11352 10771

Wykaz mieszkańców Gminy i Miasta Nisko z podziałem na wiek i płeć. Stan na koniec 2018 roku.

Wiek
Liczba mieszkańców

Ogółem Kobiety Mężczyźni

do 6 lat 1224 600 624
6-15 1921 960 961

15-18 lat 4021 1986 2035
18-65 lat 15090 7553 7537

powyżej 65 lat 3012 1813 1199

Urodzenia i zgony w 2018 roku w Gminie i Mieście Nisko.

2017 2018
urodzenia 227 123
zgony 176 131
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3. Informacje finansowe

3.1. Stan finansów gminy/miasta

✔ udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 47,5%
✔ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 22,5%
✔ zadłużenie ogółem: 6 007 485 zł
✔ wolne środki: 565 601,55 zł

3.2. Wykonanie budżetu gminy/miasta

✔ wykonanie dochodów: 86 989 455,12 zł w tym PIT: 18 965 539 zł
✔ wykonanie wydatków: 92 192 718,35 zł
✔ wynik budżetu (deficyt): 5 203 263,23 zł
✔ nadwyżka operacyjna: 7 950 512,63 zł
✔ dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy: 5 492 574,34 zł
✔ dochody z majątku gminy: 1 584 127,10 zł

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych

✔ wykonanie wydatków majątkowych: 20 729 214,15 zł

Wysokość wydatków majątkowych w stosunku do planu: 63,8%

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia (wkradły się błędy edycyjne):
Raty: Obsługa zadłużenia błędna: Obsługa zadłużenia poprawna:
2018r. 56 619 210 854,83 zł 616 192 zł
2019r. 12 549 724 000,00 zł 1 264 972 zł
2020r. 12 924 942 947,98 zł 1 572 494 zł
2021r. 12 924 942 427,98 zł 1 575 494 zł

Nadwyżka operacyjna: Błędna: Poprawna:
2018r. 7 950 512,63 zł 5 203 263,23 zł
2019r. 8 764 549,43 zł 8 867 159,43 zł
2020r. 14 330 793,00 zł 15 402 845,00 zł
2021r. 13 162 912,00 zł 13 442 912,00 zł

Prognoza limitu zadłużenia:
Wsk. Indyw. Wsk. dopuszczalny

2018r. 0,66% 9,81%
2019r. 1,70% 9,16%
2020r. 1,79% 8,99%
2021r. 1,99% 

3.5. Realizacja budżetu obywatelskiego 2018 r. 

W 2018 r Budżet obywatelski nie był realizowany natomiast z budżetu sołeckiego dokony-
wano zakupów związanych z bieżącym utrzymaniem mienia.
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego.

Na dzień  01 stycznia  2018r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości  gruntowych
o powierzchni łącznej 785, 8189 ha.

Struktura wartościowa majątku Gminy Nisko.
Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 1.01.2018r. Stan na dzień 31.12.2018r.

1. Grunty 26.746.373,44 27.404.025,04

2. Grunty w użytkowaniu 
wieczystym

2.737.599,60 2.591.059,60

3. Budynki 8.434.521,52 12.133.825,56

4. Budowle 133.681.756,47 138.694.710,88

Wielkość gruntów mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach

Gmina Nisko jest właścicielem 104 lokali mieszkalnych z czego 83 stanowią komunalne lo-
kale mieszkalne a 21 to lokale socjalne. Ponadto Gmina posiada prawo dysponowania 28 komunal-
nymi lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej w Nisku przy pl. Wolności 2.
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W stosunku do 4.1790 ha Gmina Nisko posiada prawo użytkowania wieczystego.
Gmina Nisko, posiada również 100% udziałów w Miejskim Zakładzie Komunalnym spółka z o.o.

 Wielkość dróg gminnych (w ha) w poszczególnych miejscowościach

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 21 hektarów dróg położonych na tere-
nie miasta i gminy.

Ewidencja księgowa gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym prowa-
dzona jest na bieżąco, z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane w drodze komuna-
lizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie w ewidencji księgowej na pod-
stawie przyjętego szacunku. W związku z powyższym podana kwota wartości gruntów nie odzwier-
ciedla ich wartości rynkowej.

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, dzierża-
wę, najem bądź ich użyczenie.

W przypadku sprzedaży oraz dzierżawy lub najmu nieruchomości na okres powyżej trzech
lat lub na czas nieoznaczony, każdorazowo wyrażana jest zgoda Rady Miejskiej w formie uchwały.
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Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem Burmistrz
Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie nieruchomości komu-
nalnych i w trybie bezprzetargowym 12 nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ni-
sko o powierzchni łącznej 1.6400 ha za kwotę 542 030,00 zł.

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych zajmują obszar
23.8651 ha. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł 209 166,54 zł.

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości 16 003,65 zł.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu dzierżawy
i najmu nieruchomości wyniósł 753 596,54 zł.

Komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oddano
nieruchomości w trwały zarząd (11 decyzji na powierzchnię 6.6755 ha). Dochody z tytułu opłaty
rocznej za zarząd wynoszą 612,25 zł.

W drodze umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności  1 działki
o powierzchni 0,0125 ha za kwotę 5 000,00 zł.

W wyniku zamiany nieruchomości, za 2 działki o powierzchni łącznej 0.4101 ha Gmina Ni-
sko uzyskała prawo własności 1 działki o powierzchni 0,4235 ha. Tytułem zamiany Gmina Nisko
wypłaciła osobie fizycznej kwotę 83,00 zł.

W procesie komunalizacji mienia Skarbu Państwa z mocy samego prawa Gmina Nisko na-
była prawo własności 27 działek o powierzchni łącznej 6.1954 ha.

Reasumując  gospodarowanie  mieniem komunalnym w okresie  od  01  stycznia  2018r  do
31 grudnia 2018r przysporzyło Gminie Nisko dochód w wysokości  1 584 127,10 zł zaś wydatki
związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia komunalnego zamknęły
się kwotą 5 083,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna wyniosły w 2018 r.
38 400,02 zł.
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5. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

5.1. Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2020

Misja nakreślona w  Strategii  Rozwoju Gminy i  Miasta Nisko brzmi następująco:  „Misją
Gminy i Miasta Nisko jest zapewnienie trwałych podstaw rozwoju społeczeństwa i gospodarki, bu-
dowanie wizerunku turystycznego w oparciu o naturalne walory oraz zabezpieczenie dostatnich wa-
runków życia mieszkańcom, a także przyjaznego klimatu dla sąsiadów, turystów i inwestorów.

Strategia została zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr 5/XVI/15 z dnia 13 lute-
go 2015r.

W ramach strategii wykonano następujące zadania lub rozpoczęto ich realizację:

L.p.

Instytucje i pod-
mioty uczestni-
czące we wdra-

żaniu

Tytuł i zakres projektu
Lata reali-

zacji
Stan realizacji

1
Gmina i Miasto 
Nisko

Modernizacja i adaptacja na po-
trzeby społeczne piętrowego bu-
dynku byłego biurowca Zakła-
dów Drzewnych w Nisku.

2015-2020

Zadanie wchodzi w skład pro-
jektu  pn. „Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych na 
terenie gminy i miasta Nisko 
w obszarze degradacji spo-
łecznej, technicznej, gospo-
darczej i przestrzenno – funk-
cjonalnej”, który uzyskał dofi-
nansowanie z RPO WP na lata 
2014-2020.Trwa procedura 
przetargowa. Zadanie będzie re-
alizowane w latach 2019-2020

2
Gmina i Miasto 
Nisko

Zagospodarowanie na potrzeby 
społeczne Zbiornika Małej Re-
tencji w Nisku – Podwolinie

2015-2020

Zadanie wchodzi w skład pro-
jektu  pn. „Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych na 
terenie gminy i miasta Nisko 
w obszarze degradacji spo-
łecznej, technicznej, gospo-
darczej i przestrzenno – funk-
cjonalnej”, który uzyskał dofi-
nansowanie z RPO WP na lata 
2014-2020. Etap – przygotowa-
nie dokumentacji do ogłoszenia 
przetargu. Zadanie będzie reali-
zowane w latach 2019-2020.

3
Gmina i Miasto 
Nisko

Modernizacja, rozbudowa i ad-
aptacja na potrzeby społeczne 
budynku Niżańskiego Centrum 
Kultury „Sokół”

2015-2020

Zadanie,,Przebudowa i rozbu-
dowa budynku Niżańskiego 
Centrum Kultury w Nisku”, 
zrealizowano w ramach projek-
tu „Szlakiem Dziedzictwa 
Kulturowego, Zabytków Kul-
tury i Oferty Kulturalnej 
MOF Stalowa Wola” zadanie 
uzyskało dofinansowanie z 
RPO WP na lata 2014-2020.

4 Gmina i Miasto 
Nisko

Remont i Modernizacja Oficyny 
Pałacowej (obecnie Biblioteka 
Miejska) w Nisku

2015-2020 „Przebudowa budynku Oficy-
ny Pałacowej w Nisku na Ni-
żańskie Centrum Historii 
i Tradycji” Zadanie zrealizo-
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wano, zadanie uzyskało dofi-
nansowanie z RPO WP na lata 
2014-2020.

5
Gmina i Miasto 
Nisko

Renowacja Parku Miejskiego w 
Nisku m.in. budowa kortów, od-
restaurowanie alei dębowej, ży-
wotników i kręgu lipowego, bu-
dowa parkingu.

2015 -2020

„Rewaloryzacja zabytkowego 
Parku Miejskiego w Nisku 
z uwzględnieniem ochrony 
miejsc bioróżnorodności bio-
logicznej”, Zadanie uzyskało 
dofinansowanie z RPO WP na 
lata 2014-2020.Trwa procedura 
przetargowa. Zadanie będzie re-
alizowane w latach 2019-2021

6
Gmina i Miasto 
Nisko

Renowacja cmentarza wojenne-
go z I i II wojny światowej w Ni-
sku przy ulicy Głowackiego

2015-2020

W 2017 r. został ogłoszony 
przetarg na „Opracowanie do-
kumentacji projektowej na wy-
konanie remontu i renowacji 
grobownictwa wojennego na te-
renie Gminy i Miasta Nisko”. 
Do przetargu nikt nie przystąpił.

7
Gmina i Miasto 
Nisko

Renowacja cmentarza wojenne-
go z okresu I wojny światowej w
Zarzeczu przy ulicy Lubelskiej

2015-2020
Dofinansowanie w ramach RPO
WP 2014-2020

8
Gmina i Miasto 
Nisko

Termomodernizacja budynków 
socjalnych

2015-2020

Wykonano remont i termomo-
dernizację budynku socjalnego 
przy ul. Sandomierskiej nr 47 
w Nisku w ramach projektu 
„Termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych, wieloro-
dzinnych przy ul. Sandomier-
skiej 7, ul. Sandomierskiej 18 
i ul. Sandomierskiej 47 w Ni-
sku”
Zadanie uzyskało dofinansowa-
nie z RPO WP na lata 2014-
2020.

9
Gmina i Miasto 
Nisko

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej - OPS, 
placówki oświatowe, budynek 
komunalny przy ul. Sandomier-
skiej, OSP i inne

2015-2020

Wykonano remont i termomo-
dernizację budynku komunalne-
go przy ul. Sandomierskiej nr 
18 w Nisku w ramach projektu 
„Termomodernizacja budyn-
ków mieszkalnych, wieloro-
dzinnych przy ul. Sandomier-
skiej 7, ul. Sandomierskiej 18 
i ul. Sandomierskiej 47 w Ni-
sku”
Zadanie uzyskało dofinansowa-
nie z RPO WP na lata 2014-
2020.

10
Gmina i Miast 
Nisko

 Budowa, rozbudowa, remont 
budynków socjalnych i chronio-
nych

2015-2020

Zadanie zrealizowano: wybudo-
wano budynek z mieszkaniami 
socjalnymi przy ul. Wyszyń-
skiego w Nisku. Zadanie dofi-
nansowane z Banku Gospodar-
stwa Krajowego.

11 Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa centrów sportowo-
rekreacyjno-turystycznych

2015-2020 Wykonano bieżnię, boisko tra-
wiaste wraz z elementami lek-
koatletycznymi przy PSP w Za-
rzeczu oraz Otwarte Strefy Ak-
tywności wokół zbiornika na 
Osiedlu Podwolina w Nisku. 
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Zadania dofinansowane z Mini-
sterstwa Sportu. 

12
Gmina i Miasto 
Nisko

Zagospodarowanie dworca kole-
jowego z terenem przyległym (w
przypadku nieodpłatnego naby-
cia nieruchomości).

2015-2020

PKP nie zgodziła się na nieod-
płatne przekazanie dworca z te-
renem przyległym na rzecz 
Gminy Nisko.

13
Gmina i Miast 
Nisko

Budowa, przebudowa, remont 
dróg gminnych, budowa i mo-
dernizacja oświetlenia ulicznego

2014-2020

Wykonano przebudowy i re-
monty następujących dróg/od-
cinków dróg: ul. Daszyńskiego, 
ul. Fredry, ul. Jana ul. Akacjo-
wej, ul. Moniuszki (dofinanso-
wana z Programu Usuwania 
Skutków Klęsk Żywiołowych), 
ul. Plac Polskiego Sierpnia (do-
finansowany z Programu Usu-
wania Skutków Klęsk Żywioło-
wych), ul. 3 Maja, ul. Wiejskiej,
ul. Górnej w Nisku; ul. Koper-
nika (dofinansowana z Progra-
mu Usuwania Skutków Klęsk 
Żywiołowych), ul. Konopnic-
kiej i Polnej (dofinansowana 
z Programu Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych) w Zarze-
czu; ul. Piaskowej w Wolinie 
(dofinansowana z Programu 
Usuwania Skutków Klęsk Ży-
wiołowych).
Wykonano budowę i rozbudowę
oświetlenia dróg gminnych: 
drogi do cmentarza w Nowo-
sielcu, drogi do Kończyc, ul. 
Ługowej i Lubelskiej w Zarze-
czu, ul. Kochanowskiego, ul. 
Willowej i ul. Wspólnej, ul. 
Długiej – Bocznej w Nisku, ul. 
Kwiatowej w Racławicach

14
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa, przebudowa chodni-
ków i miejsc postojowych, w 
tym zadania wspólne z GDD-
KiA, Zarządem Dróg Wojewódz-
kich i Zarządem Dróg Powiato-
wych.

2014-2020

Udzielono pomocy finansowej:
- dla Powiatu Niżańskiego na 
realizację zadania pn. Rozbudo-
wa drogi powiatowej nr 1051R 
ul. Sopocka w Nisku oraz zada-
nia pn. Utwardzenie terenu przy
Bibliotece Pedagogicznej na ul. 
Paderewskiego w Nisku
- dla Województwa Podkarpac-
kiego na realizację zadania pn. 
Przebudowa drogi wojewódz-
kiej nr 858 Zarzecze - Szcze-
brzeszyn w msc. Zarzecze w km
0+390 -0+965 

15
Gmina i Miasto 
Nisko

Skomunikowanie centrum mia-
sta z obwodnicą Nisko-Stalowa 
Wola (przedłużenie ul. Modrze-
wiowej)

2014-2020

Został złożony wniosek o wyda-
nie decyzji „zrid” dla łącznika 
(przedłużenie ul. Modrzewio-
wej) do obwodnicy Stalowa 
Wola – Nisko.

16 Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa ciągów pieszo-jezdnych
oraz ścieżek rowerowych - połą-
czenie z trasą rowerową Polski 
Wschodniej (szczególnie Nisko-

2015-2020 Wykonano ścieżki rowerowe łą-
czące Osiedla Podwolina i War-
choły z Centrum Niska w ra-
mach projektu Mobilny MOF 
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Nowosielec).

Stalowa Wola, Zadanie uzyska-
ło dofinansowanie z RPO WP 
na lata 2014-2020. Przygotowa-
no i przekazano GDDKiA doku-
mentację ścieżki pieszo-rowero-
wej Nisko- Racławice. W trak-
cie projektowania ścieżka rowe-
rowa Nisko – Nowosielec.

17
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa, przebudowa, remont 
zatok autobusowych (w tym za-
kup wiat przystankowych).

2015-2020 Budżet Gminy i Miasta Nisko

18
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa dróg dojazdowych do 
nowotworzonych terenów inwe-
stycyjnych.

2015-2020
Opracowano dokumentację pro-
jektową i uzyskano decyzję 
ZriD.

19
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa dróg dojazdowych do 
pól.

2015-2020
Wykonano przebudowę drogi 
gminnej za Parkiem w Nisku.

20
Gmina i Miasto 
Nisko

Porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej poprzez budo-
wę, przebudowę, remont sieci 
wodociągowych i kanalizacyj-
nych.

2014-2020

Zadanie zrealizowano w zakre-
sie „Budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Nowosielec”

21
Gmina i Miasto 
Nisko

Modernizacja oczyszczalni ście-
ków.

2015-2020 Zadanie zrealizowano w 2018r.

22
Beneficjenci z 
obszaru gmin 
Błękitnego Sanu

Ochrona środowiska zlewni rze-
ki San poprzez kompleksową go-
spodarkę wodno-ściekową oraz 
system składowania odpadów.
Zagospodarowanie brzegów rze-
ki San z uwzględnieniem infra-
struktury ochrony przeciwpowo-
dziowej.

2015-2020

Zadanie zrealizowano w zakre-
sie przebudowy Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych dla Gminy Nisko. 
Zadanie uzyskało dofinansowa-
nie z RPO WP na lata 2014-
2020.

23
Niżańskie Cen-
trum Kultury 
„Sokół”

Cyfryzacja kina „Sokół” – zakup
projektora cyfrowego i osprzętu

2015-2020

NCK "Sokół" czyniło starania 
o zakup projektora cyfrowego 
od 2013 roku. Projekty na za-
kup aparatu cyfrowego składane
do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w latach: 
2013, 2014, 2015 i 2017 nie 
uzyskały dofinansowania. Do-
piero projekt złożony w 2018 
roku, na Zakup cyfrowego pro-
jektora kinowego dla Niżań-
skiego Centrum Kultury "So-
kół" został pozytywnie rozpa-
trzony i NCK "Sokół" uzyskało 
dofinansowanie w kwocie 60 
tys zł. Koszt zakupu projektora 
to ok. 190 tys. zł. Brakujące 
środki zapewni budżet Gminy 
i Miasta Nisko. Regularna dzia-
łalność kina rozpocznie się od 
września 2019r.

24 Gmina i Miasto 
Nisko

Kontynuacja zbiórki i utylizacji 
eternitu

2015-2020 Z uwagi na wstrzymanie środ-
ków przeznaczonych na usuwa-
nie wyrobów azbestowych 
przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej i Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska 
i gospodarki Wodnej w Rzeszo-

–15–



wie nie prowadzono zadań 
związanych z realizacją utyliza-
cji wyrobów azbestowo-cemen-
towych.
W ramach realizacji Programu 
kontynuowano nabór wniosków
od mieszkańców gminy, chcą-
cych skorzystać z dofinansowa-
nia w perspektywie późniejszej,
oraz aktualizowano inwentary-
zację w bazie azbestowej. Kon-
tynuowano również dystrybucję
ulotek informacyjnych oraz ma-
teriałów naukowych „Co z tym 
azbestem?” i „Praktycznie 
o azbeście”
Ponadto dokonano aktualizacji 
oceny stopnia pilności usunięcia
wyrobów zinwentaryzowanych,
oraz usunięto jedno dzikie wy-
sypisko odpadów niebezpiecz-
nych zawierających azbest.

25
Gmina i Miasto 
Nisko

"Przygotowanie terenów prze-
mysłowo usługowych w Nowo-
sielcu" o powierzchni ok. 40 ha 
poprzez wykup gruntu pod drogę
dojazdową biegnącą od istnieją-
cej drogi krajowej nr 19 do tere-
nów przemysłowo-usługowych, 
zmianę studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania 
Gminy i Miasta Nisko poprzez 
wskazanie w studium terenów 
przemysłowo-usługowych, przy-
stąpienie do sporządzenia MPZP 
z określeniem terenów przemy-
słowo-usługowych w Nowosiel-
cu i uzbrojenie terenów, na któ-
rych zlokalizowane zostaną prze-
mysł i usługi w infrastrukturę 
techniczną.

2015-2020

Grunt pod drogę dojazdową do te-
renów produkcyjno-uługowych zo-
stał wykupiony w 80% w 2015r. 
pozostała część na podstawie decy-
zji Starosty Niżańskiego nr 3/2018 
z dnia 19.09.2018r o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej p.n. 
Budowa drogi gminnej publicznej 
wraz z jej połączeniem z DK19.
W 2017r została podjęta Uchwała  
Nr XL/315/17 Rady Miejskiej 
w Nisku z dnia 22 października 
2017r. w sprawie uchwalenia III 
zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i miasta Ni-
sko, a następnie w 2018r. uchwalo-
no miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego p.n. „Nowosie-
lec produkcyjno –usługowy” 
UCHWAŁA NR LIII/417/18 
RADY MIEJSKIEJ W NISKU 
z dnia 13 września 2018 r. o po-
wierzchni około 56ha.
Obecnie trwają prace projektowe 
związane z uzbrojeniem terenu 
w infrastrukturę techniczną.

26
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa sali gimnastycznej - Za-
rzecze.

2015-2020

Zadanie zrealizowano w ramach 
projektu: „Podniesienie jakości 
kształcenia w ZS w Zarzeczu, po-
przez budowę sali gimnastycznej 
i zakup nowoczesnego wyposaże-
nia dydaktycznego oraz przebu-
dowę istniejącej sali gimnastycz-
nej” Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z RPO WP na lata 2014-2020
oraz z Ministerstwa Sportu.

27
Gmina i Miasto 
Nisko

Budowa pływalni, modernizacja,
remont boisk sportowych.

2014-2020

RPO WP 2014-2020
Program Rozwoju Inwestycji 
Sportowych – opracowano do-
kumentację projektową i uzy-
skano pozwolenie na budowę.
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5.2. Ład przestrzenny

Na terenie Miasta i  Gminy Nisko obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego:

1) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego
„Warchoły IV” w Nisku zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/360/98 Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 05.02.1998r. (ogł. Dz. Urz. woj. Tarnobrzeskiego Nr 6 poz.38 z 1998r.)- około 11 ha-
teren w rejonie ul. Gruntowej i ul. Rzeszowskiej Bocznej I;

2) Miejscowy  Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  osiedla  „  Malce  II  ”  zatwierdzony
Uchwałą Nr XLIV/382/98 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10.06.1998r. /ogł. Dz. Urz. woj.
Tarnobrzeskiego Nr 16 poz.127 z 1998r./ -około 31 ha- teren w rejonie ul. Sandomierskiej
i ul. Sopockiej;

3) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Nisko we wsiach Ra-
cławice  i  Zarzecze  uchwalony  Uchwałą  Nr  X/116/99  Rady  Miejskiej  w  Nisku  z  dnia
28.06.1999r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 18 poz.1020 z 20.08.1999r)-około 6 ha –
rejon ul. Starowiejskiej w Zarzeczu, rejon ul. Zielonej w Racławicach;

4) Miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego”Nowosielec-1”  i  „Nowosielec-2”
uchwalone Uchwałą Nr X/107/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.06.2003r.(ogł. Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego nr 96 poz.1584 z 28.08.2003r)- około 2,2 ha -centrum Nowosiel-
ca;

5) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ”Osiedla Malce III w Nisku” uchwalony
Uchwałą Nr XIV/170/03 Rady Miejskiej  w Nisku z dnia 3.12.2003r.(ogł.  Dz. Urz.  Woj.
Podkarpackiego nr 180 poz.2952 z 19.12.2003r)- około 11,25 ha- rejon ul. Sopockiej i ul.
Osiedle;

6) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nr 1-Nr16, Nr 19-Nr 21, Nr 24-Nr 27
terenów  położonych  w  granicach  administracyjnych  gminy  i  miasta  Nisko  uchwalone
Uchwałą Nr XIV/171/2003 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 3.12.2003r.(ogł. Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego nr 182 poz.2988 z 22.12.2003r)-około 15,41ha;

7) Miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  ”Osiedla  przy  ul.  Polnej-1”  w Nisku
uchwalony Uchwałą Nr XVII/208/04 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.03.2004r.(ogł. Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37 poz. 389 z 19.04.2004r.)- około 2,15 ha- rejon ul.Polnej
Nisko;

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla “Podwolina II” w Nisku uchwa-
lony Uchwałą Nr V/27/07 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23.02.2007r.(ogł. Dz. Urz. Woj.
Podkarpackiego Nr 19 poz. 544 z dn.26.03.2007r.)- około 20 ha- rejon ul. Grądy i ul. No-
wej;

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w re-
jonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XX/218/08 Rady Miejskiej w Ni-
sku z dnia 01.07.2008r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 60 poz. 1547 z 30.07.2008r.)-
około 24 ha -rejon ul.Sandomierskiej;

10) I zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usłu-
gowego w rejonie ul.  Sandomierskiej  w Nisku uchwalony Uchwałą Nr LII/455/10 Rady
Miejskiej w Nisku z dnia 10.11.2010r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 133 poz. 2707
z 10.12.2010r.)-około 1,7 ha -rejon ul.Sandomierskiej;

11) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Zadąbrowa,  Hawryły  w  Zarzeczu
uchwalony Uchwałą Nr XIX/173/12 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28.03.2012r.(ogł. Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 947 z dn.23.04.2012r.)- około 210 ha- rejon ul. Krzeszow-
skiej i ul.Hawryły;

12) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  cmentarza  w  Nowosielcu
uchwalony Uchwałą Nr XLIV/347/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27.02.2014r.(ogł. Dz.
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Urz.  Woj.  Podkarpackiego  poz.  1017  z  dn.19.03.2014r.)-  około  1,1ha-  rejon  cmentarza
w Nowosielcu;

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum w Nisku uchwalony Uchwałą
Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 23.03.2015r.(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackie-
go poz. 1294 z dn.16.04.2015r.)- około 47,11 ha- rejon ul. Wolnosci, ul. Kościuszki, ul. Sło-
wackiego, ul. Paderewskiego;

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum sportowo-rekreacyjne w Racła-
wicach uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/256/17 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 22.03.2017r.
(ogł. Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 1867 z dn.5.05.2017r.)- około 25 ha- rejon ul. Zie-
lonej i Nadjeziorze;

15) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Nowosielec  produkcyjno-usługowy
uchwalony Uchwałą Nr LIII/417/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 13.09.2018r. (ogł. Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego poz.4158 z dn. 5.10.2018r.) – około 56 ha, północno-zachodnia
część Nowosielca.

W 2018r. zostały opracowane kolejne dokumenty planistyczne.
✔ Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. „Nowosielec produkcyj-

no –usługowy” UCHWAŁA NR LIII/417/18 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 13 wrze-
śnia 2018 r. o powierzchni około 56ha.

✔ Podjęto  Uchwałę Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia
IV zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy
i miasta Nisko w celu wyznaczenia obszarów przestrzeni publicznej dla zbiornika wodnego
„Podwolina” wraz z otoczeniem.

✔ Został zatwierdzony Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
Perspektywa 2030 uchwalony Uchwałą Nr LlX/930/18 Sejmiku Województwa Podkarpac-
kiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. który porządkuje kwestię przebiegu dróg krajowych m.in.
na terenie naszej gminy tj. S-19, DK-77 (obwodnica Stalowa Wola- Nisko)

✔ Podjęto uchwałę Nr LIII/416/18 z dnia 13 września 2018r w sprawie oceny aktualności stu-
dium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gminy oraz  miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego.
Obowiązek dokonania oceny aktualności studium oraz miejscowych planów zagospodaro-

wania przestrzennego (dalej nazywane mpzp) co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy wynika
z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który
brzmi: 

1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent
miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy
w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządza-
nia w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w reje-
strach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia
lub zmiany planu miejscowego.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których
mowa w ust.1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komi-
sji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy po-
dejmuje uchwałę w sprawie aktualności  studium i  planów miejscowych,  a  w przypadku
uznania ich za nieaktualne, w całości lub części, podejmuje działania, o których mowa w art.
27.

3. Przy  podejmowaniu  uchwały,  o  której  mowa  w  ust.  2,  rada  gminy  bierze  pod  uwagę
w szczególności  zgodność  studium albo  planu  miejscowego  z  wymogami  wynikającymi
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust.1.” 
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Przy tej okazji analizowano kwestię kopalni piasków, które z uwagi na planowane drogi kra-
jowe (DK-77 i S-19) będą musiały się znaleźć na terenie Gminy- obecne przepisy narzucają na gmi-
nę obowiązek dokonania zmiany studium w terminie 2-ch lat od daty wydania decyzji zatwierdzają-
cej dokumentację geologiczną złoża piasku.

Ponadto w 2018r.
✔ Wydano 150 decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy i Miasta Nisko, co stanowi

rekordową ilość  na przestrzeni  ostatnich  10 lat.  W latach  poprzednich  2017r-  120 dwz,
2016r.-107dwz, 2015r.-98, 2014r.-114, 2013r.- 92 dwz. Najwięcej decyzji wydano w miej-
scowości Nisko i Zarzecze.

✔ Wydano  46 decyzji  o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego na terenie Gminy
i Miasta Nisko, co stanowi również rekordową ilość na przestrzeni ostatnich 10 lat. W latach
poprzednich 2017r. -19 dcp, 2016r.-35 dcp., 2015r.-33 dcp, 2014r.-29 dcp.

✔ Wydano 50 decyzji zatwierdzających operat geodezyjny i podział nieruchomości.
✔ Przygotowano 279 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp i studium oraz wyrysów

i wypisów z tych dokumentów.

5.3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016-2022

Celem nadrzędnym podejmowanego projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców
określonego i zdiagnozowanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko
obszaru rewitalizacji (Osiedle Nr 1 Nisko Centrum, Osiedle Nr 2 Nisko – Centrum oraz Osiedle Nr
6 Nisko – Podwolina). Przedstawione w niniejszym studium działania mają przyczynić się do ogra-
niczenia występowania degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i tech-
nicznej.  Przedmiotem podejmowanego projektu jest przebudowa i rozbudowa obiektów publicz-
nych w celu nadania im nowych funkcji społecznych oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej,
w celu przeciwdziałania degradacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej i tech-
nicznej na wyznaczonym w LPR obszarze wymagającym rewitalizacji. Przedstawione działania in-
frastrukturalne stanowią projekty komplementarne do działań EFS przedstawionych w przyjętym
LPR dla Gminy i Miasta Nisko, które wspólnie stanowią przedsięwzięcia prowadzące do zmiany
sytuacji  kryzysowych na zdiagnozowanym obszarze rewitalizacji.  Projekt  obejmuje przebudowę
i rozbudowę budynku byłych Zakładów Drzewnych w Nisku w celu nadania mu nowych funkcji
społecznych, zagospodarowanie zbiornika retencyjnego na Osiedlu Nr 6 Nisko - Podwolina w celu
nadania mu nowych funkcji turystycznych oraz nadbudowę budynku Starostwa Powiatowego w Ni-
sku, w celu uruchomienia Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Ryku Pracy. Podejmowany pro-
jekt wykazuje spójność z obowiązującym Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy i Miasta
Nisko.

5.3.1 Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji.
Celem projektu jest zagospodarowanie na potrzeby społeczne i turystyczne zbiornika małej

retencji na osiedlu Nisko - Podwolina. Obszar planowany do zagospodarowania jest  własnością
Gminy i Miasta Nisko. W ramach projektu przewiduje się: • zorganizowanie kąpieliska (wieża ra-
townika, boje, łódki ratownika) oraz wybudowanie mola przy kąpielisku – 4700 m2;• budowa bu-
dynku gastronomiczno-handlowego na potrzeby działania spółdzielni socjalnej – 131,94 m2 pow.
użytkowej; • budowa budynku sanitariatów i przebieralni (83,02 m2 - pow. użytkowa); • budowa
budynku wypożyczalni sprzętu wodnego – 264,88 m2; • budowa parkingów wraz z drogami dojaz-
dowymi (176 miejsc postojowych w tym 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych) – 2700 m2 po-
wierzchni parkingów i 1500 m2 (300 mb) powierzchni dróg dojazdowych (wartość nie przekroczy
30% wartości projektu); • budowa chodników i placów 8 800,00 m2; • budowa mostu na wyspę
(powierzchnia 70,84 m2); • budowa pomostów (pomost do cumowania łodzi 2 szt., pomost pływa-

–19–



jący przy wyspach 1 szt. – powierzchnia razem 110 m2); • budowa kładek 3 szt.; • budowa wieży
widokowej na wyspie i kolejki tyrolskiej (39,06 m2); • utworzenie stref aktywności rekreacyjno-
sportowej obejmujących: boiska do gier zespołowych: koszykówka 1 szt.  (420),  siatka plażowa
(936 m2) park linowy dla dzieci; park linowy dla dorosłych (1667 m2); ścianki wspinaczkowe 1 szt.
(140 m2); plac zabaw – na powierzchni zagospodarowanej 5 600 m2; zespół torów rowerowych
(dirtpark) – 5 220 m2; • budowa elementów małej architektury: ławki (100 szt.); kosze (100 szt.);
altany grillowe (4 szt. – 112 m2) i widokowe (2szt. – 56 m2), przebieralnie ślimakowe (12 szt.); sto-
jaki rowerowe (10 kpl. – komplet na 5 rowerów); • zasilanie i oświetlenie zewnętrzne terenu oraz
monitoring; • siłowania (141,37 m2); • wykonanie zieleni – 18 440 m2; • wykonanie plaż – 28 910
m2. Czas realizacji: II kw 2019 - IV kw. 2020. Podmiot działania: Gmina i Miasto Nisko.

5.3.2 Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku
Celem realizowanego działania jest odnowienie, odrestaurowanie i nadanie nowej funkcji

społecznej budynku byłych Zakładów Drzewnych w Nisku z przeznaczeniem na działanie Ośrodka
Wsparcia Dziennego w Nisku, Asysty Rodzinnej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Za-
planowane prace prowadzą do uruchomienia w przedmiotowym budynku byłych Zakładów Drzew-
nych Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji
i terenu gminy i miasta Nisko, który składał się będzie z Środowiskowego Domu Samopomocy,
Placówki Wsparcia Dziennego i Asysty Rodzinnej. Działanie obejmuje rozbudowę budynku, prze-
budowę budynku - prace adaptacyjne, remont w celu nadania nowych funkcji i zagospodarowanie
terenu wokół budynku, a także zakup niezbędnego wyposażenia. Czas realizacji: II kw. 2019 - IV
kw. 2019. podmiot działania: Gmina i Miasto Nisko.

Na podstawowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne infrastrukturalne pn.  „Rewitalizacja ob-
szarów zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej,
technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”, który obejmuje:

✔ zagospodarowanie zbiornika małej retencji wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
na Osiedlu Podwolina w Nisku i nadanie mu nowych funkcji gospodarczo-turystycznych;

✔ przebudowę budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku i  nadanie mu nowej
funkcji społecznej;złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020.
Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Umowę z Urzędem Marszałkowskim podpisa-
no dnia 28.02.2019r.

5.4. Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 
2014-2020

W ramach tej strategii w 2018 roku zrealizowano następujące zadania
a) Zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Niżańskiego Centrum Kultury w Nisku”,

zrealizowano w ramach projektu „Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego, Zabytków Kultu-
ry i Oferty Kulturalnej MOF Stalowa Wola” zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP
na lata 2014-2020.

b) Wykonano ścieżki rowerowe łączące Osiedla Podwolina i Warchoły z Centrum Niska oraz
centrum przesiadkowe przy ul. 11 Listopada w Nisku w ramach projektu „Mobilny MOF
Stalowej Woli” ; zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020

Strategia przyjęta została uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXVI/199/16 z dnia 26 września
2016r.

5.5. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – Zarząd Budynków 
Komunalnych i Zieleni Miejskiej

Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Nisko
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Ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku mieszkaniowy zasób Gminy Nisko stanowiło 133 lokale
mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 4.804,08 m2. Składały się na nią:

✔ lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 26
✔ lokale mieszkalne w budynkach Gminy Nisko – 81
✔ lokale mieszkalne w zasobach SMLW w Nisku - 28

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni
Miejskiej  administrował  8  budynkami.  Ilość  lokali  w  tych  budynkach  oraz  ich  powierzchnię
użytkową przedstawiono w tabeli 1. 

\
Tabela 1. Wykaz lokali komunalnych w budynkach 

Lp. Adres budynku Ilość mieszkań Pow. użytkowa
lokali Ogółem, w tym: komunalnych socjalnych

1 Sandomierska 7 7 7 0 220,69
2 Sandomierska 18 47 47 0 1799,34
3 Sandomierska 47 4 4 0 178,08
4 Szklarniowa 2c 3 0 3 71,32
5 Wyszyńskiego 19a 8 0 8 178,54
6 Wyszyńskiego 19B 8 0 8 219,52
7 Sandomierska 7A 2 0 2 18,93
8 Wolności 1 (kl V-VI) 28 28 0 1101,60

Razem 107 86 21 3.788,02

W  ramach  zasobu  wskazanego  w  tabeli  1  w  budynkach  przy  ul.  Sandomierskiej  7a,
Sandomierskiej 47 i Wyszyńskiego 19a i Wyszyńskiego 19B znajdowało się 21 lokali socjalnych. 
W 2018 roku oddano do użytku po generalnym remoncie budynek przy ul. Sandomierskiej 47 oraz
nowo wybudowany budynek mieszkalny z 8 lokalami socjalnymi. 
Budowa dofinansowywana była ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

Według stanu na dzień  31 grudnia 2018 roku Gmina Nisko była członkiem 8 wspólnot
mieszkaniowych,  których  budynki  zarządzane  były  przez  zarządy  wspólnot  mieszkaniowych
wybrane przez właścicieli lokali. W 2018 roku na rzecz dotychczasowych najemców nie sprzedano
żadnego mieszkania. W 2017r sprzedano ich 4. Adresy budynków, ilość mieszkań komunalnych
oraz ich udział w nieruchomości wspólnej przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2. Wykaz lokali komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych 

   
STAN NA DZIEŃ

31.12.2017R STAN NA DZIEŃ 31.12.2018R
Lp. Adres budynku
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Udział gminy we
własności

Ułamkowy %

1 Osiedle 19 2 2 2 2 2 86,79 8679/92039 9,43

2 Osiedle 19a 0 0 0 0 0 0,00 0 0

3 Rzeszowska 4 3 3 3 3 3 89,28 8928/153639 5,81
4 Rzeszowska 4A 1 1 1 1 1 53,90 5390/129298 4,17
5 Rzeszowska 4B 7 7 7 7 7 274,67 27467/152818 17,97
6 Rzeszowska 4C 4 4 4 4 4 146,78 14678/152818 9,61
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7 Szklarniowa 2a 6 6 6 6 6 168,92 16892/135800 12,44

8 Słowackiego 4A 1 1 1 1 1 60,42 6042/163260 3,70

9 Wańkowicza 16 2 2 2 2 2 135,30 13530/124860 10,84
 razem 26 26 26 26 26 1.016,06

Tabela 3. Wykaz prac remontowych wykonanych w 2018r.

Lp. Adres Remonty wykonane w roku 2018

1 Sandomierska 47

kompleksowy  remont  budynku,  polegający  m.in.  wymianie  pokrycia  dachowego,
termomodernizacji budynku, wymianie stropów, okien, drzwi, wykonaniu łazienek,
wykonaniu instalacji w tym centralnego ogrzewania z przyłączem z PEC, wodno-
kanalizacyjnej,  elektrycznej,  solarnej,  wybudowanie  komórek  gospodarczych
z wykonaniem nowego ogrodzenia i utwardzenia terenu kostką chodnikową, zadanie
realizowane  było  przez  Gminę  z  dofinansowaniem  z  RPO  –  wartość  zadania
883.258,61 zł.

2 Sandomierska 18

remont budynku, polegający na remoncie kominów i wymianie pokrycia dachowego,
wymianie okien i drzwi wejściowych do budynku, montażu domofonów, wymianie
instalacji  centralnego  ogrzewania,  pozostałej  do  wymiany  instalacji  wod-kan,
malowaniu  klatki  schodowej  oraz  ułożeniu  płytek  i  wymianie  barierek  na  klatce,
wykonaniu barierek i płytek przed wejściem do wiatrołapów. Zadanie realizowane
było  przez  Gminę  z  dofinansowaniem  z  RPO  –  wartość  zadania  677.388,48  zł.
Doposażenie mieszkań w 5 kuchenek elektrycznych, wymiana drzwi wejściowych do
3 szt. Mieszkań, montaż brodzików w łazienkach.

3 Sandomierska 7 Remont strychu – 5513,52 zł

4 Rzeszowska 4B Wymiana 4 szt. okien w mieszkaniu nr 34 – 3340,00 zł 

W  2018r  z  udziałem  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  wybudowany  został  budynek
mieszkalny  z  8  lokalami  socjalnymi  przy  ul.  Wyszyńskiego  19a  w  Nisku  –  wartość  zadania
802.244,26 zł.

W ramach innych zadań statutowych prowadzony był bieżący monitoring placów zabaw,
siłowni  terenowych  oraz  boisk  sportowych.  Wykonywano  na  tych  obiektach  przeglądy  stanu
technicznego. 

Utrzymanie terenów zielonych, nasadzenia, utrzymanie czystości oraz dekorowanie miasta.
Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej uczestniczył (udziałem właściciela) za

Gminę Nisko w remontach budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina
Nisko  jest  jednym  ze  współwłaścicieli  (w  formie  zaliczki  na  fundusz  remontowy  zgodnie
z uchwałami podejmowanymi przez Wspólnoty Mieszkaniowe). 

Wypłata zaliczek dokonywana była wobec 8 wspólnot mieszkaniowych. 
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w budynkach wspólnot mieszkaniowych

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2018,
poz. 716 z późn. zm.) w 2018 roku Gmina Nisko, jako jeden z właścicieli w nieruchomościach
wspólnych  płaciła  miesięczne  zaliczki  na  pokrycie  kosztów  zarządu  tymi  nieruchomościami.
W 2018  roku  łączna  kwota  poniesionych  przez  Gminę  Nisko  kosztów  z  tytułu  udziału  we
wspólnotach mieszkaniowych wyniosła 84.655,14 zł. Na sumę tę składały się zaliczki na koszty
zarządu, fundusz remontowy i media. Wysokość zaliczek uzależniona jest od decyzji właścicieli
wyrażonej  uchwałami  oraz  kosztów  mediów.  Kwotowy  udział  gminy  w  poszczególnych
wspólnotach mieszkaniowych przedstawiono w tabeli 4.

Z  danych  zawartych  w  tabeli  wynika,  że  udział  Gminy  Nisko  we  wspólnotach
mieszkaniowych w 2018 roku był mniejszy niż w roku 2017.Różnica wynosiła 7.743,80 zł. 
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Tabela 4. Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych
lp. Adres 2017 2018

1 Osiedle 19 7.075,92 7.075,92

2 Osiedle 19a 3.303,40 --------

3 Rzeszowska 4 9.359,61 7.978,50

4 Rzeszowska 4A 4.197,99 4.415,52

5 Rzeszowska 4B 24.713,34 22.601,76

6 Rzeszowska 4C 12.891,24 12.891,24

7 Słowackiego 4A 3.648,27 3.642,84

8 Szklarniowa 2a 16.429,09 15.269,28

9 Wańkowicza 16 10.780,08 10.780,08

Razem: 92.398,94 84.655,14

Zmniejszenie kwoty przekazywanej na rzecz wspólnot mieszkaniowych spowodowane jest
zmniejszeniem  udziału  Gminy  Nisko  w  tych  wspólnotach  poprzez  sprzedaż  w  2017r  4  lokali
mieszkalnych. W 2018r nie zostało sprzedane żadne mieszkanie.
Źródła finansowania 

Działalność Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej finansowana jest
z budżetu Gminy i Miasta Nisko. Najemcy lokali mieszkalnych zobowiązani są do zapłaty czynszu
za najem lokali mieszkalnych oraz opłat wnoszonych na pokrycie kosztów usług: c.o., c.c.w., zimna
woda, kanalizacja, energia elektryczna i wywóz nieczystości stałych - związanych z użytkowaniem
mieszkania. 

Osoby zajmujące lokale mieszkalne bez tytułu prawnego (z wypowiedzianymi umowami,
osoby  wobec,  których  została  orzeczona  eksmisja)  zobowiązane  są  płacić  odszkodowanie  za
bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego oraz opłaty za media dostarczane do mieszkania. 
Od dnia 1 czerwca 2012 roku obowiązuje ustalona  Zarządzeniem nr 9/2012 Burmistrza Gminy
i Miasta  Nisko  z  dnia  24  stycznia  2012  roku  w  sprawie  ustalenia  stawki  czynszu  za  1  m2

powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nisko stawka czynszu. Stawka bazowa czynszu wynosi obecnie 4,20 zł/1m2, natomiast stawka za
1m2 lokalu socjalnego wynosi 2,04 zł. 

W tabeli nr 5 przedstawiono wynik finansowy Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni 
Miejskiej za 2018r. 

Tabela 5. Planowane i wykonane – przychody i koszty (wynik finansowy Zarządu Budynków
Komunalnych i Zieleni Miejskiej za 2018 rok)

Wyszczególnienie
Przychody zł Koszty zł Wynik

(+) (-)
Uwagi

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami 
lokalowymi

414.000,00 218.138,45 568.000,00 540.564,38 -322.425,93

2. Dotacje Gminy do remontów zasobów 
komunalnych

-------------- ---------------- --------------- -------------- ---------------

3. Pośrednictwo w pobieraniu opłat (zaliczka)
 - c.o.
 - c.c.w.
 RAZEM:

140.000,0
24.000,00
164.000,00

134.312,87
 17.236,56
151.549,43

140.000,00
24.000,00
164.000,00

124.140,16
17.005,59
141.145,75

+10.172,71
+ 230,97
------------

+10.403,68

4. Pośrednictwo w pobieraniu opłat za zimną 
wodę

14.000,00 8.561,82 14.000,00 8.561,82 ---------------

5. Pośrednictwo w pobieraniu opłat za 18.000,00 11.668,72 18.000,00 11.680,77 - 12,05
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kanalizację (zaliczka)

6. Inne przychody i koszty: ------------ 25.666,52 894.700,00 667.922,77 -642.256,25

7. Refundacja PUP – płace: ------------ 22.996,52 ------------ 22.996,52 --------------

RAZEM 610.000,00 438.581,46 1.658.700,00 1.392.872,01 -954.290,55

Zadłużenia mieszkańców 
Zaległości  z  tytułu  korzystania  z  lokali  wchodzących  w  skład  mieszkaniowego  zasobu

Gminy  Nisko  z  odsetkami  na  dzień  31  grudnia  2018  roku  wynosiły  475.165,47  zł.  (spadek
w stosunku do roku 2017r o 31.002,33 zł).

Na zadłużenie to składa się zadłużenie 47 najemców/osób korzystających z lokali obecnie
w kwocie 194.720,12 zł (spadek w porównaniu do roku 2017r o 64.235,38 zł) oraz zadłużenie 20
byłych najemców/poprzedników w kwocie 280.445,35 zł (wzrost w porównaniu do roku 2017r.
o 33.233,05  zł).  Wzrost  w ostatnim przypadku  spowodowany jest  głównie  przez  doliczanie  co
kwartał odsetek ustawowych od zaległości. 

Tabela 5. Struktura zadłużenia najemców/ osób korzystających z lokali 
Najemcy / osoby korzystające z lokali Stan na 31.12.2016r Stan na 31.12.2017r Stan na 31.12.2018r

Przedział zadłużenia Ilość osób Ilość osób Ilość osób
Pow. 30.000,00 zł 2 2 2
Od 20.000,00 zł - 29.999,00 zł 2 2 1
Od 10.000,00 zł – 19.999,99 zł 7 6 4
Od 5.000,00 zł - 9.999,99 zł 2 2 2
Od 2.000,00 zł - 4.999,99 zł 4 3 5
Od 1.000,00 zł - 1.999,99 zł 3 6 4
Od 100,00 zł – 999,99 zł, w tym:
Powyżej 500,00 zł

26 , w tym:
8

26, w tym: 
9

15, w tym:
2

Do 100,00 zł 15 13 14
Razem 61 56 47

Wykres 1. Struktura zadłużenia najemców w latach 2016-2018r

W pierwszym i drugim przedziale  zadłużenia znajdują się głównie niewielkie  niedopłaty
z tytułu  rozliczenia zaliczek  za media  za rok 2018 oraz  jednomiesięczne zaległości  w opłatach
czynszu. W tych dwóch przedziałach znajduje się 29 osób spośród 47.

 Do  zalegających  najemców  wysyłane  były  wezwania  do  zapłaty,  podejmowano  próby
ugodowej spłaty zaległości w ratach, uprzedzano o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu. 
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Poprzednicy to osoby, które albo dobrowolnie albo na mocy wyroku sądowego o eksmisję
bez  prawa  do  lokalu  socjalnego  opuściły  mieszkaniowy  zasób  gminy.  W  2018r  jeden
z poprzedników  uregulował  zadłużenie  w  wyniku  egzekucji  komorniczej,  1  dłużnik  spłaca
zadłużenie na podstawie ugody oraz w jednym przypadku komornik realizuje zajęcia. 

Poprzednicy to osoby często podnajmujące mieszkania bez zameldowania i  ustalenie  ich
adresu jest prawie niemożliwe. ZBKiZM wysyła zapytania o udzielenie informacji o osobach do
Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji.  W większości  przypadków  odpowiedzi  te
pokazują brak zameldowania na terenie kraju. 

Rosnące  zadłużenie  poprzedników  spowodowane  jest  naliczaniem  odsetek  ustawowych
i dużymi kwotami zaległości, kosztów dochodzenia należności. 

Tabela 6. Struktura zadłużenia poprzedników 

Poprzednicy Stan na
31.12.2016r

Stan na
31.12.2017r

Stan na
31.12.2018r

Przedział zadłużenia Ilość osób Ilość osób Ilość osób
Pow. 30.000,00 zł 3 2 3
Pow. 20.000,00 zł - 29.999,99 zł 4 4 3
Od 10.000,00 zł - 19.999,99 zł 2 4 5
Od 5.000,00 zł - 9.999,99 zł 3 3 3
Od 2.000,00 zł - 4.999,99 zł 0 0 1
Od 1.000,00 zł - 1.999,99 zł 2 2 0
Od 100,00 zł – 999,99 zł 1 1 2
Do 100 zł 1 1 3
Razem 16 17 20

Wykres 2. Struktura zadłużenia poprzedników w latach 2016-2018

Wzrost zadłużenia poprzedników w stosunku do roku o kwotę 33.233,05 zł spowodowany
był  głównie  przez  doliczanie  odsetek  ustawowych  za  opóźnienie,  których  wysokość  na  dzień
dzisiejszy wynosi 7 % oraz odzyskaniem jednego z lokali i koniecznością dochodzenia długów od
byłego już najemcy. 
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Wskazane wyżej zaległości w opłatach za korzystanie z lokali, wynikają przede wszystkim
z faktu,  że zgodnie z art.  4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego zasób mieszkaniowy gminy służy realizacji jej zadań własnych, do
których  należy  między  innymi  zaspokajanie  potrzeb  mieszkaniowych  gospodarstw  domowych
o niskich dochodach. W mieszkaniowym zasobie Gminy Nisko większość osób zamieszkujących to
osoby samotne lub matki z dziećmi.

Zatem znaczna część osób korzystających z lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu
gminy,  boryka  się  z  różnego  rodzaju  trudnościami,  m.in  brak  pracy,  alkoholizm,  samotne
macierzyństwo, mieszkańcy po wyrokach z licznymi długami. 

Istotne znaczenie ma natomiast systematyczne prowadzenie działań windykacyjnych. 
Zarząd  Budynków  Komunalnych  i  Zieleni  Miejskiej  prowadził  liczne  działania

windykacyjne. Do wszystkich zalegających osób kierowane są wezwania do zapłaty zwykłe oraz
wezwania  do  zapłaty  z  informacją  o  możliwości  ubiegania  się  o  ulgę  w  postaci  rozłożenia
należności na raty na podstawie Uchwały Nr IV/21/10 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia
2010r. W 2018 roku wysłano do dłużników 313 wezwań do zapłaty. Dłużnicy zapraszani są do
ZBKiZM celem sprawdzenia ich sytuacji oraz możliwości spłaty. Do osób zalegających powyżej
trzech  miesięcy  a  posiadających  umowy najmu  kierowane  są  pisma  -  uprzedzenia  o  zamiarze
wypowiedzenia umowy najmu. W pismach tych wyznaczany jest dodatkowy miesięczny termin do
zapłaty zaległości. 

Podejmowane  przez  ZBKiZM  działania  mają  na  celu  minimalizowanie  zaległości  osób
korzystających  z  lokali  komunalnych  oraz  odzyskanie  zaległości.  W przypadku,  gdy  działania
z zakresu wstępnej windykacji nie przynoszą oczekiwanych efektów, sprawy kierowane są na drogę
postępowań sądowych, następnie komorniczych. W 2018r skierowano 4 pozwy o eksmisję, w tym
dwa  za  zadłużenie,  jeden  za  brak  tytułu  prawnego  do  lokalu  oraz  1  za  zakłócanie  porządku
domowego.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku 30 dłużników posiadało 110 tytułów egzekucyjnych. 
W roku 2017 zostało spłaconych w całości 14 nakazów zapłaty.
W 2018r na wniosek poszczególnych lokatorów za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

zostało  zawartych  4  ugody  na  rozłożenie  zadłużenia  na  raty.  Łączna  kwota  zaległości  objęta
ugodami to 32.494,98 zł.  Głównie ugody maja na celu współpracę z dłużnikiem, który pracuje
dorywczo.  Zawarcie  ugody ze  względu  na  podjętą  przez  uchwałę  nr  IV/21/10  Rady Miejskiej
w Nisku z dnia 29.12.2010r było korzystne dla najemców. Na dzień 31 grudnia 2018r z zawartych
ugód na ratalną spłatę zadłużenia wywiązywało się 5 lokatorów/byłych najemców, w tym tylko
1 z ugód zawartych w 2018r pozostałe osoby, które wywiązują się ze spłaty w ratach zawarły ugody
w 2015 i 2016r. i 2017r. Umorzono zaległości 1 dłużnikowi w łącznej kwocie 8.365,84 zł. 

W okresie sprawozdawczym ZBKiZM:
✔ złożył 7 pozwów o zapłatę,
✔ spłacono  14  nakazów  zapłaty,  w  tym:  2  na  podstawie  ugody,  7  poprzez  egzekucję

komorniczą,  3  dobrowolnie  spłacone,  2  spłacane  dobrowolnie  i  przez  komornika  oraz
częściowo umorzone,

✔ skierował 20 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej,
✔ skierował 4 pozwy o eksmisję, 
✔ skierował 2 wnioski o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłych dłużnikach,
✔ zawarł 27 umów najmu (zawartych na podstawie przydziałów na lokale socjalne - 13, na

podstawie przydziałów na lokale komunalne - 14).
✔ Na koniec okresu sprawozdawczego ZBKiZM dysponował 110 tytułami egzekucyjnymi,

z których:
✔ 17 objętych było ugodami na ratalną spłatę zadłużenia,
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✔ 28 postępowań było w trakcie czynności komorniczych (poszukiwanie majątku, informacje
o wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem),

✔ 18 umorzono postępowanie  z  powodu bezskutecznej  egzekucji,  brak majątku,  z  którego
można by prowadzić egzekucję. 

✔ 18 tytułów realizowanych przez komornika – ściągalność.
✔ 1 spłacany dobrowolnie

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej miał do
wykonania 4 wyroki o eksmisję, wszystkie bez prawa do lokalu socjalnego. 

Art.  14  ustawy o  ochronie  praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie  gminy i  o  zmianie
Kodeksu cywilnego zawiera katalog sytuacji, w których sąd nie może odmówić prawa do lokalu
socjalnego.  Sąd nie  może orzec  o braku prawa do lokalu  socjalnego dla  m.in.  kobiet  w ciąży,
małoletnich, obłożnie chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania pomocy
społecznej, bezrobotnym, itp. Wykonanie wyroku sąd wstrzymuje do czasu zaoferowania osobom
objętym wyrokiem lokalu socjalnego. Powierzchnia lokali socjalnych proponowanych dla rodzin
nie  może  być  mniejsza  niż  5  m2 na  osobę  objętą  wyrokiem.  Niewykonane  wyroki  zostaną
zrealizowane po uzyskaniu / pomieszczenia tymczasowego odpowiedniego dla danej ilości osób. 

Tabela 7. Wyroki ZBKiZM o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego 
(pomieszczenie tymczasowe)

Lp. Sygn. Akt Ilość osób w wyroku
1 Sygn. Akt IC 72/10 
 Sygn. Akt IC 161/11 

4

2 Sygn. Akt I C 96/18 1
3 Sygn. Akt I C 234/17 1
4 Sygn. Akt I C 337/18 1

Oprócz  wyroku  ZBKiZM  na  realizację  oczekuje  3  wyroki  Spółdzielni  Budownictwa
Mieszkaniowego w Stalowej Woli o eksmisję – 1 z prawem do lokalu socjalnego i 2 bez prawa do
lokalu socjalnego. W trakcie realizacji jest wyrok z prawem do lokalu socjalnego.

Na  dzień  31  grudnia  2018r  –  7  lokali  mieszkalnych,  w  tym  4  lokali  socjalnych,
1 pomieszczenie tymczasowe było zajmowanych bezumownie. Wobec tych osób ZBKiZM będzie
kierował  pozwy  o  eksmisje  lub  dobrowolnie  przenosił  te  osoby  z  lokalu  socjalnego  do
komunalnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. 4 osoby oczekują na realizację
wyroków o eksmisję oraz 1 sprawa o eksmisję jest obecnie rozpatrywana przez sąd. 
 

Zmieniająca się na gorsze sytuacja  ekonomiczna mieszkańców Gminy Nisko zmusza do
podjęcia radykalnych kroków celem pozyskania lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,
których z każdym rokiem potrzeba będzie więcej. Zwiększenie ilości mieszkań socjalnych pozwoli
gminie  uniknąć  kosztowych  odszkodowań  na  rzecz  spółdzielni  mieszkaniowych  i  być  może
zmobilizuje niektórych mieszkańców do regulowania zaległości. 
W 2018r złożonych zostało 61 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego, w tym wpisanych na
listę  osób zostało  14,  odrzucono  ze  względu  na  niespełnienie  kryteriów –  16.  Wystawiono  31
przydziałów lokali mieszkalnych (4 rezygnacje).
Ogółem w 2018r złożono o 21 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego więcej niż w 2017r. 

Maksymalne  kryterium  dochodowe  ustalone  uchwałą  nr  XXIII/161/16  Rady  Miejskiej
w Nisku z dnia 23.06.2016r (na 1 osobę) uprawniające do ubiegania się o mieszkanie z zasobu
Gminy przedstawiono w tabeli 11.
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Tabela 8. Kryterium dochodowe obowiązujące od wejścia w życie uchwały nr XXIII/161/16

Obowiązujące od 1.03.2017r 
do 28.02.2018r

Obowiązujące od 01.03.2018r
do 28.02.2019r

% najniższej
emerytury

Kwota na 1 osobę netto Kwota na osobę netto

Gospodarstwo 
jednoosobowe

Lokal socjalny 100 %  1000,00 zł 1029,80 zł
Lok.
komunalny

150 % 1500,00 zł 1544,70 zł

Gospodarstwo 
wieloosobowe

Lokal socjalny  75 %  750,00 zł  772,35 zł
Lok.
komunalny

120 % 1200,00 zł 1235,76 zł

Kwota  najniższej  emerytury  od  1  marca  2017r  kwota  najniższej  emerytury  wynosiła
1000,00 zł natomiast od dnia 1 marca 2018r wynosiła 1029,80 zł. 

W  tabeli  nr  9  przedstawiono  zestawienie  wypłaconych  przez  Gminę  dodatków
mieszkaniowych w latach 2017 – 2018. Z tabeli tej wynika, że w 2018r zmniejszyła się liczba
wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz ich łączna kwota. 

Tabela 9. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Gminę Nisko w latach 2016-2017

2017 2018

Liczba wypłaconych dodatków 1404 1278
Kwota wypłaconych dodatków (w zł) 277.845,00 255.205,00
Średnia wysokość dodatku (w zł) 197,89 199,69 

5.6. Program opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2016-2018 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nisko jest problematyka
ochrony dziedzictwa kulturowego. Celem tego opracowania sporządzonego na okres 4 lat jest okre-
ślenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Gminny pro-
gram opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, a następnie po uzyskaniu opinii Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę Miasta.  Kolejne sporządzane
programy opieki nad zabytkami powinny uwzględniać pojawiające się nowe uwarunkowania praw-
ne i administracyjne, zmieniające się warunki społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria
oceny i  aktualny stan zachowania zasobu oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania
obowiązującego programu. Gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejsco-
wego, natomiast stanowi dokument uzupełniający dotychczas przyjęte akty prawa miejscowego,
uwzględniając zadania z zakresu opieki nad zabytkami. Określa sposób ich realizacji, poprzez sto-
sowne działania organizacyjne i finansowe oraz upowszechniające wiedzę o zabytkach. Gminny
program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu zasobem stanowiącym
dziedzictwo kulturowe miasta. Wskazane w programie działania ukierunkowane są na poprawę sta-
nu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności  do nich mieszkańców i  turystów.
Głównym beneficjentem realizacji programu jest lokalna społeczność, która bezpośrednio powinna
odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko właścicieli i użytkowników obszarów i obiek-
tów zabytkowych, ale również wszystkich mieszkańców. Gminny program opieki nad zabytkami,
między innymi poprzez działania edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość
wspólnoty kulturowej, roli i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni.

Gmina posiada POZ na lata 2014-2018r. uchwalony Uchwałą Nr XII/82/15 Rady Miejskiej
w Nisku z dnia 18.09.2015r. Obecnie zlecono opracowanie aktualizacji programu na kolejne 4 lata.
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W 2018r. POZ był realizowany poprzez działania edukacyjne, promocyjne, kulturalne, tury-
styczne prowadzone przez placówki oświatowe, Niżańskie Centrum Kultury ”Sokół” i Miejską Bi-
bliotekę Publiczną.

Ponadto działania związane z ochroną zabytków to działania prawne polegające na  uzgad-
nianiu realizacji inwestycji w rejonie obiektów zabytkowych, w terenach ustalonych stref ochrony
konserwatorskiej ze służbami ochrony konserwatorskiej w procedurze wydawania decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w procedurze uchwalania studium i MPZP.

5.6.1 Zabytki objęte prawnymi formami ochrony
Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. 

formami ochrony zabytków są:
✔ wpis do rejestru zabytków;
✔ uznanie za pomnik historii;
✔ utworzenie parku kulturowego;
✔ ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejo-
wej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publiczne-
go.
Na obszarze gminy Nisko funkcjonują jedynie dwie z ww. form, jest to wpis do rejestru za-

bytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

5.6.2 Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
Na terenie gminy Nisko znajdują się  15 zabytków nieruchome, wpisane do rejestru zabyt-

ków, w tym 1 stanowisko archeologiczne. Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kul-
turowego na terenie miasta. Obiekty te objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z tre-
ści odpowiednich aktów prawnych, w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej,
wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi. Wszelkie działania podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia
właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków:

1. neogotycka kaplica w Nisku-Malcach przy kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Królowej
Polski w Nisku – Malcach (nr rejestru A-140)- dz.nr ew.1330, 1331/2;

2. zespół kościoła parafialnego p.w. św. Józefa w Nisku (kościół i plebania) wraz z terenem
cmentarza przykościelnego (nr rejestru – 437/A)- dz. nr ew. 3403;

3. cmentarz z I wojny światowej, położony w Nisku w obrębie cmentarz parafialnego (nr reje-
stru 417/A)- dz. nr ew. 3347/1, 3347/2;

4. kaplica grobowa w Nisku-Warchołach (nr rejestru 255/A)- dz. nr ew. 3276/1;
5. cmentarz parafialny w Racławicach nr rejestru (383/A)- dz. nr ew.1154;
6. teren  cmentarza  przykościelnego  (bez  kościoła  parafialnego  i  dzwonnicy)  oraz  plebania

z ogrodem w Racławicach (nr rejestru 438/A)- dz. nr ew. 829, 830;
7. cmentarz wojenny z I wojny światowej położony we wsi Zarzecze – Podborek (nr rejestru

334/A)- dz. nr ew. 1470/4;
8. najstarsza część cmentarza parafialnego rzymsko-katolickiego położonego w Zarzeczu (nr

rejestru 353/A)- dz. nr ew.2603;
9. park miejski (nr rej. 144/A) w Nisku- dz nr ew. 1750/2;
10. dom murowany ul. Kościuszki 11 w Nisku (nr rej. 142/A)- dz. nr ew.1745
11. cegielnia z suszarnią w Nisku (nr rej. 257/A)-dz. nr ew. 1731/5;

–29–



12. park krajobrazowy Waldechówka w Racławicach (nr rej.  243/A)-dz.  Nr ew. 502, 651/1,
751/2, 751/3, 751/4, 749, 748, 750, 752/3, 752/5, 752/6, 755/1;

13. Budynek oficyny pałacowej w Nisku ul.Kościuszki (nr rej.A-1286)- dz. nr ew. 1744/5;
14. Budynek dawnego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (nr rej.A-1401) – dz.nr ew.2010;
15. Cmentarzysko kultury Łużyckiej- Nisko Warchoły (nr rej C-53) -dz.nr ew.4613/3.

5.6.3 Gminna Ewidencja Zabytków
Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na tere-

nie miasta. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. Gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie warunków prawnych, organiza-
cyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie
i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości za-
bytków”.  Do  obowiązków  nałożonych  przez  ustawę  na  miasto  należy:  „uwzględnienie  zadań
ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowi-
ska”, czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków.

Zakres gminnej ewidencji zabytków:
✔ zabytki nieruchome wpisane do rejestru;
✔ inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; • stanowiska

archeologiczne;
✔ historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne miasta;
✔ inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza, wójta) w poro-

zumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Gminna ewidencja zabytków nie jest
jedną z form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opie-
ce nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie z art. 21 jest podstawą do sporządze-
nia programów opieki nad zabytkami.
Gminna ewidencja zabytków gminy Nisko została opracowana w 2006 r.
Zarządzeniem nr 76/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nisko z dnia 23.04. 2015 r. wyłączono

7 obiekty z Gminnej Ewidencji Zabytków. Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zosta-
ło 96 obiektów.

5.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZK na lata 2018-2021

W roku 2017 przygotowano i ogłoszono szereg przetargów w BZP i wybrano wykonawców
na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Ni-
sko” w skład którego wchodzą między innymi:

✔ Zadanie pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, projekt
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”

✔ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Osiedle i Wańkowicza w Nisku w ramach
projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomera-
cji Nisko”.

✔ Przebudowa kanalizacji  ogólnospławnej  w ul.  Sandomierskiej  oraz  kanalizacji  sanitarnej
w ul PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą:
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

✔ Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowa-
nymi  w  ramach  projektu  pn:  „Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  na  terenie
aglomeracji Nisko.”

MZK składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości 16.232.667 zł netto
pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach za-
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dania pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysoko-
ści 10 348 325 zł. Prace na tym zadaniu przebiegają zgodnie z harmonogramem.

MZK Nisko sp. z o.o. Oddział Wodociągów i Kanalizacji (w skrócie OWiK) realizował za-
dania z zakresu usług dla ludności tj.:

✔ ujęcie, uzdatnianie i przesył wody (10 studni głębinowych),
✔ eksploatacja stacji uzdatniania wody w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu,
✔ eksploatacja sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 186,2 km (bez przyłączy),
✔ laboratoryjne badanie składu chemicznego wody,
✔ wymiana wodomierzy,
✔ odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
✔ eksploatacja oczyszczalni ścieków w Nisku,
✔ eksploatacja przepompowni ścieków (grawitacyjno – tłocznych i próżniowo – tłocznych),
✔ eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości ok.  156,4 km (bez

przyłączy),
✔ eksploatacja punktu zlewnego ścieków dowożonych,
✔ wywóz nieczystości płynnych. W roku 2018 wywóz nieczystości płynnych realizowany był

głównie na potrzeby własne z uwagi na zbyt częste awarie systemu kanalizacji podciśnienio-
wej.

✔ laboratoryjne badanie składu chemicznego ścieków,
✔ czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym,
✔ usługi ładowarko – koparką,
✔ wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
✔ wykonawstwo rzeczowe odcinków sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
✔ usługi w zakresie sprzątania miasta (zbieranie odpadów i śmieci, zamiatanie ulic i chodni-

ków, koszenie trawy i inne prace porządkowe),
✔ nadzór prac nad realizowanymi inwestycjami.

OWiK prowadził  również prace związane z dozorem zamkniętego składowiska odpadów
w Nisku na podstawie umowy z Gminą i Miastem Nisko.

1. Remonty.
W 2018 r. przeprowadzano w niewielkim zakresie remonty sieci kanalizacyjnej z uwagi na

awarie. Były to również bieżące remonty pomp, zaworów, regeneracja i malowanie hydrantów, itp.
Niektóre pozycje z wykonanych remontów:

dla gospodarki kanalizacyjnej Nisko:
✔ - iniekcja studni kanaliz. w ul. Modrzewiowej na wartość 8 600 PLN
✔ - naprawa beczkowozu na wartość 21 500 PLN

remonty pomp
✔ - remont pompy Metalch. MSV 80 na wartość 8 685 PLN
✔ - remont pomp MS 1-124, na wartość 7 600 PLN,
✔ remont pomp El-Wir 3 szt na wartość 11 000 PLN
✔ remont pomp próżniowej AT100 na wartość 6 800 PLN,
✔ remonty i naprawy bieżące sprzętu i sam. na wartość 14 267 PLN,

Razem: 78 452 PLN

2. Inwestycje. Zakupy.
W roku 2018 przeprowadzono szereg zamówień i wybrano wykonawców między innymi na:

✔ wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- Nowosielec strefa przemysłowa
✔ wykonywanie badań przez akredytowane laboratorium,
✔ wykonanie izolacji piankowej fundamentu budyku socjalnego na oczyszczalni,
✔ dostawę obudowy przepompowni ścieków,
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✔ wykonanie ścianek szczelnych w ul. Sandomierskiej,
✔ wykonanie wykopu w ul. Sandomierskiej,
✔ wykonanie odbudowy drogi w ul. Sandomierskiej,
✔ dostawę ogrodzenia SUW Nisko,
✔ dostawę wyposażenia przepompowni ścieków,
✔ dostawę posypywarki (piaskarki)

Ponadto realizowano niżej wymienione inwestycje:
✔ Zadanie pod nazwą:,,Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Nisku”, w ramach

projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”
✔ Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sandomierskiej oraz kanalizacji sanitarnej w ul.

PCK, Rzeszowskiej oraz przy Pl. Wolności w Nisku w ramach projektu pod nazwą: „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Nisko”.

✔ Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad robotami budowlanymi realizowany-
mi w ramach projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglo-
meracji Nisko.”

✔ wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej (ok. 3,8 km) oraz sieci kana-
lizacyjnej (ok.. 5 km) w m. Zarzecze Etap II - ul. Krzeszowska (od skrzyżowania z ul. Prze-
mysłową do m. Szoje oraz wzdłuż ul. Krzeszowskiej (od ul. Szoje) – wraz z uzyskaniem de-
cyzji środowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i uzyska-
niem zgłoszenia (lub pozwolenia) na budowę (trakcie realizacji).

✔ wykonanie projektu technicznego budowy sieci wodociągowej (ok. 1,3 km) oraz sieci kana-
lizacyjnej (ok.1,9 km) w m. Nisko + Racławice Etap II - pomiędzy ul. Wolności i ul. Polna
oraz Paderewskiego i ul. Lubelska, ul. Głowackiego, a także wzdłuż ul. Kochanowskiego
i Grady (w Racławicach).
Największym z w/w zadań do realizacji jest była modernizacja oczyszczalni ścieków z uwa-

gi na znaczne zdekapitalizowanie majątku między innymi w związku z występującymi warunkami
pracy urządzeń oraz planowaną zmianą technologii napowietrzania ścieków.

MZK składając wniosek do POIiŚ na realizację w/w zadań w wysokości  16.232.667 zł netto
pozyskał na ten cel środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 w ramach zadania
pt. „Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Nisko” w wysokości 10 348
325 zł.  Prace na tym zadaniu przebiegały zgodnie z harmonogramem. W w końcu 2018 r. dokonano
odbioru  technicznego  oczyszczalni  ścieków  w  Nisku  na  którą  wydano  11  913  933,05  zł  netto
(14.654.137 zł brutto). W ramach tego zadania wykonano również:

✔ przebudowę kanalizacji  ogólnospławnej  w ul.  Sandomierskiej  oraz  kanalizacji  sanitarnej
w ul. PCK, Rzeszowskiej oraz Pl. Wolności łacznie na wartość 1 183 062 zł netto. W ra-
mach tej inwestycji MZK Nisko z własnych środków zrealizowało również naprawę odcin-
ka kanalizacji przy CEZ wraz z wykonaniem wykopu i odbudową drogi, a także wypełnia-
nie pustek pod drogą na co wydatkowano kwotę 409.243,69 zł netto,

✔ przebudowę  odcinka  264  mb  sieci  kanalizacyjnej  przy  ul.  Wańkowicza  na  wartość  87
152,00 zł

Ponadto, dla potrzeb Oddziału OWIK w 2018 r. wykonano następujące zadania:
1. Wykonanie sieci wodociągowej o długości 3030 mb od SUW w Zarzeczu i kanalizacyjnej o dłu-
gości 2111 mb od ul. Gozdowej do strefy przemysłowej tj:

✔ sieć wodociągowa na wartość 293 045,90 zł
✔ sieć kanalizacyjna na wartość 209 647,49 zł

2. Wykonanie krótkich odcinków sieci wodociągowej;
✔ Nisko ul. Kosciuszki 135 mb na wartość 7300 zł

3. Wodociąg Racławice – dalsza kontynuacja wykonania sieci OT na wartość 188 182,45 zł
4. Wymiana wodomierzy - 128 szt,
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5. Budowa krótkich odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:
✔ ul. Kościuszki 135 mb – na wartość 12 932,24 zł
✔ ul. Czerniawy, Torowa 174,6 mb – na wartość 9 643,57 zł
✔ ul. Polna (Racławice) mb na wartość 76 113 zł

6. Zakupy:
✔ Urządzenie ciśnieniowe Karcher za kwotę 11 056,91 zł,
✔ Zgrzewarka doczołowa ZHCN-250 za kwotę 23 967,00 zł,
✔ piaskarka N062 za kwotę 25 300,00 zł,

Razem poz. 1 -6 Na łączną kwotę 849 888,56 zł

Oprócz w/w zadań MZK Nisko realizowało prace dla UGiM Nisko w ramach wygranych
przetargów na sprzątanie miasta i zimowego utrzymania.

5.8. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko

Uchwałą Nr XIX/138/16 z 18 marca 2016 r. został przyjęty „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy i Miasta Nisko” na lata 2015-2020, opracowany w ramach projektu pn. „Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko", realizowany zgodnie z umową nr POIS.0903.00-00-375/13
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013), po wprowadzonych aktualizacjach.)

Celem opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko jest re-
alizacja celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym do roku 2020, względem roku
2009 jako roku bazowego w zakresie:

✔ redukcji emisji gazów cieplarnianych;
✔ zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
✔ redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektyw-

ności energetycznej.
Zamierzenia przedstawione w Planie działań dotyczą również poprawy jakości powietrza na

obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w po-
wietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza

W 2018 r zrealizowano następujące zadania wynikające z programu:

Lp. Opis Zadania Wartość zadania Dofinansowanie

1. Zadanie "Przebudowa i rozbudowa budynku Niżań-
skiego Centrum Kultury w Nisku", zrealizowano w ra-
mach Projektu "Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego, Za-
bytków Kultury i Oferty Kulturalnej MOF Stalowa Wola" 
zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-
2020

7 951 613,39 zł 2 074 030,61 zł

2. Wykonano remont i termomodernizacje budynku socjalne-
go przy ul.Sandomierskiej nr 47 w Nisku w ramach projek-
tu"Termomodernizacja bydunków mieszkalnych, wie-
lorodzinnych przy ul.Sandomierskiej 7, ul.Sandomier-
skiej 18 i ul.Sandomierskiej 47 w Nisku." Zadanie uzy-
skało dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020

512 904,70 zł 240 212,06 zł

3. Wykonano remont i termomodernizacje budynku komu-
nalnego przy. ul.Sandomierskiej nr 18 w Nisku w ramach 
projektu: "Termomodernizacja budynków mieszkal-
nych wielorodzinnych przy ul.Sandomierskiej 7 
ul.Sandomierskiej 18 i ul.Sandomierskiej 47 w Nisku"

397 454,25 zł 147 450,21 zł
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Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-
2020

4. Zadanie zrealizowano. Wybudowano budynek z miesz-
kaniami socjalnymi przy ul. Wyszyńskiego w Nisku. Za-
danie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. 

801 243,82 zł 272 292,95 zł

5. Wykonano ścieżki rowerowe łączące Osiedle Podwoli-
na i Warchoły z Centrum Niska w ramach projektu 
Mobliny MOF Stalowa Wola. Zadanie uzyskało dofinan-
sowanie z RPO WP na lata 2014-2020 Przygotowano i 
przekazano GDDKiA dokumentację ścieżki pieszo-
rowerowej

1 690251,60 zł 902 782,55 zł

6. Zadanie zrealizowano w zakresie przebudowy Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Konunalnych na tere-
nie Gminy i Miasta Nisko. Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z RPO WP na lata 2014- 2020

1 081 601,62 zł 511 418,14 zł

7. Zadanie zrealizowano w ramach projektu: "Podniesienie 
jakości kształcenia ZS w Zarzeczu poprzez budowę 
Sali gminastycznej i zakup nowoczesnego wyposaże-
nia dydaktycznego oraz przebudowę istniejącej sali 
gimnastycznej". Zadanie uzyskało dofinsnowanie z RPO
WP na lata 2014-2020 oraz Ministerstwa Sportu.

2 862 681,74 zł Dofinansowanie 
z RPO 835 
480,10 zł Dofi-
nansowanie Min. 
Sportu 890 
200,00 zł

5.9. Program ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Nisko

W ramach realizacji w 2018 r programu ochrony środowiska zostały wykonane następujące
zadania:

1. Na terenie Gminy Nisko zlikwidowano 3 dzikie wysypiska odpadów: na terenie sołectwa
Racławice (ul. Polna) – likwidacja wysypiska odpadów biodegradowalnych (ok. 0,5 Mg); na
terenie  sołectwa  Wolina  –  likwidacja  wysypiska  odpadów  niebezpiecznych  (1,12  Mg);
w mieście przy ul. Piaskowej – likwidacja wysypiska odpadów mieszanych (ok. 0,8 Mg).
Ponadto w 2018 r. zlokalizowano i zawiadomiono 3 właścicieli nieruchomości, na których
gromadzone były odpady i zobowiązano ich do uprzątnięcia działki. Zadania związane z li-
kwidacją dzikich wysypisk odpadów realizowane są na bieżąco bez zbędnej zwłoki z tere-
nów stanowiących własność Gminy. 

2. W 2018 r. edukacja ekologiczna realizowana była poprzez opracowywanie i aktualizowanie
informacji za pomocą tut. strony internetowej dotyczącej gospodarki odpadami komunalny-
mi. Dodatkowo zakupiono i umieszczono na terenie PSZOK tablice informacyjne zawierają-
ce instrukcję o korzystaniu z PSZOK i systemie segregacji odpadów komunalnych. Informa-
cje o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi i systemie selektywnej zbiórki na
bieżąco są udzielane przy wypełnianiu deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi.

3. Utrzymywanie terenów zielonych w Gminie i Mieście Nisko w 2018 r. było realizowane po-
przez bieżącą pielęgnacje terenów zielonych w zakres czego wchodziło: kształtowanie ko-
ron i zdejmowanie posuszu z drzew znajdujących się w Parku Miejskim Plantach Miejskich
i wzdłuż ciągu dróg.

4. Decyzje  zezwalające  na  usuniecie  drzew  z  terenów zielonych,  będących  pod  zarządem
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów prawnych zawierają warunek nasa-
dzeń zastępczych w celu rekompensaty przyrodniczej.
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5. W październiku 2018 r. wzięto udział w akcji sadzenia drzew z okazji 100 lecia odzyskania
niepodległości. Dokonano nasadzeń 100 drzew miododajnych w formie skweru (zwarte na-
sadzenia) na terenach rekreacyjnych na osiedlu Podwolina.

6. Od 2013 r. na terenie Gminy obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. Odpa-
dy komunalne odbierane są w 8 frakcjach u źródła w systemie pojemnikowo-workowym.

7. W celu zachęcenia mieszkańców do segregacji odpadów zarówno worki jak i pojemniki do-
starczane są nieodpłatnie.

8. W 2018 r. zakończono modernizacje Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
przy ul. Szklarniowej. Punkt ten zgodnie z regulaminem utrzymania czystości czynny jest
w każdą sobotę, gdzie nieodpłatnie odbierane są odpady.

9. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy prowadzona
jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych u źródła z częstotliwością 2 razy w roku. Ponad-
to w ramach działania PSZOK istnieje możliwość przekazania nieodpłatnie odpadów wiel-
kogabarytowych w każdą sobotę.

10. W 2018 r. na Bierzach prowadzony jest odbiór od mieszkańców odpadów niebezpiecznych.
Odpady niebezpieczne odbierane są na PSZOK przy ul. Szklarniowej w ramach systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi. Dodatkowo na terenie Gminy prowadzony jest od-
biór przeterminowanych leków. Zbiórka leków odbywa się poprzez rozstawione w 3 pun-
kach aptecznych tzw. „konfiskatory”, czyli specjalne pojemniki do odbioru p[przetermino-
wanych leków zabezpieczonych przed ich niepożądanym otwarciem.

11. Odpady pochodzące z budowy i remontów odbierane są od mieszkańców w każdą sobotę,
nieodpłatnie na PSZOK

12. W 2018 r. łącznie zlikwidowano 3 dzikie wysypiska odpadów na łączną masę 1,9 Mg, co
stanowiło 100 % zgłoszonych przypadków nielegalnego porzucania odpadów.

13. W 2018 r. nie prowadzono akcji edukacyjnych z zakresu gospodarowania odpadami. Akcje
te maja być prowadzone od początku 2019 r. na terenie zmodernizowanego PSZOK-u.
Program został  przyjęty  do  realizacji  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Nisku Nr  XVI/135/11

w sprawie uchwalenia"Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nisko na
lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018" z dnia24.11.2011r.

5.10. Program usuwania azbestu na lata 2011-2032

Z uwagi  na  wstrzymanie  środków  przeznaczonych  na  usuwanie  wyrobów azbestowych
przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  i  Wojewódzki  Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie nie prowadzono zadań związanych z reali-
zacją utylizacji wyrobów azbestowo-cementowych.

W ramach realizacji  Programu kontynuowano nabór  wniosków od mieszkańców gminy,
chcących skorzystać z dofinansowania w perspektywie późniejszej, oraz aktualizowano inwentary-
zację w bazie azbestowej. Kontynuowano również dystrybucję ulotek informacyjnych oraz materia-
łów naukowych „Co z tym azbestem?” i „Praktycznie o azbeście”

Ponadto dokonano aktualizacji oceny stopnia pilności usunięcia wyrobów zinwentaryzowa-
nych, oraz usunięto jedno dzikie wysypisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Program został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr IX/60/11 w spra-
wie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko na lata
2011-2032” z dnia 06.05.2011r.
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5.11. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko na 2018 rok.

W 2018 r. ochrona zwierząt realizowana była na podstawie programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018
r (uchwała Rady Miejskiej w Nisku nr VII/53/2019 z dnia 14 marca 2018 r.) oraz na postawie umo-
wy na wyłapywanie i leczenie zwierząt zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym „Eskulap”. W ra-
mach zawartej  umowy m.in.  udzielana  była  pomoc weterynaryjna  zwierzętom,  które  ucierpiały
w wypadkach drogowych, usypianie ślepych miotów oraz wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

Na realizację w/w zadań w 2018 r. wydatkowano 30300,00 zł.
Sprawozdanie z wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-

nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2018 rok.
W 2018 r. została wydatkowana kwota 30 381 zł. na zadania wynikające z ww. programu.

1. 3 600 zł. stanowi kwota abonamentu za tzw. gotowość świadczenia usługi lekarskiej;
2. 4 920 zł. stanowi kwota zapewniająca miejsce w schronisku dla bezdomnych zwierząt;
3. pozostała kwota 21 861 została przeznaczona na sterylizację i kastrację bezdomnych kotów,

zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadkach  zdarzeń  drogowych
z udziałem zwierząt gospodarskich i wolno żyjących oraz dojazd do miejsca zdarzenia za
każdy przejechany km.
 Usługi świadczone na rzecz bezdomnych zwierząt w 2018 r. to również m.in. szczepienia

kompleksowe, odrobaczanie, wyłapywanie i przetrzymywanie z wyżywieniem zwierząt bezdom-
nych przetrzymywanie z wyżywieniem zwierząt gospodarskich, kastracja samców, sterylizacja sa-
mic (w zależności od zwierzęcia) odpchlenie, znieczulanie, usypianie, koszt karmy do dokarmiania
wolno żyjących kotów.

5.12. Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Strategia została przyjęta Uchwałą Nr XL/321/13 z 25 października 2013r w sprawie Strategii
rozwiązywania problemów społecznych w gminie i mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków
rozwoju pomocy społecznej oraz zaktualizowaną Uchwałą Nr XV/110/15 z 18 grudnia 2015r. w spra-
wie aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględ-
nieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020”.

W 2018 roku były realizowane następujące działania

Priorytetowe 
obszary
Wynikające ze 
Strategii

Cele strategicz-
ne projektowa-
nych zmian

Cele operacyjne 
projektowanych 
zmian

Kierunki niezbędnych dzia-
łań

Realizacja strategii przez 
OPS w Nisku w poszcze-
gólnych obszarach

Ubóstwo
Bezrobocie

I. Przeciwdzia-
łanie skutkom 
długotrwałego 
bezrobocia 
i ubóstwu wśród
mieszkańców 
Gminy i Miasta 
Nisko w szcze-
gólności klien-
tów pomocy 
społecznej

1. Wspieranie ro-
dzin  i osób w 
szczególności dłu-
gotrwale bezrobot-
nych.

1. Udzielania pomocy finan-
sowej i rzeczowej rodzinom 
i osobom bezrobotnym w 
szczególności długotrwale 
przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku.
2. Udzielania poradnictwa 
socjalnego (praca socjalna) i
prawnego rodzinom i oso-
bom bezrobotnym w szcze-
gólności długotrwale przez 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej.

W 2018 roku OPS w Ni-
sku udzielał pomocy fi-
nansowej i rzeczowej ro-
dzinom i osobom bezro-
botnym w szczególności 
długotrwale oraz świad-
czył poradnictwo socjal-
ne, prawne i psycholo-
giczne 

–36–



2. Wspieranie ro-
dzin i osób ubo-
gich i zagrożonych
ubóstwem.

1. Udzielanie pomocy finan-
sowej i rzeczowej rodzinom 
i osobom ubogim i zagrożo-
nym ubóstwem przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej.
2. Udzielanie poradnictwa 
socjalnego (praca socjalna) 
i prawnego rodzinom i oso-
bom ubogim oraz zagrożo-
nym ubóstwem.

W 2018 roku OPS w Ni-
sku udzielał pomocy fi-
nansowej i rzeczowej ro-
dzinom i osobom zagro-
żonym ubóstwem oraz 
świadczył poradnictwo 
socjalne, prawne i psy-
chologiczne

3. Wzmacnianie 
aktywności i rein-
tegracji społecznej 
i zawodowej osób 
pozostających bez 
pracy w tym osób 
bezrobotnych i ko-
rzystających z po-
mocy społecznej

1. Podejmowanie współpra-
cy z Powiatowym Urzędem 
Pracy w Nisku w zakresie 
upowszechniania ofert pra-
cy, organizacji prac społecz-
nie użytecznych, staży, prac 
interwencyjnych oraz innych
form aktywizacji zawodo-
wej.
2. Zwieranie kontraktów so-
cjalnych i tworzenie projek-
tów socjalnych na rzecz 
osób poszukujących pracy 
i bezrobotnych korzystają-
cych z pomocy społecznej.
3. Prowadzenie reintegracji 
społecznej i zawodowej 
osób korzystających z po-
mocy społecznej w Klubie 
Integracji Społecznej przy 
współpracy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Nisku oraz 
przy wykorzystaniu środków
zewnętrznych i innych pod-
miotów i organizacji w tym 
pozarządowych.
4. Poszukiwanie zewnętrz-
nych źródeł finansowania 
w tym z Unii Europejskiej 
dla wszelkich działań akty-
wizacyjnych na rzez osób 
korzystających z pomocy 
społecznej.

W 2018 roku OPS w Ni-
sku realizował porozumie-
nie o współpracy zawarte 
z PUP, organizował prace 
społecznie użyteczne, ak-
tywizował osoby z niewy-
dolnością wychowawczą 
oraz bezrobotne poprzez 
zajęcia w KIS. Osoby 
uczestniczące w KISpod-
pisały kontrakt socjalny.
W roku 2018 OPS nie po-
zyskiwał środków z in-
nych zewnętrznych źró-
deł.

Bezdomność II. Poprawa 
funkcjonowania
w środowisku 
lokalnym osób 
bezdomnych 
i zagrożonych 
bezdomnością 
oraz pomoc oso-
bom bezdom-
nych w wycho-
dzeniu z bez-
domności

1. Wspieranie ak-
tywności osób bez-
domnych w proce-
sie wychodzenia 
bezdomności.

1. Prowadzenie pracy socjal-
nej z osobami bezdomnymi 
w tym w oparciu o kontrakt 
socjalny.
2. Udzielanie pomocy rze-
czowej, finansowej oraz go-
rących posiłków dla osób 
bezdomnych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
3. Podejmowanie współpra-
cy ze schroniskami, nocle-
gowniami oraz kierowanie 
do nich osób bezdomnych 
w szczególności w okresem 
zimowym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

W 2018 roku zawarto 
kontrakty socjalne i skie-
rowano bezdomnych do 
schronisk. Objęto ich po-
mocą w postaci posiłku 
oraz odzieży i obuwia 
i środków higienicznych. 
Zawarto z 2 -ma schroni-
skami umowę zgodnie 
z trybem UZP
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2. Przeciwdziała-
nie powstaniu bez-
domności.

1. Dalsze zwiększanie zaso-
bu gminnego mieszkań so-
cjalnych
2.Udzielanie pomocy finan-
sowej, prawnej i socjalnej 
(pracy socjalnej) dla osób 
zagrożonych bezdomnością.

Powstają w GiM nowe 
mieszkania socjalne. De-
cyzje o przydziale podej-
mowane są na szczeblu 
Gminy.
Bezdomni posiadają peł-
ny dostęp do pomocy 
prawnej-w OPS funkcjo-
nuje bezpłatne poradnic-
two prawne –punkt po-
mocy prawnej

Niepełno-
sprawność 
i długotrwała 
choroba

III. Poprawa ja-
kości życia osób
niepełnospraw-
nie i przewlekle 
chorych

1. Ograniczenie 
skutków niepełno-
sprawności i dłu-
gotrwałej choroby.

1. Udzielania pomocy finan-
sowej, rzeczowej i usługo-
wej osobom i rodzinom osób
niepełnosprawnych i długo-
trwale chorym przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej.
2. Dostosowywanie usług 
opiekuńczych i specjali-
stycznych usług dla osób 
z zaburzeniami psychiczny-
mi do ich potrzeb outsour-
cing usług w tym organiza-
cjom pozarządowym.
3. Prowadzenie pracy socjal-
nej z osobami i rodzinami 
osób niepełnosprawnych.

W 2018 roku OPS w Ni-
sku udzielał pomocy fi-
nansowej rzeczowej 
i usługowej osobom i ro-
dzinom osób niepełno-
sprawnych i świadczył 
pracę socjalną (zasiłki, 
usługi,świadczenia pielę-
gnacyjne, pomoc 
w orzecznictwie rento-
wym, emerytalnym i nie-
rentowym)
Zlecano po raz kolejny 
świadczenie usług specja-
listycznych dla osób z za-
burzeniami psychicznym 
podmiotowi zewnętrzne-
mu w celu zwiększenia 
dostępności mieszkań-
com do świadczeń usłu-
gowych.

5.13. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko w roku 2018

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce łączy działania o charakterze prawnym
i administracyjnym,  których  wspólnym  celem  jest  ochrona  osób  przed  przemocą  w  rodzinie.  

Podstawowym aktem prawnym określającym zadania w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie dla organów administracji rządowej i  jednostek samorządu terytorialnego jest
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Do zadań własnych gminy o których mówi Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie należy w szczególności  tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w tym:

✔ opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

✔ prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wycho-
wawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

✔ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
✔ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

–38–



Przemoc domową należy zakwalifikować do kategorii zachowań negatywnych o dużej szko-
dliwości społecznej. Może być ona zarówno przyczyną, jak i skutkiem dysfunkcji w rodzinie. We-
dług definicji przyjętej w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
przemoc w rodzinie należy rozumieć, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażają-
ce te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cie-
lesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,
a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

Z psychologicznego punktu widzenia przemoc w rodzinie to działanie:
1. Intencjonalne i skierowane przeciwko innym członkom rodziny,
2. Naruszające prawa i dobra osobiste ofiar,
3. Wykorzystujące wyraźną asymetrię sił,
4. Powodujące ból i cierpienie.

5.13.1 Rodzaje pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie do-
tkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie:
1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego,
2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc

korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie
kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej,

4. zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemo-
cy w rodzinie,

5. badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem prze-
mocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie,

6. zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowa-
nego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

Bezpośrednia pomoc dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie organizowana
i realizowana jest na szczeblu gminnym i powiatowym, na podstawie opracowanych programów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na
lata 2018-2020 dla Gminy i Miasta Nisko  został wdrożony Uchwałą nr XLV/357/18 Rady Miej-
skiej  w Nisku z dnia 31 stycznia 2018 roku. Powstał on m.in. w oparciu o lokalną diagnozę
przemocy przeprowadzoną w 2017 roku przez OPS w Nisku. 

Diagnoza wskazywała, że mimo tego, że przemoc nie jest zjawiskiem powszechnie występują-
cym,  to podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest konieczne nie
tylko  z uwagi na ustawowe obowiązki gminy w tym zakresie ale również z uwagi na dobro rodzin
i osób jej doświadczających.

Realizację  Programu  koordynuje  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nisku  reprezentowany
przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku we współpracy z Przewodniczącą Gminne-
go Zespołu Interdyscyplinarnego i w porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Nisko. Kierow-
nik Ośrodka przy koordynacji Programu posiłkuje się innymi pracownikami podmiotów i instytucji
partnerskich w GiM Nisko.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy finansowany jest ze środków własnych Gminy
i Miasta Nisko.

Koszty poniesione przez Gminę Nisko na działania dot. przeciwdziałania przemocy ilustruje
tabela poniżej.

Rok Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających
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 z Programu w obszarze przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko
2016 6 000
2017 15 000
2018 15 000 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie
Zatrudnianie psychologa
Pomoc osobom doświadczającym przemocy i stosującym 
przemoc

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar
przemocy  w  rodzinie  poprzez  zwiększenie  dostępności  i  skuteczności  profesjonalnej  pomocy
i wsparcia. W 2018 roku realizatorami tych działań były: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w
tym Klub Integracji Społecznej, Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Nisku w tym Grupy robocze, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Nisku, Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku, Komenda Powiatową Policji
w Nisku, Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Nisku, Prokuratura Rejonowa w Nisku, Sąd
Rejonowy w Nisku,  Placówki Wsparcia  Dziennego – Świetlice  Środowiskowo –Profilaktyczne,
Placówki  Oświatowe  (szkoły),  Placówki  Służby  Zdrowia,  Specjalistyczne  Ośrodki  Wsparcia,
Ośrodki Interwencji Kryzysowej i inne placówki pomocowe dla ofiar przemocy w rodzinie, Urząd
Gminy i Miasta Nisko, Organizacje pozarządowe, Specjaliście zewnętrzni, Lokalne media.

Działania, które podejmowały w/w podmioty w obszarze przeciwdziałania przemocy w 2018 roku.
polegały na:

Lp
.

Działania Realizatorzy Programu Cel szczegółowy

1. 1. Podejmowano działania interwencyjne
 i monitorowano środowiska zagrożone 
przemocą w rodzinie.
2. Diagnozowano środowiska, w których 
stwierdzono podejrzenie stosowania prze-
mocy w rodzinie.
3. Opracowywano i realizowano indywi-
dualne plany pomocy dla osoby, co, do 
której istniało podejrzenie, że jest do-
tknięta przemocą w rodzinie.
4. Kontynuowano stały monitoring ro-
dzin, w których występuje zjawisko prze-
mocy w rodzinie, zwłaszcza,gdzie w ro-
dzinie były dzieci narażone na negatywne
skutki zachowań dorosłych
5. Dokumentowano działania i efekty 
działań podejmowanych wobec rodzin, 
w których istnieje podejrzenie przemocy 
w rodzinie i w których występuje zjawi-
sko przemocy w rodzinie.
6. Realizowano procedurę „Niebieskiej 
Karty”.
7. Współpracowano z Klubem Integracji 
Społecznej działającym w ramach Ośrod-
ka Pomocy Społecznej

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny
w tym w szczególności 
Przewodniczący Zespołu 
oraz grupy robocze.
2. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku w tym 
Klub Integracji Społecznej.
3. Komenda Powiatowa Po-
licji w Nisku.

Zwiększenie zakresu
i skuteczności działań 
podejmowanych przez 
Zespół Interdyscypli-
narny oraz grupy robo-
cze w obszarze prze-
ciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochro-
ny ofiar przemocy
w rodzinie poprzez in-
terdyscyplinarne dzia-
łanie

2. 1. Udzielano pomocy psychologicznej, te-
rapeutycznej, oraz socjalnej ofiarom prze-
mocy w rodzinie w szczególności kobie-
tom i dzieciom.
2. Prowadzono pracę socjalną z osobami 

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny.
2. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku.
3. Komenda Powiatowa Po-

Ograniczanie zjawiska
przemocy
w rodzinie i poprawa 
funkcjonowania rodzin
i osób poprzez zwięk-
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doświadczającymi przemocy w rodzinie. 
3. Kierowano do rodzin z dziećmi gdzie 
występuje zjawisko przemocy w rodzinie 
asystenta rodziny.
4. Udzielano pomocy prawnej ofiarom 
przemocy w rodzinie.
5. Udział w zajęciach oferowanych przez 
Klub Integracji Społecznej działający 
w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nisku.
6. Współdziałano z różnymi instytucjami 
w zakresie wspierania ofiar przemocy 
w rodzinie w tym poprzez podpisanie sto-
sownych porozumień
7. Kierowano sprawy na Policję, do Pro-
kuratury i Sądu w sytuacjach tego wyma-
gających.

licji w Nisku.
4. Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna w Nisku.
5. Specjalistyczne Ośrodki 
Wsparcia  i inne placówki 
pomocowe dla ofiar prze-
mocy w rodzinie.
6. Prokuratura Rejonowa 
w Nisku.
7. Sąd Rejonowy w Nisku.
8. Szkoły.
9. Placówki Służby Zdro-
wia.
10. Organizacje pozarządo-
we.

szenie dostępu i 
wsparcia dla ofiar 
przemocy
w rodzinie do różnego 
rodzaju form pomocy 
w tym specjalistów
i pomocy specjali-
stycznej

3. 1. Podejmowano działania na rzecz odse-
parowania sprawców przemocy w rodzi-
nie od ich ofiar w tym poprzez ich eksmi-
sję ze wspólnie zamieszkiwanych lokali.
2. Kierowano na leczenie odwykowe, 
głównie w zakresie problemu nadużywa-
nia alkoholu, sprawców przemocy w ro-
dzinie w sytuacjach tego wymagających 
i na terapię dla współuzależnionych.
3. Podejmowano działania interwencyj-
nych i profilaktycznych w stosunku do 
osób stosujących i podejrzanych o stoso-
wanie przemocy w rodzinie.
4. Kierowano sprawy do Prokuratury i na 
Policję o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przemocy w rodzinie przez jej 
sprawców.
5. Dokumentowano podejmowanych 
działań i ich efektów w stosunku do 
sprawców przemocy w rodzinie

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny, grupy robocze.
2. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku.
3. Poradnia Leczenia Uza-
leżnień w Nisku i inne pla-
cówki leczenia uzależnień.
4. Komenda Powiatowa Po-
licji w Nisku.
5. Specjalistyczne Ośrodki 
Wsparcia i inne placówki 
pomocowe dla ofiar prze-
mocy w rodzinie i spraw-
ców przemocy w rodzinie.
6. Prokuratura Rejonowa w 
Nisku.
7. Sąd Rejonowy w Nisku.
8. Placówki Służby Zdro-
wia.
9. Organizacje pozarządo-
we.

Zwiększenie skutecz-
ności oddziaływań wo-
bec sprawców przemo-
cy w rodzinie oraz od-
separowania ich od 
ofiar przemocy w ro-
dzinie

4. 1. Realizowano działania edukacyjne w 
zakresie przemocy  w rodzinie dla dzieci 
i młodzieży szkolnej przez szkoły, policję
2. Realizowano działania edukacyjne w 
zakresie przemocy w rodzinie dla dzieci 
biorących udział w zajęciach Placówek 
Wsparcia Dziennego.
3. Prowadzono działania informacyjne na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie dla 
uczestników Klubu Integracji Społecznej 
działającego w ramach Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny w tym Prze-
wodniczący Zespołu.
2. Urząd Gminy i Miasta 
Nisko.
3. Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku w tym 
Klub Integracji Społecznej.
4. Szkoły i placówki oświa-
towe.
5. KPP w Nisku.
5. PWD.
6. Organizacje pozarządo-
we.
7. Lokalne media.

Zwiększanie świado-
mości mieszkańców 
Gminy i Miasta Nisko 
na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie 
poprzez podejmowanie
działań informacyjno -
edukacyjnych

5. 1. Organizowano szkolenia dla przedsta-
wicieli instytucji z zakresu przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie.

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny
 w szczególności Przewod-
niczących Zespołu.
2. UGiM Nisko
3. OPS w Nisku.

Podnoszenie poziomu 
wiedzy
 i kompetencji przedsta-
wicieli różnych instytu-
cji działających na rzecz
przeciwdziałania prze-
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4. Inne instytucje i podmio-
ty biorące udział w spotka-
niach.
5. Podmioty i instytucje 
szkolące.

mocy w rodzinie w 
szczególności człon-
ków Zespołu interdy-
scyplinarnego, grup ro-
boczych i pracowników
Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej
w Nisku poprzez sys-
tem praktycznych 
szkoleń

6. 1. Prowadzono analityczną i opisową 
sprawozdawczość z realizacji Programu 
w tym za pomocą narzędzia monitorują-
cego realizację Programu wg wzoru za-
wartego w Programie

1. Gminny Zespół Interdy-
scyplinarny głównie Prze-
wodniczący Zespołu.
2. OPS w Nisku. 
3. Inne instytucje i podmio-
ty biorące udział w ocenie 
realizacji programy w tym 
udzielające informacji.

Zwiększenie skutecz-
ności oddziaływania 
Programu poprzez sys-
tematyczny jego moni-
toring

W 2018 roku w GiM Nisko skala zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających z
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz prowadzonych działań pomocowych wobec osób
i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie przedstawiała się następująco

Liczba rodzin, w których wy-
stępuje zjawisko przemocy w

rodzinie

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 
(należy podać liczbę rodzin)

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku

66 60 6

Ogółem oso-
by dotknięte

przemocą
 w rodzinie

kobiety Mężczyźni Dzieci

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego:
osoby

starsze*
osoby
nie-

pełno-
sprawne

osoby
starsze*

osoby
nie-

pełno-
sprawne

do 13 r.ż. od 14
do 18

lat

157 86 0 0 9 0 0 62 21 41

Sprawcy przemocy-
Ogółem

Kobiety Mężczyźni Małoletni*

66 0 66 0

Realizacja zadań w G i M Nisko dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych
przez samorząd gminny spoczywa m.in. na Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym d/s Przeciw-
działania Rodzinie powołanym Zarządzeniem Nr 233/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie w Nisku oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 233/2015 roku Burmistrza
Gminy i Miasta Nisko z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku.

Jednocześnie Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku nr X/66/2011 z dnia 03 czerwca 2011
roku ustalono tryb i sposób powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  w  Nisku,którą  to  Uchwałę  zmieniono Uchwałą
Nr 177/2016 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Zespół składa się z przedstawicieli następujących instytucji:
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1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
2. Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nisku:
3. Komendy Powiatowej Policji w Nisku:
4. Sądu Rejonowego w Nisku:
5. Ochrony zdrowia:
6. Oświaty:
7. Organizacji pozarządowych

Zespół swoje zadania związane bezpośrednio z pomocą osobom pokrzywdzonym realizuje
poprzez grupy robocze.  Grupy robocze są tworzone przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Nisko.

Skład grupy roboczej uzależniony jest od miejsca zamieszkania rodziny występujących pro-
blemów oraz struktury rodziny. Zespół interdyscyplinarny i grupy robocze, oraz inne podmioty wy-
mienione w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w zakresie „Niebieskiej Karty” prze-
strzegają zasad wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także rozporzą-
dzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”) w tym
w sposób uniemożliwiający wgląd osób trzecich.

5.13.2 Realizacja procedury „Niebieskie Karty” (NK) w 2018 roku

Liczba sporządzonych NK
Nazwa podmiotu sporządza-

jącego formularz
NK-A

Liczba formularzy „Nie-
bieska Karta–A” wsz-
czynających procedurę

Liczba ponownych for-
mularzy „Niebieska Kar-

ta–A”

Razem (suma):
 liczba formularzy „Niebieska

Karta-A” ogółem dla danej służ-
by

Policja 42 6 48

Jednostka organizacyjna po-
mocy społecznej

6 X 6

Łącznie: 48 6 54

Liczba prowadzonych w 2018 r spraw w ramach procedury NK

Liczba prowadzo-
nych przez grupy ro-

bocze spraw w ra-
mach procedury

„Niebieskie Karty” -
ogółem

Liczba utworzo-
nych 

w 2018 r. grup ro-
boczych*

Liczba pracują-
cych 

w 2018 r. grup ro-
boczych**

Liczba osób poszko-
dowanych w wyniku

przemocy 
w rodzinie, których 

ww. postępowanie do-
tyczyło

Liczba osób stosu-
jących przemoc 

w rodzinie, których 
ww. postępowanie

dotyczyło

66 186 198 157 66

Liczba zakończonych w 2018 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Liczba zakończonych 
w 2018 r. spraw 
w ramach procedury „Nie-
bieskie Karty” ogółem, z 
tego:

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rządzenia w sprawie procedury „Nie-
bieskie Karty” oraz wzorów formula-
rzy „Niebieska Karta”

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporzą-
dzenia w sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Nie-
bieska Karta”
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52 22 30

W 2018 roku na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sy-
tuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie nie
odbierano dzieci z rodziny przez pracownika socjalnego wykonującego obowiązki służbowe

W 2018 roku nie kierowano osób do specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemo-
cy w rodzinie (SOW), ośrodków interwencji kryzysowej (OIK.

W 2018 roku skierowano zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego
z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Instytucja, do której przeka-
zano zawiadomienie

Liczba zawiadomień doko-
nanych przez OPS

Liczba zawiadomień dokonanych przez
zespół interdyscyplinarny, grupy robocze

Policja 0 0

Prokuratura 0 27

Na terenie Gminy Miasta Nisko w 2018 roku dostępne było poradnictwo specjalistyczne
(prawne, psychologiczne i in.) dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie.

Na terenie gminy prowadzone było również poradnictwo oraz działania edukacyjne służące
wzmocnieniu  opiekuńczych i  wychowawczych kompetencji  rodziców w rodzinach zagrożonych
przemocą w rodzinie w formie:

Ze strony GZI/OPS(pracownicy socjalni,prawnik, psycholog,asystent rodziny)  udzielano:
pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, poradnictwa informacyjnego i socjalnego, asy-
stentury, monitoringu, rozmów motywujących, pomocy socjalnej, posiłków pomocy mieszkanio-
wej, interwencji kryzysowej, włączano do uczestnictwa w zajęciach KIS

Ze strony placówek oświaty-  prowadzono akcje edukacyjno -informacyjne, udzielano po-
mocy psychologicznej,szkolono nauczycieli, przeprowadzano konsultacje, i obserwacje dzieci w sy-
tuacjach podejrzenia występowania lub stosowania przemocy w tym przemocy w szkole, prowadzo-
no pogadanki na wywiadówkach i lekcjach, wykonywano gazetki, ulotki i foldery

Ze strony placówek służby zdrowia- udzielano konsultacji psychologicznych osobom do-
świadczającym przemocy w rodzinie,podejmowano działania profilaktyczne w rodzinach w których
istnieje  podejrzenie  stosowania  przemocy  w  tym  głównie  z  osobami  doświadczającymi
przemocy,kierowano na leczenie odwykowe,prowadzono pracę z osobami współuzależnionymi od
alkoholu,motywowano do zmiany, uświadamiano zagrożenia

Ze strony Sądu i kuratorów sądowych- prowadzono monitoring w środowiskach dotknię-
tych przemocą  tj. głównie w rodzinach z dziećmi, wykonywano nadzór sadowy w rodzinach, wnio-
skowano o asystenturę rodzinną leczenie psychiatryczne i odwykowe, udzielano pomocy prawnej
w zakresie wspierania ofiar przemocy w rodzinie.
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5.14. Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2017-
2019

5.14.1 Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na
lata 2017-2019 za rok 2018

Zadania dotyczące wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji opie-
kuńczo wychowawczej nałożyła na Gminę ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zada-
nia obowiązkowe obciążające samorządy wynikające z ustawy to:
1. opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny

W dniu 23 lutego 2017 roku Uchwałą Nr XXXIII/242/17 Rada Miejska w Nisku przyjęła
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko lata 2017-2019.
Misję Programu na lata 2017-2019 nazwano „Kompleksowe wsparcie rodzin przeżywających trud-
ności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dzieci w tych rodzinach z terenu
Gminy i Miasta Nisko”.

Program zakłada 2 główne cele strategiczne:
a) Zbudowanie spójnego systemu wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo - wychowaw-

czymi na terenie Gminy i Miasta Nisko.
b) Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci z terenu Gminy i Miasta Nisko poza rodziną biolo-

giczną
2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny

Zarządzeniem Burmistrza GiM Nisko w 2017 roku zmieniono Regulamin Organizacyjny
OPS w Nisku oraz strukturę organizacyjną OPS i wówczas utworzono stanowisko pracy ds. asysty
rodzinnej. Asystent jest zatrudniony na pełny etat nadal. Asystent rodziny podnosi swoje kwalifika-
cje zawodowe w cyklach szkoleniowych, poprzez udział w sympozjach i naradach, oraz poprzez
współpracę w ramach grupy samopomocowej asystentów w województwie podkarpackim.
3. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,  

oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo wychowaw-
czych  
przez:

a) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny, oraz do-
stępu do specjalistycznego poradnictwa

Nazwa kategorii (rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi) Rok 2018

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny :
w tym z postanowieniem sądowym 

13
10

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy 
opiekuńczo-wychowawcze 

45

Liczba rodzin którym zapewniono pomoc asystenta rodziny 13

Liczba rodzin którym zapewniono 
dostęp do poradnictwa 

prawnego 32
socjalnego 45
psychologicznego 13
pedagogicznego 27

Liczba rodzin którym udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej 45

Koszt zatrudnienia asystenta 54 421

b) organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających
Obowiązkiem gminy wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny jest także organizowanie szkoleń
i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,oraz finansowanie kosztów związanych
z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające. W 2018 roku na terenie GiM Nisko
nie stwierdzono zapotrzebowania na rodziny wspierające.

c) prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci
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Kolejnym elementem zadaniowym spoczywającym na Gminie jest prowadzenie placówek
wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.

Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XXIII/162/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku utwo-
rzono 4 placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej.
Są to:
✔ Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nisku, działająca

nieprzerwanie od1995 r. jest jedną z form działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku
na rzecz dzieci i młodzieży.

Od stycznia do grudnia 2018 r. z zajęć świetlicowych korzystało łącznie 27dzieci i młodzie-
ży z klas 0 – VIII szkół podstawowych. 

W czasie zajęć pod opieką wychowawcy przebywało liczbowo maksimum do 15 dzieci.
W tym czasie zatrudniona była jedna osoba(1 pracownik etatowy) przygotowany do pracy profi-
laktycznej z dziećmi i młodzieżą. Dodatkowo w ciągu roku rodzice dzieci uczęszczających do Pla-
cówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Środowiskowo-Profilaktycznej w Nisku utrzymywali stały
kontakt z pracownikiem świetlicy, uzyskiwali wsparcie w wychowaniu dzieci. Rodzice byli również
włączani w imprezy okolicznościowe, dzięki temu mogli dokładniej poznać możliwości i zasoby
swoich dzieci.

W ramach dożywiania od stycznia do grudnia 2018 r. zapewniono wszystkim dzieciom posi-
łek w postaci suchego prowiantu, również w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicy w 2018 r. należały: zajęcia edukacyjne (po-
moc w nauce),  zajęcia  grupowe (profilaktyczne),  zajęcia  plastyczno-manualne,  zajęcia  ruchowe
(sportowe),  zajęcia  komputerowe,  zajęcia  kronikarskie,  zajęcia  artystyczne  (teatralno-taneczno-
wokalne), zajęcia praktyczne (kulinarne), zajęcia czytelnicze, rozmaitości (zajęcia zabawowe), spo-
łeczność edukacyjna oraz czas rządowy.

✔ Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie” dzia-
łająca w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku.

Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Wolinie została po-
wołana uchwałą Nr XXIII Rady Miejskiej z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie utworzenia pla-
cówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku.

Od stycznia do grudnia 2018 r. z zajęć świetlicowych w Placówce Wsparcia Dziennego –
Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej w Wolinie  korzystało łącznie 31 dzieci i młodzieży
z klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum (według ustalonego planu zajęć, podczas jednych za-
jęć nie więcej niż 15 dzieci).  Zgodnie z ustawą, pod opieką jednego wychowawcy w placówce
wsparcia dziennego przebywało, w tym samym czasie, nie więcej niż 15 uczestników, co nie ozna-
cza, że dozwolone jest prowadzenie tylko placówki, w której liczba dzieci na wychowawcę wynosi
do 15 osób, ale placówka musi tak zorganizować plan zajęć, aby o konkretnej porze nie było ich
więcej. Kadra pedagogiczna była profesjonalnie przygotowana do pracy profilaktycznej z dziećmi
i młodzieżą. W ramach dożywiania zapewniono dzieciom posiłek.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki, celem jej działania jest:
1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wycho-

wawczych;
2. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecz-

nymi;
3. Pomoc w integracji rodziny;
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej mającej na celu wyrównanie dys-

proporcji  
w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z trudnością uczenia się;
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5. Prowadzenie działalności wychowawczo – motywującej, wyrabiającej u dzieci postawy
prospołeczne,  
także asertywności i dbałości o rozwój własnych talentów i zainteresowań;

6. Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
7. Zapewnienie dzieciom miejsca spędzania czasu wolnego, także w wakacje i ferie;
8. Dożywianie dzieci;
9. Profilaktyka uzależnień, przemocy w rodzinie oraz innych zachowań ryzykownych.

Placówka realizuje swoje cele poprzez następujące działania: zapewnia opiekę i wycho-
wanie; pomoc w nauce; organizuje czas wolny, organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne; organizu-
je formy wypoczynku letniego  i  zimowego; rozwija zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności
praktyczne; pomaga i wspiera w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; or-
ganizuje zajęcia w grupach zainteresowań; organizuje zajęcia profilaktyczne; opracowuje i wdraża
programy pomocy społecznej,  profilaktyki  i  rozwiązywania problemów alkoholowych,  przeciw-
działania przemocy i inne w zakresie wspierania rodziny.

Placówka w swojej działalności współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka a także
placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

✔ Placówka Wsparcia  Dziennego pn.  „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna  w Zarzeczu”
działająca w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku.

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Zarzeczu dzia-
łalność rozpoczęła we wrześniu 2003 roku. Placówka ta powstała z inicjatywy sołtysa wsi Zarzecze
Stanisława Pliszki i pracownika socjalnego, który konieczność jej istnienia stwierdził po przepro-
wadzeniu wywiadów w środowisku lokalnym.

Zajęcia z  dziećmi prowadzone są przez pięć dni  w tygodniu od godziny 9.00 do 17.00,
w trakcie wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej zajęcia odbywają się w innych
godzinach – po wcześniejszym ustaleniu z Kierownikiem OPS w Nisku.
 Systematycznie z codziennych zajęć świetlicowych w miesiącach od stycznia do grudnia 2018
roku skorzystało 21 dzieci i młodzieży (w wieku 6–17 lat) uczęszczających do Zespołu Szkół w Za-
rzeczu przy czym pod opieką wychowawcy przebywało w danym momencie 15 dzieci. W PWD
w Zarzeczu zatrudniona była 1 osoba, przygotowana do pracy wychowawczej z dziećmi (pedagog).

✔ Placówka Wsparcia Dziennego pn. „Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna w Nowosielcu”
działająca w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Nisku.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku z zajęć świetlicowych PWD w Nowosielcu korzysta-
ło łącznie 23 dzieci i młodzieży z klas od „0 do VI” szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym
czasie zatrudniony był pracownik pełniący rolę kadry wychowawczą w wymiarze 1 etatu na stano-
wisku  wychowawca  oraz  na  zastępstwo  pracownik  pełniący  funkcję  młodszego  wychowawcy
w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach prac interwencyjnych.  W okresie od 20.04.2018 do
01.10.2018 roku Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowo-Profilaktyczna w Nowo-
sielcu” była nieczynna z powodu urlopu wychowawcy.

W okresie wakacji dzieci uczestniczące w zajęciach Świetlicy w Nowosielcu otrzymały pro-
pozycje nieodpłatnego wyjazdu na kolonie z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (10 osób) jako re-
kompensaty za przerwę w zajęciach świetlicowych,ale jedynie 1 rodzic podjął decyzje wysłania
dziecka na kolonie.

Do stałych zajęć prowadzonych w Placówce w 2018 roku należy: pomoc w nauce, zajęcia
artystyczno – manualne, zajęcia sportowe, zajęcia kronikarskie, zajęcia praktyczne (kulinarne). Za-
pewniono także dzieciom posiłek w postaci suchego prowiantu.

Charakter pracy tychże placówek ma formę opiekuńczą. Łącznie w 4-ch placówkach jest 60
miejsc dla dzieci. Dzieci pozostają pod opieką 1-go wychowawcy na każdej świetlicy.
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W roku 2018 na terenie Gminy i Miasta Nisko rozpoczęły działalność 2 nowe Placówki
działające w formie pracy podwórkowej.  Jednostką prowadząca jest  Stowarzyszenie: Chorągiew
Podkarpacka ZHP – Rzeszów ul. Hetmańska 9. Placówki noszą nazwę:

✔ Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „KNIEJA” –Nisko, ul. Dąbrowskiego 8
✔ Świetlica Podwórkowa w Gminie Nisko „MALI AGENCI” –Nisko, ul. Piaskowa 15

W 2018 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 116dzieci.
Placówki wsparcia dziennego

Lp. Wyszczególnienie Ogółem

w tym placówek/w
placówkach

prowadzonych przez
inne podmioty niż gmina

1.
Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 
prowadzone w formie:

6 2

1.1. Opiekuńczej 4 0
1.2. Specjalistycznej 0 0
1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 2 2
2. Liczba miejsc 90 30
3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 90 14
4. Wydatki (w zł) 208 042 28 042
5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 116 14

6. Liczba pracowników

7
(w PWD w Nowosielcu

1 pracownik na
zastępstwo)

2

Uczestnikami PWD są dzieci wywodzące się z różnych rodzin nie tylko z rodzin dysfunk-
cyjnych, czy z problemami alkoholowymi. Sama nazwa Świetlicy wskazuje, iż ma ona za zadanie
szerzenie profilaktyki by nie dopuścić do sytuacji marginalizacji czy wykluczenia dzieci w środowi-
sku. 

Świetlice mają za zadanie zapobiegać patologiom społecznym poprzez: wspieranie wycho-
wawczej roli rodziny w integralnym rozwoju dziecka w jej naturalnym środowisku, wyrównanie
dysproporcji  edukacyjnych  i  wychowawczych  u  podopiecznych,  rozwinięcie  u  wychowanków
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życia codziennego i rozwiązywanie konfliktów,
wzmacnianie  u  wychowanków  poczucia  własnej  wartości,  profilaktykę  uzależnień,  wyrabianie
i utrwalanie u wychowanków prawidłowych nawyków higieny. 

Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyj-
nym ośrodku preadopcyjnym

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka
gmina właściwa  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  dziecka  przed umieszczeniem go po raz
pierwszy ponosi odpowiednio wydatki:
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Współfinansowanie przez Gminę pobytu dziecka
w pieczy zastępczej ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej  

W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% 

W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 30% 

W trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy
zastępczej 

50% 

Liczbę dzieci umieszczonych w placówkach w 2018 roku (w zestawieniu z danymi przed i po roku
analizy) oraz w rodzinach zastępczych a także koszt poniesiony przez Gminę Nisko przedstawia po-
niższa tabela

Rok Liczba dzieci 
umieszczonych w 
placówkach poza rodziną 
w pieczy zastępczej  z 
terenu GiM Nisko (w tym 
osoby pełnoletnie) 

Liczba dzieci  w placówkach Liczba dzieci    w rodzinach 
zastępczych 

Koszt
poniesiony
przez  gminę
ogółem ogółem Poza

powiatem
W 
powiecie

ogółem Poza
powiatem

W powiecie

2016 22 13 7 6 9 3 6 93 007 

2017 31(-3) 17 6 11 14 5 9 140 768 

2018 26 15 6 9 11 5 6 194 666

2019 Planowany koszt zgodnie z informacja starosty niżańskiego 222 600

Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej
trudności.

W wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej zamieszkałego na terenie gminy
Procedurę monitorowania działań podejmowanych przez asystenta rodziny i pracownika so-

cjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowaw-
czych określono w Zarządzeniu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Opracowane zo-
stały narzędzia do dokumentowania działań, które są wykorzystywane do oceny wydolności i po-
staw rodzicielskich.

W ramach działań monitorujących rodziny biologiczne których dzieci znajdują się w zabez-
pieczeniu w pieczy zastępczej OPS w Nisku zawarł umowę partnerską z zawodową i niezawodową
rodziną zastępczą o udostępnianiu pomieszczenia (sala KIS) na terenie OPS w Nisku do spotkań ro-
dziców z dziećmi w obecności pracownika OPS oraz rodzica zastępczego, a także koordynatora pie-
czy zastępczej. Nowe otoczenie zarówno dla rodzica jak i odebranego dziecka pozwala na obserwo-
wanie więzi  rodzinnych i  postaw opiekuńczych rodzica lub ich brak,co przekłada się  na ocenę
dziecka i dalsze jego losy.

5.15. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Gminny  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy
i Miasta  Nisko na  2018 rok  przyjęty  do  realizacji  Uchwałą  Rady Miejskiej  w Nisku Nr XLV/
359/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. stanowi podstawę realizacji zadań własnych gminy w 2018r.,
w zakresie profilaktyki.

–49–



Zadania ujęte w wyżej wymienionym programie profilaktycznym są realizowane w naszej
gminie systematycznie i stanowią ważny oraz trwały element profilaktyki społecznej w zakresie
ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gmin-
nych w zakresie profilaktyki. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

W 2018 roku planowana wysokość budżetu na realizację programu wynosiła 390 000,00zł.
Wpływy z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły: 458
508,97zł Wydatki w ramach realizację Programu wyniosły – 384 622,62 zł.

Priorytetowymi zadaniami w 2018 roku była szeroko pojęta profilaktyka, integracja osób
uzależnionych i współuzależnionych, przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi.

Realizacja wyżej wymienionego programu obejmowała wiele działań profilaktycznych, in-
terwencji w indywidualnych sprawach dot. uzależnień oraz pomoc osobom dotkniętych przemocą.
Głównym kierunkiem w realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmo-
wi winno być wdrażanie programów profilaktycznych, uczących młodzież umiejętności odmawia-
nia i dokonywania prawidłowych wyborów oraz szkolenie osób różnych profesji, którzy pracują
z dziećmi  i  osobami  uzależnionymi.  Ponadto  należy  poszerzać  ofertę  spędzania  czasu  wolnego
przez młodzież, poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz stwarzanie dzieciom i mło-
dzieży możliwości uczestnictwa w zajęciach różnych grup tematycznych.

Sprawozdanie z realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i narko-
manii w zakresie:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od al-
koholu i innych używek.

Lp Nazwa zadania Odbiorcy Koszt realizacji zada-
nia

1. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Nisku w zakresie leczenia i rehabi-
litacji osób uzależnionych, współuzależnionych, dzieci 
z rodzin patologicznych oraz osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie

Osoby uzależnione i dotknięte prze-
mocą w rodzinie

 ze środków własnych
instytucji

2 Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Członkowie Gminnej Komisji Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych

19 011,37 zł

3 Dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
poprzez wspieranie działalności pielęgnacyjno-rehabilita-
cyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych:
-Caritas Diecezji Sandomierskiej
- Polski Związek Niewidomych
Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli

Osoby niepełnosprawne, 
4 000,00 zł
600,00 zł

3 Dofinansowanie superwizji dla pracowników Poradni Le-
czenia Uzależnień w Nisku

 Osoby uzależnione i dotknięte prze-
mocą w rodzinie

2 000,00 zł

Razem: 25 611,37 zł

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Lp Nazwa zadania Odbiorcy Koszt realizacji zadania

1 Udział w zajęciach prowadzonych przez Klub Integracji 
Społecznej

Osoby uzależnione i dotknięte prze-
mocą w rodzinie

w ramach działań podejmo-
wanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nisku

2 Zorganizowanie i prowadzenie szeregu spotkań konsulta-
cyjno-interwencyjnych, przez Klub AA, Poradnię Lecze-

 Osoby uzależnione i dotknięte 
przemocą w rodzinie oraz osoby 

ze środków własnych wy-
mienionych instytucji
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nia Uzależnień, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. współuzależnione

3 Spotkania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z osobami potrzebującymi
pomocy:

 występowanie do sądu z wnioskami o podjęcie 
leczenia odwykowego

skierowano 19 osób 6 173,68 zł

4 Prowadzenie przez GKPiRPA rozmów interwencyjno-
uświadamiających nt. szkodliwości nadużywania alkoho-
lu oraz postępowania w przypadku występowania prze-
mocy w rodzinie, udzielanie bezpłatnych porad i konsul-
tacji psychologicznych.

Osoby uzależnione, współuzależ-
nione i osoby doznające przemocy 
w rodzinie

w ramach działań podejmo-
wanych przez Gminną Ko-
misję Profilaktykę i Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych

5 Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Nisku poprzez
udzielanie informacji i konsultacji socjalnych, psycholo-
gicznych oraz prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie

Osoby uzależnione, współuzależ-
nione i osoby doznające przemocy 
w rodzinie

w ramach działań podejmo-
wanych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej

  3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć za-
gospodarowujących czas wolny ucznia,  a także działań na rzecz dożywiania dzieci i  młodzieży
uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i so-
cjoterapeutycznych, w tym:

• Zorganizowanie i dofinansowanie form zagospodarowujących czas wolny dzieci i młodzie-
ży rozwijających ich zdolności i zainteresowania - konkursy i turnieje realizowane w pla-
cówkach szkolnych:

Lp Nazwa zadania Wydatkowana
kwota

Termin realizacji Organizator

1
XX Miejsko-Gminny Konkurs 
Ortograficzny
„Sówka mądra główka”

490,79 złLuty – marzec 
2018r.

Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 5 w Nisku 
(klasy I-III)

2
Gminny Konkurs Ortograficzny
„Zostań mistrzem ortografii”

395,85 złKwiecień 2018r. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1
w Nisku (IV-VIl)

3
„Mały fizyk eksperymentuje” 891,57 złKwiecień-listopad 

2018r.
Gimnazjum Nr 1 w Nisku;

4
„Ogólnopolski Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym

394,50 złKwiecień 2018r. Publiczna Szkoła 
Podstawowa Nr 1 w Nisku

5

Organizowanie i koordynowanie 
działań drużyn harcerskich i 
gromad zuchowych w szkołach 
podstawowych na terenie Gminy 
i Miasta Nisko

8 771,36 złStyczeń-grudzień 
2018r.

Gmina i Miasto Nisko

Razem 10 944,07 zł

• Zorganizowanie, prowadzenie i dofinansowanie środowiskowych przedsięwzięć profilak-
tycznych promujących zdrowy styl życia:

Lp Nazwa zadania Odbiorcy Wydatkowana kwota

1 Działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży podczas zajęć na wodzie

Dzieci, młodzież i dorośli z 
terenu Gminy i Miasta Nisko

3 000,00 zł

2 Materiały edukacyjne, pakiet filmów DVD „Przemoc 
niejedno ma imię” oraz „Pułapki Nowoczesnych Tech-
nologii”

Dzieci, młodzież i dorośli z 
terenu Gminy i Miasta Nisko

599,00 zł

RAZEM 3 599,00 zł
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• Zorganizowanie i dofinansowanie wypoczynku letniego
Lp Nazwa jednostki Nazwa zadania Wydatkowana

kwota
Termin realizacji

1 NCK „Sokół”
oddział w Nowosielcu

„Odkrywcy przygód” 1 800,00 zł 09.07 – 17.08.2018r.

2 NCK „Sokół” Nisko „Wakacje 2018 w NCK Sokół” 1 799,99 zł 18.06 – 14.08.2018r.

3 NCK „Sokół”
oddział w Zarzeczu

„Radosne lato 2018” 1 800,00 zł 02.07 – 27.07.2018r.

4 Stowarzyszenie Aktywnej Współ-
pracy w Wolinie SAWW

„Kolorowe lato” 1 000,00 zł 25.06 – 20.07.2018r.

5 Komenda Hufca ZHP w Nisku „Harcerska akcja letnia Zlot 
ZHP Gdańsk 2018”

6 000,00 zł 05.08– 16.08.2018r.

6 Miejska Biblioteka Publiczna w 
Nisku

„Wakacyjne hece w bibliotece” 1 000,00 zł 03.07 – 26.07.2018r.

RAZEM 13 399,99 zł

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.

Lp Nazwa zadania Nazwa realizatora Koszt realizacji
zadania

1. Realizacja zadań publicznych w ramach otwartych 
konkursów ofert na rok 2018 przez organizacje po-
zarządowe

Organizacje pozarządowe działające na 
terenie Gminy i Miasta Nisko

138 000,00 zł

2 „IV Przegląd Kolęd i Pastorałek” Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” -
Oddział w Nowosielcu

300,00 zł

3 XIII Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy 
Taneczne 2018”

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 
wNisku

999,99 zł

4 Prowadzenie działań profilaktycznych w Placów-
kach Wsparcia Dziennego -Świetlice Środowi-
skowo-Profilaktyczne

Placówki Wsparcia Dziennego -Świetli-
ce Środowiskowo-Profilaktyczne w Ni-
sku, Zarzeczu, Nowosielcu, Wolinie

180 000,00 zł

5 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pn „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” (eliminacje powiatowe)

Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP – Zarząd Oddziału Miejsko-
Gminnego w Nisku

198,64 zł

6 „Kiermasz Wielkanocny” Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 1 396,57 zł

7 „Książka czeka na przedszkolaka” Przedszkole Niepubliczne DOMmisia 400,00 zł

8 Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Komenda Powiatowa Policji w Nisku 399,31 zł

9 Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych pt. 
„Porozmawiajmy o uzależnieniach”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Nisku

700,00 zł

10 Wyjazd dzieci autystycznych Krajowe Towarzystwo Autyzmu – Od-
dział Terenowy w Stalowej Woli

1 000,00 zł

11 Zawody Wędkarskie z okazji Międzynarodowego 
Dnia Dziecka

Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 4 
w Nisku

300,00 zł

12 „Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” Ni-
sko – Oddział w Nowosielcu

200,00 zł

13 „Majówka z Czarnieckim, czyli sztuka integruje po-
kolenia”

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana 
Czarnieckiego w Nisku

1 000,00 zł

Razem 324 894,51 zł
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 Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Zarządzeniem Nr 94/2014 powołał Gminną Komisję Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W roku 2018 odbyło się 14 posiedzeń Komisji, podczas których m. in.:

 opiniowano wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
✗ pozytywnie zaopiniowano wnioski na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych:
✗ o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa - 12 wniosków
✗ o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu - 10 wniosków
✗ powyżej 18% - 10 wniosków
✗ pozytywnie zaopiniowano wnioski na gastronomiczną sprzedaż napojów alkoholowych:
✗ o zawartości do 4,5% alkoholu i piwa - 7 wniosków
✗ o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu - 3 wnioski
✗ powyżej 18% - 4 wnioski

 opiniowano wnioski na realizację programów profilaktycznych, 
 opiniowano wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu (19 wnioski

skierowano do Sądu),
 udzielano fachowych porad w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnio-

nym.

Na podstawie  Uchwały nr LII/409/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 10 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy i Miasta Nisko, usta-
lono:

a) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży:
✔ do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 60
✔ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 40
✔ powyżej 18% zawartości alkoholu - w ilości 40

b) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży:
✔ do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 100
✔ powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 80
✔ powyżej 18% zawartości alkoholu - w ilości 80.
Obecnie na terenie Gminy i Miasta Nisko sprzedaż napojów alkoholowych, wg stanu na

31.12.2018r. w miejscu sprzedaży prowadzi 21 punktów gastronomicznych, w tym:
1. piwo i napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu - 21 lokali;
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu - 7 lokali
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 13 lokali 

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  poza miejscem sprzedaży
prowadzi 50 placówek handlowych /sklepy/, w tym:

1. piwo i napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu – 50 placówek
2. napoje alkoholowe powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu - 41 placówek.
3. napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 46 placówek

Na terenie Gminy i Miasta Nisko funkcjonuje łącznie 71 punktów sprzedaży napojów alko-
holowych.
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Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Nisku w roku 2018 trzy-
krotnie przeprowadzili kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy i Miasta Nisko,
w trakcie których skontrolowano 10 punktów odnośnie przestrzegania zasad i warunków sprzedaży
napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała dzia-
łania zgodnie z przyjętym planem.

5.16. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na 
lata 2018-2020

Podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona była realizacja  zadań
własnych gminy w 2018r., w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest  Gminny Program Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 przyjęty do realizacji
Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku Nr XLV/358/18 z dnia 31 stycznia 2018r.

Zadania ujęte w wyżej wymienionym programie profilaktycznym są realizowane w naszej
gminie systematycznie i stanowią ważny oraz trwały element profilaktyki społecznej w zakresie
ochrony zdrowia.

Ustawodawca wskazał źródła pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gmin-
nych w zakresie profilaktyki. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych.

W 2018 roku planowana wysokość budżetu na realizację w/w programu wynosiła 10 000,00
zł.  Wpływy z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku wyniosły:
458 508,97zł. Wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wy-
niosły – 9998,79 zł.

Priorytetowymi zadaniami w 2018 roku była szeroko pojęta profilaktyka oraz przeciwdzia-
łanie  narkomanii  w  tym:  prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:

1. Prowadzenie zajęć zagospodarowujących czas wolny ucznia, a także działań na rzecz dożywiania
dzieci  i  młodzieży  uczestniczących  w pozaszkolnych programach  opiekuńczo-wychowawczych,
profilaktycznych i  socjoterapeutycznych, poprzez zorganizowanie i  dofinansowanie wypoczynku
zimowego dla dzieci i młodzieży.

Lp ,Nazwa jednostki/organizatora Nazwa zadania Wydatkowa-
na kwota

Termin realizacji

1 Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nisku

„Biblioteka i ja” 999,96 zł 30.01-08.02.2018r.

2 Miejska Biblioteka Publiczna 
w Nisku-Filia w Nowosielcu

„Kreatywne i bezpieczne ferie 
w bibliotece 2018”

300,00 zł 29.01 – 08.02.2018r,

3 Stowarzyszenie Aktywnej Współ-
pracy w Wolinie SAWW

„Zima w kolorach tęczy” 700,00 zł 30.01 – 07.02.2018r.

4 Parafia Rzymsko-katolicka pw. 
Św Jana Chrzciciela

„Zdrowo i bezpiecznie w okre-
sie ferii zimowych 2018”

1 300,00 zł 28.01 – 01.02.2018r.

5 Komenda Hufca ZHP im. Szarych
Szeregów w Nisku

Biwak zimowy „100- lat Nie-
podległości”

1 500,00 zł 26.01 – 28.01.2018r.

6 NCK „SOKÓŁ” -oddział w Za-
rzeczu

„Wesoła zima 2018” 1 000,00 zł 29.01 – 07.02.2018r.
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7 NCK „Sokół” w Nisku „Ferie zimowe w NCK ” 2 499,99 zł 24.01 – 09.02.2018r.

8 NCK „Sokół” -oddział w Nowo-
sielcu

„Poszukiwacze przygód” 600,00 zł 29.01 – 08.02.2018r.

9 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla 
„Malce” w Nisku 

„Zdrowo i bezpiecznie w okre-
sie ferii zimowych”

498,96 zł 29.01 – 11.02.2018r.

10 Stowarzyszenie „Mieszkańcy 
z Pasją”

„Kreatywne ferie 2018” 299,88 zł 30.01- 07.02.2018r.

11 Katolicki Dom Kultury „ARKA” Warsztaty artystyczne dla dzie-
ci i młodzieży z KDK 
„ARKA”

300,00 zł 29.01-09.02.2018r.

RAZEM 9 998,79 zł

Skuteczna realizacja zadań ujętych i przewidzianych w w/w Programie do realizacji  była
możliwa dzięki współpracy z różnymi instytucjami tj: jednostkami oświatowymi, placówkami służ-
by zdrowia, Komendą Powiatową Policji w Nisku, Sądem Rejonowym w Nisku, Kuratorami Sądo-
wymi, przedstawicielami parafii rzymsko-katolickich z terenu Gminy i Miasta Nisko oraz przedsta-
wicielami organizacji pozarządowych i społecznych.

5.17. Roczny program współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 rok

  Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2018.450 z późn. zm.), organ wykonawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Program Współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-
tami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie na rok 2018 został uchwalony przez Radę Miejską w Nisku Uchwałą Nr
XLI/334/17 z dnia 30 listopada 2017 roku. Celem głównym Programu było kształtowanie partner-
stwa oraz wypracowanie wspólnych mechanizmów służących efektywnemu i skutecznemu diagno-
zowaniu, a następnie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy.

  Celami szczegółowymi Programu w 2018 roku było:
1. Podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania z organizacjami pozarządo-

wymi oraz określenie zadań publicznych, które umożliwią dokładniejsze zaspokajanie po-
trzeb zbiorowych mieszkańców Gminy;

2. Tworzenie dogodnych warunków do zwiększania aktywności społecznej w zakresie realiza-
cji określonych zadań publicznych;

3. Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych do realizacji zadań, a także pełniejsze
wykorzystanie ich możliwości kadrowych i rzeczowych;

4. Podnoszenie  standardów  realizacji  zadań  przez  organizacje  poprzez  pełną  współpracę
i wsparcie organów Gminy;

5. Promowanie  idei  społeczeństwa  obywatelskiego  oraz  dążenie  do  udziału  mieszkańców
w podejmowanych inicjatywach, zmierzających do ciągłej poprawy jakości ich życia;

6. Wsparcie  Gminy  dla  podejmowanych  przez  organizacje  pozarządowe nowych  inicjatyw
i wykorzystywanie wszelkich dostępnych procedur służących ich skutecznej realizacji;

7. Analizowanie  i  ocenianie  rezultatów współpracy oraz  realizowanie  działań  usprawniają-
cych.
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Współpraca finansowa z Organizacjami Pożytku Publicznego w 2018 roku

W Programie Współpracy na 2018 r. na realizację zadań publicznych przez organizacje po-
zarządowe przewidziano kwotę  192 000,00 zł.  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018.450), po przepro-
wadzeniu w 2018 roku dwóch otwartych konkursów ofert i po podpisaniu umów ze wszystkimi
podmiotami,  łączna  kwota  przekazanych  dotacji  na  realizacje  zadań  publicznych  wyniosła  192
000,00 zł. W I otwartym konkursie ofert kwota przekazanej dotacji na realizacje zadania publiczne-
go wyniosła 33 000,00zł, z kolei w II otwartym konkursie ofert łączna kwota przekazanych dotacji
wyniosła – 159 000,00 zł.

W ramach I otwartego konkursu ofert przyznano dotację na realizację zadania: „Pomoc spo-
łeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych
rodzin i osób”.

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej

dotacji
Nazwa oferenta

1  „Dystrybucja żywności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla
mieszkańców Gminy i Miasta Nisko, skierowa-
nych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
w 2018 roku.”

33 000,00 zł
Stowarzyszenie Roz-
woju Osiedla MALCE 
w Nisku

RAZEM 33 000,00 zł

Kwota przekazanej dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nisko na realizację zadania publiczne-
go w I otwartym konkursie ofert wyniosła 33 000,00zł.

W ramach II otwartego konkursu ofert przyznano dotację na realizację zadań:

1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości na-
rodowej, obywatelskiej i kulturalnej:

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej

dotacji
Nazwa oferenta

1 Zorganizowanie warsztatów tanecznych upo-
wszechniających folklor regionalny zakończo-
nych występami zespołu pieśni i tańca pod-
czas świąt państwowych, regionalnych i oko-
licznościowych organizowanych na terenie 
Gminy i Miasta Nisko

50 000,00 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ze-
społu Pieśni i Tańca „Racła-
wice”

2 Kultywowanie tradycji i historii związanej 
z 85-leciem nadania praw miejskich miastu 
Nisko

35 000,00 zł
Niżańskie Stowarzyszenie 
dla Kultury

3 „Niżańska droga do niepodległości” - widowi-
sko słowno-muzyczne z koncertem patrio-
tycznym i pokazem sprzętu służb munduro-
wych

12 000,00 zł
Niżańskie Stowarzyszenie 
dla Kultury

RAZEM 97 000,00 zł

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej

dotacji
Nazwa oferenta

1 Wspieranie działalności pielęgnacyjno - reha-
bilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych

4 000,00 zł
Caritas Diecezji Sandomier-
skiej
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RAZEM 4 000,00 zł

3. Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym:

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej do-

tacji
Nazwa oferenta

1 Zorganizowanie działań integrujących śro-
dowisko seniorów

2 000,00 zł
Niżańskie Stowarzyszenie dla
Kultury

2 000,00 zł

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, Od-
dział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów,

RAZEM 4 000,00 zł

4. Wypoczynek dzieci i młodzieży:

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej

dotacji
Nazwa oferenta

1 Zorganizowanie IX Niżańskich Regat na 
zbiorniku wodnym „Podwolina”

4 000,00 zł
Stowarzyszenie Żeglarskie 
Jacht Klub Nisko

2 Harcerska Akcja Letnia 4 000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego 
Chorągiew Podkarpacka Hufiec
ZHP Nisko

3

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom
i młodzieży poprzez zorganizowanie cyklu 
przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych i 
rekreacyjnych

10 000,00 zł
Niżańskie Stowarzyszenie dla 
Kultury

RAZEM  18 000,00 zł

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Lp Nazwa zadania
Kwota przyznanej

dotacji
Nazwa oferenta

1 Jubileusz Miasta - „Dni Niska”
26 000,00 zł

Niżańskie Stowarzyszenie 
dla Kultury

2 Zorganizowanie warsztatów teatralnych zakoń-
czonych przygotowaniem i wystawieniem spekta-
klu teatralnego dla społeczności niżańskiej w ra-
mach jubileuszu 10-lecia Niżańskiego Teatru 
„Kontynuacja”

10 000,00 zł
Niżańskie Stowarzyszenie 
dla Kultury

RAZEM 36 000,00 zł

Łączna kwota przekazanych dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nisko na realizacje zadań pu-
blicznych w II otwartym konkursie ofert wyniosła 159 000,00zł.

Jednostka Samorządu Terytorialnego zlecająca zadania publiczne organizacjom pozarządo-
wym dokonuje kontroli pod względem zgodności z celami i terminowością realizacji zadań publicz-
nych  oraz  wydatkowania  przekazanych  im  środków  finansowych. Kontrole  przeprowadza  się
w trakcie realizacji zadań oraz po ich zakończeniu. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie zło-
żonych sprawozdań z wykonania  zadania  publicznego.  Wszystkie  podmioty  w terminie złożyły
sprawozdania z wykonania zadań publicznych za rok 2018 i na obowiązujących drukach, zgodnych
z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w spra-
wie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzo-
rów sprawozdań z wykonania tych zadań (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).  Z przedstawionych spra-
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wozdań wynika, że wszystkie podmioty wydatkowały otrzymane środki finansowe na realizację za-
dań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.

Gmina i Miasta Nisko w 2018 r. wspierała sektor pozarządowy w formie pozafinansowej
między innymi poprzez udostępnienie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia. Promowała lokalne or-
ganizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania na stronie internetowej Gminie i Miasta
Nisko. 
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6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Nisku

RADA MIEJSKA W NISKU VII kadencji 2014-2018 (za 2018 do 16 listopada 2018r.)
Przewodniczącym Rady Miejskiej VII kadencji w 2018r był Waldemar Ślusarczyka Wiceprzewod-
niczącymi: Eugeniusz Piekarz i Tomasz Oleksak
Działalność Rady Miejskiej w Nisku w 2018r. 
Odbyte sesje: 11,  w tym nadzwyczajne – 5
Podjęte uchwały: 91 uchwał, z tego dotyczące finansów – 25, w tym: zmieniające budżet – 10, 
zmieniające WPI – 4, pomoc dla Powiatu Niżańskiego – 3, pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego –
1, pomoc dla Województwa Podkarpackiego – 2, zaciągnięcie kredytu, pożyczki, zobowiązania – 5.
dotyczące gospodarowania mieniem – 15 uchwał, w tym: sprzedaż – 11; nabycie- 1; zamiana – 1; 
najem- 1; użytkowanie wieczyste – 1, dotyczące nadania odznak honorowych: 9 uchwał w tym: „Za
zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” – 5, „Honorowy obywatel Gminy i Miasta Nisko” – 4.
dotyczące instytucji miejskich – 15, inne – 27
Struktura polityczna Rady Miejskiej w Nisku w kadencji 2014-2018:
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Klub Radnych Inicjatyw Społecznych
Klub Radnych Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze.
Klub Radnych Niżański Blok Wyborczy

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Nisku

Nazwa Przewodniczący Liczba posiedzeń

Komisja Rewizyjna Zbigniew Kotuła 9

Komisja Budżetu i Finansów Józef Graniczny 8

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Tabian 3

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Marek Pachla 4

Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych Gabriela Karnat 3

RADA MIEJSKA W NISKU VIII kadencji 2018-2023 (za 2018 r. od 21 października 2018r.)
Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji w 2018r był Marcin Folta a Wiceprzewodniczący-
mi: Adam Madej i Marek Pachla.
Działalność Rady Miejskiej w Nisku w 2018r.
Odbyte sesje - 4
nadzwyczajne – 0
Podjęte uchwały - 29, z tego:
dotyczące finansów – 7, w tym: zmieniające budżet – 3, zmieniające WPF– 1, budżetowa na 2019r
-1, WPF na lata 2019-2026 – 1
inne – 22
Struktura polityczna Rady Miejskiej w Nisku:
Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”- 9 radnych. (K. Krzyżak, B. Lechocińska, A. Nicałek, K.
Ożóg, B. Potocka, J. Sroka, R. Sroka, P. Tofil, T. Wolak)
Klub Radnych Aktywne Nisko – 3 radnych. (S. Czwal, A. Madej, G. Błądek).
Klub Radnych „Ziemia Niżańska” – 5 radnych (A. Sądej, K. Tabian, M. Pachla, M. Folta, M. Beer).
Klub Radnych Inicjatyw Gospodarczych – 3 radnych.(A. Drąg, S. Jaskot, G. Bis).
Stałe Komisje Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji w 2018r.
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Nazwa Przewodniczący Liczba posiedzeń

Komisja Rewizyjna Andrzej Sądej 0

Komisja Budżetu i Finansów Marek Beer 1

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Tabian 1

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Grzegorz Błądek 1

Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych Adam Drąg 1

Doraźne Komisje Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji w 2018r.

Nazwa Przewodniczący Liczba posiedzeń

Doraźna Komisja do zmiany Statutu Gminy i Miasta Nisko. Adam Madej 0

Uchwały Rady Miejskiej w Nisku podjęte w 2018 r. Kadencja 2014-2018

1. Uchwała Nr XLIV/353/18 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2018 r.

2. Uchwała nr XLV/354/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 
r.

3. Uchwała Nr XLV/355/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 
i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Nisko za pomocą instrumentu płatniczego

4. Uchwała Nr XLV/356/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznacze-
niem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy 
i Miasta Nisko

5. Uchwała Nr XLV/357/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta 
Nisko na lata 2018-2020

6. Uchwała Nr XLV/358/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020

7. Uchwała Nr XLV/359/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2018

8. Uchwała Nr XLV/360/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzy-
stanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Ni-
sko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

9. Uchwała Nr XLV/361/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 6 w Nisku

10. Uchwała Nr XLV/362/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nisko dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne i inne niż jednostka sa-
morządu terytorialnego na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz trybu przeprowadzania kontroli pra-
widłowości ich pobrania i wykorzystania
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11. Uchwała Nr XLV/363/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

12. Uchwała Nr XLV/364/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

13. Uchwała Nr XLV/365/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

14. Uchwała Nr XLV/366/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obsza-
rem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK WISŁOSAN nieruchomości 
zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym 0006 Nowosielec gmina Nisko

15. Uchwała Nr XLV/367/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Nisku na rok 2018

16. Uchwała Nr XLV/368/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Strategii Roz-
woju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014 - 2020

17. Uchwała Nr XLVI/369/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 
r.

18. Uchwała Nr XLVI/370/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ni-
żańskiego

19. Uchwała Nr XLVI/371/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ni-
żańskiego

20. Uchwała Nr XLVI/372/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ni-
sku nr XLII/347/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Pod-
karpackiego

21. Uchwała Nr XLVI/373/17 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

22. Uchwała Nr XLVI/374/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznacze-
niem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy 
i Miasta Nisko

23. Uchwała Nr XLVI/375/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawa-
nia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warun-
ków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

24. Uchwała Nr XLVI/376/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 
i doradców zawodowych

25. Uchwała Nr XLVI/377/18 z dnia 16 marca 2018 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad udzie-
lania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nisko.

26. Uchwała Nr XLVI/378/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie założenia Przedszkola w Zarzeczu.

27. Uchwała Nr XLVI/379/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko 
w 2018 r.

28. Uchwała Nr XLVI/380/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.
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29. Uchwała Nr XLVI/381/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

30. Uchwała Nr XLVI/382/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

31. Uchwała Nr XLVI/383/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskie-
go Zakładu Komunalnego Sp. Z o.o w Nisku na lata 2018 - 2021.

32. Uchwała Nr XLVI/384/18 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nisko na okręgi wy-
borcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wybor-
czym

33. Uchwała Nr XLVII/385/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Nisko na stałe ob-
wody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

34. Uchwała Nr XLVII/386/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2018 r.

35. Uchwała Nr XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Re-
witalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022

36. Uchwała Nr XLVIII/388/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

37. Uchwała Nr XLVIII/389/18 z dnia 7 maja 2018 r.w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIX/297/09
Rady Miejskiej w Nisku z dnia 25 marca 2009 r., w sprawie podziału Niżańskiego Centrum Kultury
"Sokół" na dwie samorządowe instytucje kultury:  Niżańskie Centrum Kultury "Sokół" w Nisku
i Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku oraz nadania statutów nowo utworzonym instytucjom

38. Uchwała Nr XLVIII/390/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Nisku

39. Uchwała Nr XLVIII/391/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolne-
go przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu w Przedszkole w Zarzeczu

40. Uchwała Nr XLVIII/392/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

41. Uchwała Nr XLVIII/393/18 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości

42. Uchwała Nr XLIX/394/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku 
oraz przyjęcia do realizacji Projektu pn.: "Strefy zieleni i rekreacji w Nisku przy zbiorniku wodnym
na Osiedlu Podwolina"

43. Uchwała Nr L/395/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.

44. Uchwała Nr L/396/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Nisko za 2017 r.

45. Uchwała Nr L/397/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

46. Uchwała Nr L/398/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla Wo-
jewództwa Podkarpackiego

47. Uchwała Nr L/399/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

48. Uchwała Nr LI/400/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
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49. Uchwała Nr LI/401/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Stalowo-
wolskiego

50. Uchwała Nr LI/402/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

51. Uchwała Nr LI/403/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/138/16 Rady 
Miejskiej w Nisku z dnia 18.03.2016 r. dot. przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
i Miasta Nisko" na lata 2015-2020 opracowanego w ramach projektu pn:"Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko" realizowanego zgodnie z umową nr POIS.09.03.00-00-
375/13, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (Program Operacyjny Infrastruktura i Ś

52. Uchwała Nr LI/404/18 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków

53. Uchwała Nr LII/406/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Gminy Nisko na lata 2018 - 2026

54. Uchwała Nr LII/405/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

55. Uchwała Nr LII/407/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

56. Uchwała Nr LII/408/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie 
Gminy i Miasta Nisko miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

57. Uchwała Nr LII/409/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko

58. Uchwała Nr LII/410/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napo-
jów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nisko

59. Uchwała Nr LII/411/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla 
Powiatu Niżańskiego

60. Uchwała Nr LII/412/18 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 
XLVII/387/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016 - 2022"

61. Uchwała Nr LIII/413/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2018r.

62. Ucwała Nr LIII/414/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/406/18 Rady 
Miejskiej w Nisku z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Nisko na lata 2018-2026.

63. Uchwała Nr LIII/415/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Fiannsowej Gminy Nisko na lata 2018-2026.

64. Uchwała Nr LIII/416/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Nisko.

65. Uchwała Nr LIII/417/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego p.n. Nowosielec produkcyjno-usługowy.

66. Uchwała Nr LIII/418/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
Partnerskiej dotyczącej zasad realizacji projektu partnerskiego pn. Rewitalizacja obszarów zdegra-
dowanych na terenie gminy i miasta Nisko
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67. Uchwała Nr LIII/419/18 z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Stra-
tegii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020.

68. Uchwała Nr LIII/420/18 z dnia 13 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Nisku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 6 
w Nisku.

69. Uchwała Nr LIII/421/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkol-
nego na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

70. Uchwała Nr LIII/422/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 
w szpitalu.

71. Uchwała Nr LIII/423/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.

72. Uchwała Nr LIII/424/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej wał-
sność Gminy Nisko wraz ze sprzedażą znajdującego się na tym gruncie budynku garażu.

73. Uchwała Nr LIII/425/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.

74. Uchwała Nr LIII/426/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

75. Uchwała Nr LIII/427/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko

76. Uchwała Nr LIII/428/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Wolina.

77. Uchwała Nr LIII/429/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu stanowiącego własność Gminy Nisko.

78. Uchwała Nr LIII/430/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasłu-
gi dla Gminy i Miasta Nisko

79. Uchwała Nr LIII/431/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasłu-
gi dla Gminy i Miasta Nisko

80. Uchwała Nr LIII/432/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasłu-
gi dla Gminy i Miasta Nisko

81. Uchwała Nr LIII/433/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasłu-
gi dla Gminy i Miasta Nisko

82. Uchwała Nr LIII/434/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasłu-
gi dla Gminy i Miasta Nisko

83. Uhwała Nr LIII/435/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy i Miasta Nisko.

84. Uchwała Nr LIII/436/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy i Miasta Nisko.

85. Uchwała Nr LIII/437/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy i Miasta Nisko.
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86. Uchwała Nr LIII/438/18 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 
Gminy i Miasta Nisko.

87. Uchwała Nr LIV/439/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nisko na lata 2018-2026.

88. Uchwała Nr LIV/440/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2018r.

89. Uchwała Nr LIV/441/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpra-
cy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 
2019.

90. Uchwała Nr LIV/442/18 z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/16 Rady 
Miejskiej w Nisku z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek 
obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej 
obsługi.

91. Uchwała Nr LIV/443/18 z dnia 15 października 2018 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę Nr
XVIII/138/95 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie utworzenia Zespołu Ob-
sługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Nisku oraz w sprawie nadania statutu 
Centrum Usług Wspólnych w Nisku.

Uchwały Rady Miejskiej w Nisku podjęte w 2018 r. Kadencja 2018-2023

1. Uchwała Nr I/1/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Nisku.

2. Uchwała Nr I/2/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 
Miejskiej w Nisku.

3. Uchwała Nr II/3/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Nisko na lata 2018-2026.

4. Uchwała Nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

5. Uchwała Nr II/5/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wielo-
letniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

6. Uchwała Nr II/6/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian Statutu Gminy i Miasta Nisko.

7. Uchwała Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej 
w Nisku- Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

8. Uchwała Nr II/8/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Ko-
misji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

9. Uchwała Nr II/9/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej 
w Nisku- Komisji Budżetu i Finansów, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

10. Uchwała Nr II/10/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Ko-
misji Rady Miejskiej w Nisku - Komisji Budżetu i Finansów.

11. Uchwała Nr II/11/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej
w Nisku- Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej, ustalenia zakresu jej działa-
nia i składu osobowego.

–65–



12. Uchwała Nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Ko-
misji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej.

13. Uchwała Nr II/13/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej
w Nisku- Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych, ustalenia zakresu jej działania i składu 
osobowego.

14. Uchwała Nr II/14/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Ko-
misji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych.

15. Uchwała Nr II/15/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji Rady Miejskiej
w Nisku- Komisji Rewizyjnej, ustalenia zakresu jej działania i składu osobowego.

16. Uchwała Nr II/16/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego stałej Ko-
misji Rady Miejskiej w Nisku – Komisji Rewizyjnej.

17. Uchwała Nr II/17/18 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Gminy i Miasta Nisko.

18. Uchwała Nr III/18/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Nisko na lata 2019-2026.

19. Uchwała Nr III/19/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019r.

20. Uchwała Nr III/20/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

21. Uchwała Nr III/21/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia i realizacji programu osłono-
wego Pomoc dzieciom w zakresie dożywiania w Gminie i mieście Nisko na lata 2019-2023.

22. Uchwała Nr III/22/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2019.

23. Uchwała Nr III/23/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków.

24. Uchwała Nr IV/24/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

25. Uchwała Nr IV/25/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających 
z upływem roku budżetowego 2018.

26. Uchwała Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do zmiany 
Statutu Gminy i Miasta Nisko.

27. Uchwała Nr IV/27/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej 
Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji oświaty, kultury i sportu, ustalenia zakresu jej działania 
i składu osobowego.

258. Uchwała Nr IV/28/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej 
Komisji Rady Miejskiej w Nisku- Komisji budżetu i finansów, ustalenia zakresu jej działania i skła-
du osobowego.

29. Uchwała Nr IV/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 
w Nisku na rok 2019r.
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7. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

1. Gmina  i  Miasto  Nisko  jest  członkiem  Podkarpackiego  Stowarzyszenia  Samorządów
Terytorialnych,  które  jest  regionalnym  zrzeszeniem  samorządowych  gmin,  powiatów
i województwa  podkarpackiego  zawartym  dla  wsparcia  idei  samorządu  terytorialnego,
ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności  tego regionu
Polski.

2. Gmina  i  Miasto  Nisko  współpracuje  z  Lokalną  Grupą  Działania  Stowarzyszenie
„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, zajmującej się szeroko pojętym rozwojem obszarów
wiejskich 

3. Gmina i Miasto Nisko współpracuje z Regionalną Izbą Gospodarczą w Stalowej Woli, której
z kolei głównym zakresem działalności jest wspieranie, również poprzez dotacje i pożyczki,
lokalnych przedsiębiorców.

4. Ponadto  Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Nisko  jako  przedstawiciel  Gminy  regularnie  bierze
udział w Niżańskim Konwencie Samorządowym do którego należą: starosta niżański oraz
wójtowie i burmistrzowie  z gmin powiatu niżańskiego. W 2018 roku podczas posiedzeń
Konwentu  podejmowano  decyzje  dotyczące  wspólnych  inwestycji  na  terenie  Powiatu
Niżańskiego.  Wybrano  również  kandydata  do  nagrody  Podkarpackiego  Stowarzyszenia
Samorządów  Terytorialnych  spośród  najzdolniejszych  uczniów  z  terenu  Powiatu
Niżańskiego. Ważną kwestią omawianą podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu
Niżańskiego  w  dniu  24  stycznia  2018  roku  była  likwidacja  Aresztu  Śledczego
w Nisku.  Członkowie Konwentu wyrazili wówczas zdecydowany sprzeciw wobec zamiaru
zamknięcia tej placówki.

5. Gmina i Miasto Nisko podejmuje również działania na polu współpracy międzynarodowej
z miastami partnerskimi. Należą do nich Gródek na Ukrainie, Semerovo na Słowacji, Feher-
gyarmat na Węgrzech oraz Hcklingen w Niemczech. W 2018 r. przedstawiciele  Gródka na
Ukrainie i Semerova  na Słowacji, brali udział w obchodach 85 -lecia nadania praw miej-
skich miastu Nisko podczas obchodów „Dni Niska”. 
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8. Analiza działań prowadzonych w 2018r. 

8.1. Pomoc społeczna

8.1.1 Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku działa od października 1997 roku. Do końca
2011 roku działał w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Uchwałą nr XIV/122/11 Rady
Miejskiej w Nisku z dnia 28 września 2011 roku jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy
i Miasta Nisko. Siedzibą ŚDS jest aktualnie budynek przy ul. Fryderyka Chopina 31.

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej
opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opie-
kuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Zadanie to
należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę. Ośrodek
wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu (zapis z Ustawy o po-
mocy społecznej (Dz.U. 2018 poz.1508).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku pomocą i wsparciem obejmuje osoby przewle-
kle psychicznie chore, upośledzone umysłowo i wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 26 osób. Działa od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30. Na koniec 2018 roku w Placówce przebywały 32 osoby.

1.Wyznaczone cele i zadania 
Podstawowym celem Domu jest wspieranie i aktywizowanie oraz zwiększenie zaradności i samo-
dzielności życiowej uczestników, a w szczególności:

a) Nabywanie  przez  uczestników umiejętności  samodzielnego wykonywania  podstawowych
czynności życia codziennego.

b) Nauka poprawnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku społecznym.
c) Uzyskanie i utrzymanie przez uczestników dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.
d) Pomoc uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu co-

dziennych problemów.
e) Aktywizacja zawodowa uczestników.
f) Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychiczny-

mi.
g) Rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowań życiem społecznym i kultural-

nym.
2. Formy i efekty prowadzonej działalności

Treningi w ŚDS prowadzone były w formie indywidualnej i grupowej (zespołowej), dosto-
sowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników.

Usługi świadczone przez Dom obejmowały w szczególności:
a) Trening  funkcjonowania  w  codziennym  życiu  (trening  kulinarny,  trening  nauki  higieny

i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
trening umiejętności praktycznych)

b) Trening  umiejętności  społecznych  (między  innymi:  trening  rozwiązywania  problemów
w trudnych sytuacjach międzyludzkich, trening informatyczny, trening techniczny)

c) Terapię ruchową
d) Poradnictwo psychologiczne
e) Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
f) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
g) Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
h) Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
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i) Niezbędną opiekę
j) Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej

lub podjęcia zatrudnienia (terapia zajęciowa)
 

Placówka umożliwiała także wszystkim uczestników spożywanie dwóch posiłków dziennie
(śniadanie i obiad).

Oprócz planowych treningów w roku 2018 uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących
imprezach integracyjnych, kulturalnych i sportowych:

 Zabawa karnawałowa (07.01.2018)
 Bal karnawałowo- walentynkowy - Stalowa Wola (14.02.2018)
 Obchody Dnia Kobiet (13.02.2018)
 Kiermasz wielkanocny (21.03.2018)
 Spotkanie wielkanocne (28.03.2018))
 Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami- Stalowa Wola (09.05.2018)
 Autokarowa wycieczka do Kazimierza Dolnego (15.06.2018)
 Obchody rocznicy powstania ŚDS w Stalowej Woli (21.06.2018)
 „Powitanie lata” w Bojanowie (26.06.2018)
 Piknik Żeglarski - Przegląd Piosenki Żeglarskiej Osób Niepełnosprawnych zorganizowany

nad Jeziorem Tarnobrzeskim (12.07.2018)
 Przegląd Twórczości  Artystycznej  Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa

Podkarpackiego w Tarnobrzegu (11.09.2018)
 „Pożegnanie lata” zorganizowane przez ŚDS w Cieszanowie (18.09.2018)
 Spartakiada  Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpac-

kiego w Baranowie Sandomierskim (22.09.2018)
 Marsz „Nordic Walking” w Kolbuszowej (03.10.2018)
 Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Stalowej Woli (27.10.2018)
 Udział w spektaklu słowno- muzycznym „ Tobie Ojczyzno” z okazji 100-lecia Odzyskania

Niepodległości przez Polskę w Rudniku n/Sanem (18.11.2018)
 Obchody rocznicy powstania ŚDS w Baranowie Sandomierskim (22.11.2018)
 Konkurs fotograficzny zorganizowany przez ŚDS w Nisku (23.11.2018)
 Obchody rocznicy powstania ŚDS w Nisku (29.11.2018)
 Wizyta Św. Mikołaja (05.12.2018)
 Kiermasz bożonarodzeniowy (20.12.2018)
 Spotkanie opłatkowe (21.12.2018)

Zaobserwowano następujące efekty działalności terapeutycznej:
 wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej,
 rozwój funkcji poznawczych w zakresie spostrzegawczości, koncentracji uwagi, myśle-

nia, kojarzenia i pamięci,
 nabycie umiejętności w zakresie samoobsługi,
 wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie i pod-

trzymywanie rozmowy, umiejętność funkcjonowania w grupie,  podejmowanie aktyw-
nych działań, wywiązywanie się z obowiązków),

 wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego,
 zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju,
 wzrost aktywności życiowej a przez to podniesienie ogólnej, jakości życia.
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3. Zasoby Domu przeznaczone na jego funkcjonowanie
W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku w 2018 roku zatrudnionych było na pod-

stawie umowy o pracę 8 osób. 
Dotacja Wojewody na działalność statutową Środowiskowego Domu w 2018 roku wynosiła

491  218,80  zł.  Pozyskano  środki  z  PFRON  (wycieczka  autokarowa  do  Kazimierza  Dolnego)
w kwocie 1.860,00 zł.

4. Współpraca z instytucjami i innym podmiotami
W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Środowiskowy Dom Samopomocy

współpracował w 2018 roku z następującymi instytucjami i podmiotami:
 Rodzinami, opiekunami uczestników oraz innymi bliskimi osobami
 Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku
 Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”
 Poradnią Zdrowia Psychicznego w Nisku
 Lekarzami rodzinnymi
 Władzami samorządowymi
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku utrzymywał także bliskie kontakty z innymi Placówka-
mi i tak w 2018 roku współpracował z:

 Środowiskowym Domem Samopomocy w Bojanowie
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Stalowej Woli Nr 1 i Nr 2
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Tarnobrzegu
 Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Szansa” w Stalowej Woli
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Baranowie Sandomierskim
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Rudniku nad Sanem
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Cieszanowie
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Spiach
 Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolbuszowej

5. Ocena realizacji zadań
Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku realizował swoje zadania w oparciu o roczny

plan działalności wspierająco– aktywizujący opracowany na 2018 rok.
Podejmowane cele realizowane były poprzez treningi, terapię i poradnictwo dostosowane do

indywidualnych możliwości i potrzeb uczestników.
Plany i zamierzenia w zostały zrealizowane w stopniu motywującym do dalszych działań

i utrwalania uzyskanych efektów. Uczestnicy ŚDS wykazali się aktywnością stosowną do ich moż-
liwości jak również zainteresowaniem proponowanymi formami zajęć. W celu utrwalenia i dosko-
nalenia nabytych umiejętności wskazana jest dalsza praca w tym kierunku.

Jednym  z  ważniejszym  elementów  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  był
udział w imprezach kulturalnych. Przedsięwzięcia tego typu (wyjazdy, spotkania integracyjne, kon-
kursy, wycieczki) miały znaczący i pozytywny wpływ na uczestników. Przyczyniły się w znacznym
stopniu do podniesienia swojej wartości i samooceny. Będziemy kontynuować tego typu działania,
gdyż jest to jeden z ważnych elementów rehabilitacji społecznej.

Spotkania były także doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości i bliższego po-
znania oraz zaprezentowania swojego dorobku artystycznego.
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku nadal będzie podejmował szereg inicjatyw na rzecz
integracji ze środowiskiem lokalnym oraz promocji Domu na terenie gminy i miasta Nisko.

8.1.2 Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku

Ośrodkowi  Pomocy  Społecznej  powierzone  są  zadania  z  obszaru  pomocy  społecznej,
profilaktyki  alkoholowej,  promocji  zatrudnienia  i  instytucji  rynku  pracy,  ochrony  zdrowia
psychicznego,  świadczeń  rodzinnych,  pomocy  uprawnionym  o  alimentów,  świadczeń
wychowawczych  500  plus,  dobrego  startu  300  plus,  karty  dużej  rodziny,  wspierania  rodziny
i systemu  pieczy  zastępczej,  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  ustawy  za  życiem  oraz
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W  strukturze  OPS  w  Nisku  działa  podmiot  ekonomii  społecznej  tj.  Klub  Integracji
Społecznej oraz 4 Placówki Wsparcia Dziennego o charakterze opiekuńczym. W siedzibie OPS
działa  Punkt  Nieodpłatnej  Pomocy  Prawnej  w  ramach  Porozumienia  zawartego  pomiędzy
Starostwem  Niżańskim   a  Gminą  Nisko  w  zakresie  realizacji  ustawy  o  nieodpłatnej  pomocy
prawnej.

W OPS odbywają się warsztaty dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020 w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Osiedla MALCE.

Jednocześnie udostępnione jest w OPS miejsce (na mocy porozumienia o współpracy) dla
zawodowych rodzin zastępczych na spotkania rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi
w pieczy zastępczej, oraz do oceny okresowej sytuacji dzieci w tych rodzinach.

W Ośrodku  siedzibę  ma  także  Gminny  Zespół  Interdyscyplinarny  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

W roku  2018  roku  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Nisku  realizował  prace  społecznie
użyteczne, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Starostą Powiatu Niżańskiego a Gminą
Nisko.  Do  wykonywania  prac  społecznie  użytecznych  zostało  skierowanych  przez  PUP
w Nisku ogółem 9 osób bezrobotnych bez  prawa do  zasiłku,  korzystających  ze  świadczeń
pomocy społecznej w OPS w Nisku, w tym także uczestników Klubu Integracji Społecznej
działającego w ramach Ośrodka. Bezrobotni wykonywali prace - każda osoba w wymiarze do 10
godzin tygodniowo (nie  więcej  niż 40 godzin w miesiącu) przez okres od 1-go do 6 miesięcy,
w ciągu  roku  2018  przepracowali  łącznie  1 440  godzin. Koszt  realizacji  prac  społecznie
użytecznych w Gminie Nisko w roku 2018 przedstawiał się następująco: 

Liczba
godzin

wykonanych
prac

ogółem:

Kwota wypłacona
za godzinę

w zł.

Kwota świadczeń
wypłacona przez

OPS w Nisku
ogółem

w zł.

Kwota refundacji
za 1 godzinę

60% w zł.

Kwota
zrefundowana
przez PUP w

Nisku ogółem:
60% w zł.

Kwota
wydatkowana

przez OPS
w zł

1 440 8,10 zł
8,30  zł  od  1
czerwca 2018 roku

11 886,00 zł 4,86 zł
4,98  zł  od  1
czerwca 2018 roku

7 131,60 zl 4 754,40zł

ANALIZA ZADAŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ 
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, iż pomoc społeczna polega w szczególności na: 

1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń; 
2. pracy socjalnej; 
3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej; 
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4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej; 
5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 
6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych

potrzeb.
Obowiązek  zapewnienia  realizacji  zadań  pomocy  społecznej  spoczywa  na  jednostkach

samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą. 
Gmina  i  powiat,  są  obowiązane  zgodnie  z  przepisami  ustawy  do  wykonywania  zadań

pomocy  społecznej  i  nie  mogą  odmówić  pomocy  osobie  potrzebującej,  mimo  istniejącego
obowiązku  osób  fizycznych  lub  osób  prawnych  do  zaspokajania  jej  niezbędnych  potrzeb
życiowych.

Zadania w obszarze pomocy społecznej można podzielić w następujący sposób:

POMOC SPOŁECZNA
ZADANIA  OBLIGATORYJNE-OBO-
WIĄZKOWE GMINY

ZADANIA FAKULTATYWNE ZADANIA ZLECONE

✔ opracowanie i realizacja gminnej 
strategii rozwiązywania problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględ-
nieniem programów pomocy społecz-
nej, profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i innych, któ-
rych celem jest integracja osób i rodzin
z grup szczególnego ryzyka; 

✔ sporządzanie, zgodnie z art. 16a, 
oceny w zakresie pomocy społecznej; 

✔ udzielanie schronienia, zapewnie-
nie posiłku oraz niezbędnego ubrania 
osobom tego pozbawionym; 

✔  przyznawanie i wypłacanie zasił-
ków okresowych; 

✔  przyznawanie i wypłacanie zasił-
ków celowych; 

✔  przyznawanie i wypłacanie zasił-
ków celowych na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia loso-
wego; 

✔ przyznawanie i wypłacanie zasił-
ków celowych na pokrycie wydatków 
na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom nie-
mającym dochodu i możliwości uzy-
skania świadczeń na podstawie przepi-
sów o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicz-
nych; 

✔ przyznawanie zasiłków celowych 
w formie biletu kredytowanego; 

✔  opłacanie składek na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe za osobę, któ-
ra zrezygnuje z zatrudnienia w związku
z koniecznością sprawowania bezpo-
średniej, osobistej opieki nad długo-
trwale lub ciężko chorym członkiem 
rodziny oraz wspólnie niezamieszkują-

✔ przyznawanie i wypłacanie zasił-
ków specjalnych celowych; 

✔  przyznawanie i wypłacanie po-
mocy na ekonomiczne usamo-
dzielnienie w formie zasiłków, 
pożyczek oraz pomocy w natu-
rze; 

✔ prowadzenie i zapewnienie 
miejsc w domach pomocy spo-
łecznej i ośrodkach wsparcia o 
zasięgu gminnym oraz kierowa-
nie do nich osób wymagających 
opieki; 

✔ opracowanie i realizacja projek-
tów socjalnych; 

✔  podejmowanie innych zadań 
z zakresu pomocy społecznej 
wynikających z rozeznanych 
potrzeb gminy, w tym tworzenie
i realizacja programów osłono-
wych; 

✔ współpraca z powiatowym urzę-
dem pracy w zakresie upo-
wszechniania ofert pracy oraz 
informacji o wolnych miejscach 
pracy, upowszechniania infor-
macji o usługach poradnictwa 
zawodowego i o szkoleniach 
oraz realizacji Programu Akty-
wizacja i Integracja, o którym 
mowa w przepisach o promocji 
zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy.

✔  organizowanie i świadcze-
nie specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania dla osób 
z zaburzeniami psychicz-
nymi; 

✔ przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych na pokry-
cie wydatków związanych 
z klęską żywiołową lub eko-
logiczną; 

✔ prowadzenie i rozwój infra-
struktury ośrodków wsparcia
dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi;

✔ realizacja zadań wynikają-
cych z rządowych progra-
mów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę 
poziomu życia osób, rodzin 
i grup społecznych oraz roz-
wój specjalistycznego wspar-
cia;

✔ przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia, posił-
ku oraz niezbędnego ubrania 
cudzoziemcom, o których 
mowa w art. 5a;

✔ przyznawanie i wypłacanie 
zasiłków celowych, a także 
udzielanie schronienia oraz 
zapewnianie posiłku i nie-
zbędnego ubrania cudzo-
ziemcom, którym udzielono 
zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na 
pobyt tolerowany na teryto-
rium Polski;
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cymi matką, ojcem lub rodzeństwem; 
✔  praca socjalna; 
✔  organizowanie i świadczenie usług

opiekuńczych,  w  tym  specjalistycz-
nych, w miejscu zamieszkania, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi; 

✔  prowadzenie i zapewnienie miejsc
w mieszkaniach chronionych; 

✔  dożywianie dzieci; 
✔  sprawienie pogrzebu, w tym oso-

bom bezdomnym; 
✔  kierowanie do domu pomocy spo-

łecznej i ponoszenie odpłatności za po-
byt mieszkańca gminy w tym domu; 

✔ pomoc osobom mającym trudności
w  przystosowaniu  się  do  życia  po
zwolnieniu z zakładu karnego; 

✔  sporządzanie  sprawozdawczości
oraz  przekazywanie  jej  właściwemu
wojewodzie,  w  formie  dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem sys-
temu teleinformatycznego; 

✔  utworzenie i utrzymywanie ośrod-
ka pomocy społecznej,  w tym zapew-
nienie środków na wynagrodzenia pra-
cowników; 

✔  przyznawanie i  wypłacanie zasił-
ków stałych; 

✔  opłacanie składek na ubezpiecze-
nie  zdrowotne  określonych  w  przepi-
sach o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicz-
nych.

✔ wypłacanie wynagrodze-
nia za sprawowanie opieki.

CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTÓW ŚWIADCZEŃ W POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc i wsparcie w gminie Nisko z pomocy społecznej w 2018 roku uzyskało 610 osób, co

stanowiło 3.% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2017 roku, łączna
liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 93 osób. Natomiast liczba rodzin,
którym  przyznano  świadczenie  z  pomocy  społecznej  zmniejszyła  się  w  stosunku  do  roku
poprzedniego o 42 osoby. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba
osiągnęła  poziom 349  osób,  co  oznaczało  spadek  w  stosunku  do  roku  2017  o  85  osób.
W gminie Nisko najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną,  wskazanymi przez ośrodki pomocy
społecznej  w 2018  roku  było  kolejno:  długotrwała  choroba,  niepełnosprawność,  bezrobocie,
bezdomność, przemoc i alkoholizm. Wsparcie w gminie Nisko z pomocy społecznej w 2018 roku
w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 263 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 374
osób.  Odpłatność  gminy  za  pobyt  w  Domu  Pomocy  Społecznej  dotyczyła 28  osób.  Poniżej
przedstawiono  tabelaryczne  zestawienie  liczby  beneficjentów  korzystających  z  pomocy
społecznej  zgodnie z  ustawą o pomocy społecznej  w 2018 roku porównawczo m.in.  z  rokiem
poprzednim
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Wyszczególnienie Liczba osób, którym
przyznano decyzją

świadczenia

Liczba rodzin Liczba osób
w rodzinach

Rok 
2016

Rok
2017

Rok
2018

Rok 
2016

Rok 
2017

Rok
2018

Rok 
2016

Rok
 2017

Rok
2018

świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych 
i zadań własnych ogółem

794 703 610 505 450 408 1444 1182 1078

W tym: świadczenia pieniężne 325 343 263 311 331 253 745 805 545

świadczenia niepieniężne 503 393 374 310 248 234 1098 845 796

świadczenia przyznane 
w ramach zadań zleconych

34 21 19 34 21 19 63 38 37

świadczenia przyznane 
w ramach zadań własnych

771 686 598 483 434 397 1400 1152 1058

Pomoc w ramach pracy 
socjalnej

X x x 599 607 552 1656 1635 1408

Powody dla których obejmowano osoby i rodziny pomocą społeczną w 2018 roku 
Powód trudnej sytuacji

życiowej
Liczba rodzin Liczba osób rodzinach

Ogółem W tym na wsi

Rok 
2016

Rok 
2017

Rok
2018

Rok 
2016

Rok
 2017

Rok
2018

Rok
2016

Rok 
2017

Rok 
2018

Alkoholizm 73 68 64 34 27 28 141 122 121
Bezdomność 15 18 16 5 6 4 16 19 16
Bezradność w sprawach 
opiekuń. wychow. i prowa-
dzenia gospodarstwa do-
mowego-ogółem

48 47 45 15 13 13 177 178 164

Bezrobocie 270 217 192 104 77 66 876 674 596
Długotrwała choroba 287 269 250 100 98 88 703 621 562
Niepełnosprawność 215 206 183 77 74 72 500 443 411
Potrzeba  ochrony  macie-
rzyństwa

73 69 70 41 34 26 381 337 332

Przemoc domowa 77 72 66 23 15 14 241 297 218
Rodziny niepełne 25 24 24 5 3 5 86 81 78
Rodziny wielodzietne 60 11 10 39 32 3 336 279 54
Sytuacja kryzysowa 4 1 1 X 0 0 14 1 1
Trudności w przystosowa-
niu do życia po zwolnieniu 
z zakładu karnego

9 7 4 3 2 3 13 10 8

Ubóstwo 254 235 186 110 97 76 687 566 433

ANALIZA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 
Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenia  opiekuńcze:  zasiłek  pielęgnacyjny,  świadczenie  pielęgnacyjne  i  specjalny
zasiłek  opiekuńczy,  zasiłek  dla  opiekuna  jako  świadczenie  będące  realizacją  wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

 świadczenie rodzicielskie. 

–74–



Przyznanie  prawa  do  zasiłku  rodzinnego  uzależnione  jest  m.in.  od  spełnienia  kryterium
dochodowego. Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki: 

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 
6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Analiza poszczególnych form świadczeń realizowanych przez OPS w Nisku- Sekcję Świadczeń
Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w 2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Liczba  osób
którym  decyzją
przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

1. Zasiłki rodzinne 
z dodatkami

1 589 15 559 2 564 567 851

2. Zasiłki pielęgnacyjne 676 7 269 1 162 066 656

3. Świadczenia pielęgnacyjne 139  1 454 2 164 007 139
4. Specjalny zasiłek 

opiekuńczy
36 283 153 238 36

5. Zasiłek dla opiekuna 31 289 153 477 31

6. Świadczenia rodzicielskie 130 801 728 450 130

7. Jednorazowa zapomoga 
z tyt. urodzenia dziecka

181 181 181 000 180

8. Świadczenie „za życiem” 6 6 24 000 4

9. Składki emerytalno rentowe
ZUS/KRUS

x x 353961 x

10. Składki zdrowotne x x 63 346 x

ŚWIADCZENIA WYPŁACANE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO-ANALIZA
Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od

rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,  jeżeli
egzekucja okazała się bezskuteczna (bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza
egzekucję,  w  wyniku  której  w  okresie  ostatnich  3-ch  miesięcy  nie  wyegzekwowano  pełnej
należności  z tytułu zaległych i  bieżących zobowiązań alimentacyjnych).Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej  do  ukończenia  przez  nią  18  roku  życia  albo
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
w  przypadku  posiadania  orzeczenia  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności  -  bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów,
jednakże  nie  wyższej  niż  500  zł  miesięcznie.  Przyznanie  prawa  do  świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego  uzależnione  jest  od  spełnienia  kryterium  dochodowego.  Świadczenia  te
przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
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Wyszczególnienie Liczba
świadczenio
biorców

Kwota
 świadczeń

Liczba
rodzin

Wysokość  ustawowego
świadczenia

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego

117 755 303 106 Pomoc  w  przypadku
uchylania  się  dłużników  od
obowiązku alimentacji

Liczba dłużników alimentacyjnych
wobec których podjęto działania

231

ŚWIADCZENIA 500 PLUS-ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW
Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci rodzina z dwojgiem i więcej

niepełnoletnich dzieci może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.
W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także
na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe
jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Świadczenie wychowawcze otrzymują rodziny bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymują je zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim
jak  i  rodziny  niepełne  oraz  rodzice  pozostający  w  nieformalnych  związkach.  W  przypadku
rodziców rozwiedzionych wsparcie  otrzymuje ten rodzic,  który faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem. Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków
oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na
pierwsze dziecko jest uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na
dochód. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do
świadczeń  z  innych  systemów  wsparcia,  dotyczy  to  w  szczególności  świadczeń  z  pomocy
społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zgodnie
z ustawą świadczenie 500 plus nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie
o podobnym charakterze. 
W G i M Nisko wydatki na świadczenia 500 plus w 2018 roku przedstawiały się następująco.

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło
finansowania

1. 85501 Świadczenia wychowawcze 500 plus
W tym: -wypłata świadczeń
-koszty utrzymania

12 694 654
12 507 041
 187 613

Zlecone

Analiza zadań zrealizowanych w zakresie ustawy - 500 plus - w 2018 roku 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób
którym
decyzją

przyznano
świadczenie

Liczba
świadczeń

Kwota
świadczeń

Liczba
rodzin

Liczba osób
w rodzinie

ogółe
m

W tym
dzieci

1 Świadczenia
wychowawcze

2442 24931 12 415 817,3
5

1 609 6 099 3 183

1.1 na 1 dziecko w tym 1329 10674 5 306 097,58 1176 4213 2087

na pierwsze dziecko 518 4140 2 057 755,16 521 1705 754
1.2. na 2 dzieci w tym 1138 9086 4 528 556,17 561 2366 1313

na pierwsze dziecko 420 3537 1 758 593,19 428 1707 910
1.3 na 3 dzieci w tym 468 4221 2 106 486,10 158 786 489

na pierwsze dziecko 148 1344 667 986,10 151 744 460
1.4. na 4 dzieci w tym 93 748 374 000,00 23 144 99
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na pierwsze dziecko 21 159 79 500,00 21 130 89
1.5. na 5 dzieci w tym 20 130 64 677,50 4 28 20

na pierwsze dziecko 4 26 12 677,50 4 28 20
1.6. na  6  i  więcej  dzieci  w

tym
7 72 36 000,00 2 12 8

na pierwsze dziecko 1 12 6 000,00 1 8 6

Realizacja zadania-ŚWIADCZENIA DOBRY START-300 PLUS
Program  „Dobry  Start”  to  300  zł  jednorazowego  wsparcia  dla  wszystkich  uczniów

rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy
zastępczej.

Program świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole,
aż do ukończenia przez nie 20 lat (także w przypadku ukończenia 20 lat w bieżącym roku przed
rozpoczęciem  roku  szkolnego).  Dzieci  niepełnosprawne,  uczące  się  w  szkole,  otrzymują
świadczenie  do  ukończenia  przez  nie  24  roku  życia  (także  w  przypadku  ukończenia  24  lat
w bieżącym roku  przed  rozpoczęciem roku  szkolnego).  Świadczenie  nie  przysługuje  na  dzieci
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw.
zerówce w przedszkolu lub szkole.  Nie obejmuje  także  studentów, uczniów szkół  policealnych
i uczniów szkół dla dorosłych Świadczeni e z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku.
Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń
z innych systemów wsparcia.
Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz
liczba przyznanych i wypłaconych świadczeń

L.p. Wyszczególnienie
Wydatki
poniesione  w
roku w zł

Liczba
świadczeń
przyznanych
w roku

Liczba  świadczeń
wypłaconych w roku

1 2 3 4 5
1. Świadczenie dobry start, w tym: 712 200 2 374 2 374

1.1.
-  w  związku  ze  sprawowaniem  opieki
naprzemiennej nad dzieckiem

0 0 0

1. Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start, z tego: 2 374

2.
Liczba dzieci (i osób uczących się), na które wypłacono świadczenie dobry start w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego, z tego:

2 374

2.1. - w szkole podstawowej 1 519

2.2. - w szkole ponadpodstawowej 91
2.3. - w dotychczasowym gimnazjum lub dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej 739

2.4. - w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki 0
2.5. - w specjalnym ośrodku wychowawczym 5

2.6. - w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 17

2.7.
- w specjalnym ośrodku wychowawczym

5

2.8. - w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym 3
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Karta  Dużej  Rodziny  przysługuje  wszystkim  rodzicom,  w  tym  zastępczym,  którzy

wychowują  lub  w  przeszłości  wychowali  co  najmniej  troje  dzieci.  Karta  Dużej  Rodziny
wydawana jest na wniosek. Jedna osoba może złożyć wniosek o Karty dla całej rodziny. Ten, który
go składa w imieniu rodziny, musi wpisać w formularzu dane rodziców, ewentualnie małżonka
rodzica oraz dzieci.  Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym,
którzy wychowują lub w przeszłości wychowali  co najmniej troje  dzieci.  Co ważne – wniosek
o wydanie  Karty  Dużej  może  wypełnić  każdy  pełnoletni  jej  członek.  O  KDR  dla  rodziców,
których dzieci  są już  dorosłe,  mogą wnioskować także dzieci.  Karta  może być plastikowa i
elektroniczna w formie wygodnej aplikacji mKDR. Warto wnioskować o obie jej formy. Można to
zrobić za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl lub w gminie, w miejscu zamieszkania
członka,  lub  członków  rodziny.Wzór  wniosku  oraz  wzory  oświadczeń  można  pobrać  pod
adresem  https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-
wydanie-duplikatu.

 Jakie korzyści daje Karta Dużej Rodziny?
✔ zniżki  na  przejazdy  kolejowe  dla  rodziców  i  małżonków  rodziców  –  37%  na  bilety

jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne; 
✔ 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców;
✔ 75% ulgi opłaty za paszport – dla dzieci; 
✔ bezpłatny wstęp do parków narodowych. 

Kartę  Dużej  Rodziny  honoruje  ok.  5  tysięcy  Partnerów  w  ok.  22  tysiącach  punktów.
Wyszukiwarka Partnerów Karty Dużej Rodziny (mapa i wykaz) znajduje się pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Analizę obsługi zadania- Karty Dużej Rodziny przedstawia poniższe zestawienie
Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło

finansowania
 85503 Kata Dużej Rodziny 660,54 zlecone

KARTA DUŻEJ RODZINY
LICZBA  WYDANYCH  KART  W  2018
ROKU W  TYM  DLA

RODZICÓW
W  TYM  DLA
DZIECI

LICZBA
RODZINFORMA

TRADYCYJNA
PAPIEROWA

FORMA
ELEKTRONICZ
NA

222 189 91 131 40

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Klub Integracji Społecznej działa w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. Funkcjonuje

on na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym oraz Regulaminu Klubu
Integracji  Społecznej działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku. Głównym celem
funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej jest wsparcie osób będących w trudnej sytuacji mate-
rialno–bytowej podlegających wykluczeniu społecznemu bez względu na jego przyczynę. W zakre-
sie wsparcia osób korzystających z KIS w 2018 roku realizowane zostały działania z zakresu reinte-
gracji społecznej  i zawodowej. Wszelakie działania jakie podejmuje się w KIS są bezpłatne, dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb i możliwości osób uczestniczących w zajęciach. Realizacja IV
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edycji KIS odbywała się w 2018 roku na podstawie opracowanego planu pracy. Czwarta edycja za-
jęć kierowana była do osób nieaktywnych zawodowo w tym z uwagi na niepełnosprawność, długo-
trwałą chorobę, osób bezrobotnych w szczególności długotrwale korzystających z pomocy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nisku bez względu na formę, osób w wieku aktywności zawodowej tj. 18-65
lat, zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko. Do udziału w IV edycji zakwalifikowano 12
osób, w tym 9 kobiet i 3 mężczyzn. W realizacji zajęć IV edycji KIS wzięło udział 13 osób w tym,
że jedna osoba została wykreślona z listy uczestników z uwagi na brak realizacji postanowień kon-
traktu  socjalnego.  Dwie  z  uczestniczek zakończyły  swój  udział  w KIS zgodnie  z  zaplanowaną
ścieżką wsparcia w miesiącu wrześniu z uwagi na podjęcie zatrudnienia. Ze wszystkimi osobami,
które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach zawarto kontrakty socjalne, w których zapla-
nowano zajęcia z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej a także zaplanowano pomoc finanso-
wą na okres 5 miesięcy. Działania w IV edycji realizowane były poprzez:

1. Reintegrację społeczną:
a) Samopomocową grupę wsparcia
b) Zajęcia profilaktyczne z zakresu problemów uzależnień
c) Zajęcia z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i  gospodarowania budżetem

domowym i czasem 
d) Zajęcia psychoedukacyjne z psychologiem
e) Zajęcia z zakresu aspektów przemocy w rodzinie
f) Indywidualne poradnictwo psychologiczne
g) Zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego

2. Reintegrację zawodową:
a) Szkolenie i doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w formie spół-

dzielni socjalnej
b) Prace społecznie użyteczne 
c) Grupowe doradztwo zawodowe w zakresie rynku pracy i usług instytucji runku pracy

Ponadto z uczestniczkami stale prowadzona była praca socjalna.
Zajęcia prowadzone były przez psychologa, doradcę zawodowego oraz pracowników socjal-

nych.
Budżet IV edycji KIS zaplanowano na poziomie 26 500,00 zł (w planowanym budżecie nie

uwzględniono kosztu prac społecznie użytecznych). Rzeczywisty budżet realizacji IV edycji KIS
wyniósł 23 959,54 zł (w tym zasiłki, obsługa, materiały, serwis kawowy) zrealizowanym budżecie
nie uwzględniono kosztu prac społecznie użytecznych).

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD PODPROGRAM 2017/2018
W roku 2018 Gmina i Miasto Nisko w efekcie konkursu dla organizacji pozarządowych na

realizacje zadania publicznego wyłoniła  Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla MALCE w Nisku ul.
Sandomierska 114 do dystrybucji żywności z PO PŻ w Podprogramie 2017 i 2018.Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nisku w 2018 roku zawarł ze Stowarzyszeniem umowę partnerską w wyniku której
zobowiązany jest do:

a) kierowania osób z terenu Gminy i Miasta Nisko do obsługi przez Partnera Wiodącego z po-
daniem do dnia 30 każdego miesiąca (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej
umowy) informacji dot. liczby wydanych skierowań i liczby osób objętych skierowaniami.
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b) informowania  osób otrzymujących  skierowania  o  możliwości  ich  udziału  w działaniach
w ramach środków towarzyszących prowadzonych przez Partnera Wiodącego.

c) zamieszczania na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku i  na tablicy
ogłoszeń w budynku Ośrodka informacji o terminach dystrybucji żywności przez Partnera
Wiodącego oraz o realizowanych przez Partnera Wiodącego działaniach w ramach środków
towarzyszących.

 PRZYZNAWANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ 
Warunkiem wydania decyzji potwierdzającej prawo do tych świadczeń jest posiadanie oby-

watelstwa polskiego bądź zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadze-
nie wywiadu środowiskowego, stwierdzenie spełniania kryterium dochodowego o którym mowa
w art.8 ustawy o pomocy społecznej (701 lub 528 złotych). Warunki te trzeba spełnić łącznie. Zgod-
nie z przepisami art. 54 ust. 8 w/w ustawy, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od
dnia  określonego w decyzji  przez 90 dni.  Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń,
o którym mowa w art.2 ust.1 pkt.2 jest decyzja Wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo. Decyzje wydawane
są na wniosek szpitala lub klienta-podstawą przyznania jest wywiad środowiskowy i spełnienie kry-
terium dochodowego. W 2018 roku z upoważnienia Burmistrza Gim Nisko Kierownik OPS w Ni-
sku objął tą formą pomocy 22 osoby. Na obsługę zadania otrzymano kwotę 1 120,00 złotych.

8.1.3 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki mieszkaniowe
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy. Osoba ubiegająca się

o dodatek mieszkaniowy musi spełniać jednocześnie trzy warunki:
• lokalowe czyli posiadać tytuł prawny do lokalu, 
• dochodowe czyli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie
przekracza  175%  najniższej  emerytury  w  gospodarstwie  jednoosobowym  i  125%
w gospodarstwie wieloosobowym 

• powierzchniowe czyli normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę
członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1. 35 m² – 45,50 m² = dla 1 osoby
2. 40 m² – 52,00 m² = dla 2 osób
3. 45 m² – 58,50 m² = dla 3 osób
4. 55 m² – 71,50 m² = dla 4 osób
5. 65 m² – 84,50 m² = dla 5 osób
Dodatek  mieszkaniowy przyznaje  się  na  okres  6  miesięcy,  licząc  od  pierwszego  dnia

miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
W roku 2018 złożono 221 wniosków o dodatki  mieszkaniowe,  wydano taka  samą ilość

decyzji  w  tym  7  negatywnych  i  214  pozytywnych.  Łączna  kwota  wypłaconych  dodatków
mieszkaniowych w roku 2018 roku wyniosła 255 205 zł.
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Dodatki energetyczne
Wypłata  dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.  Dodatek

energetyczny wypłaca gmina. Gmina otrzymuje dotacje celową z budżetu państwa na finansowanie
wypłat  dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.
Dodatek energetyczny przyznaje burmistrz,  w drodze decyzji,  na wniosek odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy i jest
stroną umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. W 2018 roku złożono 159 wniosków
o dodatek energetyczny, wydano taka samą ilość decyzji w tym 3 negatywne i 156 pozytywnych.
Łączna kwota wypłaconych dodatków energetycznych w 2018 roku wyniosła 9 633 zł.

8.2. Kultura

8.2.1 Działalność NCK „Sokół” w Nisku

NCK „Sokół” prowadzi swoją działalność w Nisku i w dwóch oddziałach zamiejscowych
w Nowosielcu i Zarzeczu. Ma także pod opieką Amfiteatr w niżańskim Parku, a od września Niżań-
skie Centrum Historii i Tradycji.

W 2018 roku, w związku z rozbudową i modernizacją budynku Sokoła, niżańska placówka
kulturalna miała swoją siedzibę w PSP nr 5. Stanowiło to utrudnienie, głównie z tej racji, że NCK
„Sokół” nie posiadało pracowni i sali widowiskowej.

Niemniej jednak w ubiegłym roku, odbyły się wszystkie imprezy stałe i cykliczne, dużo było
przedsięwzięć wyjazdowych (w samym Nisku ponad 60). W sumie zarejestrowano 188 przedsię-
wzięć: w tym 110 zorganizował Dom Kultury w Nisku, 52 oddział w Nowosielcu, 26 oddział w Za-
rzeczu.

W okresie letnim szereg imprez organizowanych było w plenerze. Na scenie Amfiteatru w ni-
żańskim parku odbył się koncert Basi Stępniak Wilk, impreza z okazji Dnia Dziecka, Przegląd Sztu-
ki Dziecięcej i Młodzieżowej Szkatuła, spektakl „Śluby panieńskie”, koncert podsumowujący wa-
kacyjne warsztaty wokalne, Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej oraz 4 projekcje filmowe w ra-
mach kina letniego.

W ubiegłym roku z racji jubileuszu 85 lecia nadania praw miejskich naszemu miastu, NCK
było organizatorem i współorganizatorem wielu kulturalnych wydarzeń. Na szczególną uwagę za-
sługuje przygotowane przez NCK  Widowisko słowno – muzyczne „Z kart historii Niska”, które
wystawione było 3 krotnie:  podczas Święta Niska, koncertu „Niżańska droga do niepodległości
i z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na niżańskich plantach odby-
ła się impreza plenerowa pt. „Niżańska droga do niepodległości”, z udziałem niżańskich zespołów
(m.in. ZPiT Racławice, mażoretki, Orkiestra OSP z Zarzecza, Chór „Echo”), zakończona koncertem
Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego z Zamościa.

Szczególną opieką otoczone są zespoły i koła zainteresowań oraz tzw. Amatorski Ruch Arty-
styczny, a zadaniem tych komórek jest rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W okresie sprawozdawczym działało w sumie tzn.
w Nisku, Zarzeczu i Nowosielcu 26 zespołów, w tym 16 w Nisku, 4 w Nowosielcu, 6 w Zarzeczu.
Wszystkie zespoły skupiały w sumie 605 uczestników; w tym 390 w Nisku, 115 w Nowosielcu
i 100 w Zarzeczu. Zespoły przeprowadzały regularne próby, uczestniczyły w lokalnych koncertach
i występach oraz wyjazdowych przeglądach i konkursach. W sumie wszystkie zespoły wystąpiły
ponad 200 razy,w tym zespoły niżańskie wystąpiły 112 razy zdobywając 71 nagród.

NCK Sokół we współpracy ze Niżańskim Stowarzyszeniem dla Kultury zrealizował projekt
pn. „Muzyczny wehikuł w pogoni za przeszłością”. W ramach projektu odbyła się sesja zdjęciowa,
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dwudniowe  warsztaty  wokalne  z  profesjonalnymi`  trenerami,  nagranie  piosenki  w  studio  oraz
zmontowanie teledysku i wydanie płyty.

NCK organizowało także czas wolny w czasie ferii zimowych i wakacji, proponując warszta-
ty artystyczne, widowiska, wyjazdy i projekcje filmowe.

Od września ubiegłego roku w strukturach NCK-u jest Niżańskie Centrum Historii i Tradycji.
Placówka bardzo ładnie się rozwija organizując ekspozycje i wystawy, przeprowadzając lekcje mu-
zealne, prelekcje, organizując zwiedzania grupowe i udostępniając swoje zasoby zwiedzającym in-
dywidualnie. Wystawy w NCHi T w okresie od września do grudnia 2018r. odwiedziło 651 osób w
tym: 23 grupy (504 osoby) i 147 osób indywidualnie. W wydarzeniach i imprezach organizowanych
w NCHiT uczestniczyło 476 osób. NCHiT jest także miejscem regularnych spotkań członków To-
warzystwa Ziemi Niżańskiej. NCK współpracuje z wieloma instytucjami, placówkami oświatowy-
mi, organizacjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy i Miasta Nisko, oferując swoją pomoc w za-
kresie nagłośnienia, oświetlenia, scenografii, podestów scenicznych i plakatowania.

PRZEDSIĘWZIĘCIA O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU
1. KONCERT NOWOROCZNY
2. XIII Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy taneczne 2018”
3. Wernisaż rękodzieła artystycznego „Nitką malowane”
4. KONCERT BASI STEPNIAK – WILK „MUZYCZNA BOMBONIERKA”
5. Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej „Przedszkolaki z biało-czerwoną”
6. 227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
7. Dzień Dziecka w Parku Miejskim
8. Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła 2018”
9. NIŻAŃSKI FESTIWAL KULTURY ŁOWIECKIEJ
10. Niżańskie Kino Letnie - Projekcje filmowe w Parku Miejskim
11. Jubileusz Miasta – Święto Niska 2018
12. Koncert „Niżańska droga do Niepodległości”
13. Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

W okresie 2018 roku działało w NCK „Sokół” 26 grup/kół zainteresowań, w których uczest-
niczyło łącznie 605 osób. Grupy te prezentowały się na występach, koncertach i pokazach 206 razy
(łącznie z prezentacjami wyjazdowymi).Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” we współpracy z Ni-
żańskim Stowarzyszeniem dla Kultury zrealizowało projekt pn. „Muzyczny wehikuł – w pogoni za
przeszłością”. Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokal-
ne 2018 - 2019” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota
dofinansowania: 5 000,00 zł.

Inicjatywa  pn.  „Muzyczny  wehikuł  –  w  pogoni  za  przeszłością”  trwała  trzy  miesiące
(03.09.2018 – 30.11.2018). W tym czasie zaplanowano działania, które umożliwiły dzieciom i mło-
dzieży rozwijanie umiejętności i podniesienie poziomu techniki wokalnej. Do projektu zakwalifiko-
wano 14 – osobową grupę dzieci i młodzieży z Niska. W ramach projektu odbyła się sesja zdjęcio-
wa, dwudniowe warsztaty wokalne z profesjonalnymi trenerami, nagranie piosenki w studio oraz
zmontowanie scenariusza do teledysku z materiałów wytworzonych podczas sesji zdjęciowej (filmy
i zdjęcia). Efektem zrealizowanego projektu jest piosenka z teledyskiem pn. „Muzyczny wehikuł”,
którą oficjalnie zaprezentowano podczas koncertu podsumowującego projekt.

14 września 2018 r., zostało otwarte „Niżańskie Centrum Historii i Tradycji”, które wchodzi
w struktury Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Mieści się ono w dawnej Oficynie Pałacowej,
w której do niedawna funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna. Nowo powstałe Centrum, dzię-
ki funduszom unijnym, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb odbiorców, jako placów-
ka o charakterze wystawienniczym. Działalność Centrum opiera się przede wszystkim na organizo-
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waniu ekspozycji eksponatów posiadających wartość historyczną bądź artystyczną (wystawy stałe
i czasowe), organizowaniu lekcji historii, spotkań czy projekcji filmowych.

Niżańskie Centrum Historii i Tradycji funkcjonuje od 14.09.2018 r. Sprawozdanie dotyczy
więc okresu 14.09.2018 r. – 31.12.2018 r.

Od początków działania placówka organizowała własne wystawy, udostępniała miejsce pod
wystawy innym instytucjom, przeprowadzała lekcje muzealne, prelekcje, organizowała zwiedzanie
grupowe i udostępniała swoje zasoby indywidualnym zwiedzającym.

NCHiT jest także miejscem regularnych, cotygodniowych spotkań członków Towarzystwa
Ziemi Niżańskiej. Podjęte zostały czynności prowadzące do uporządkowania i skatalogowania pa-
miątek po J.M. Gisgesie.

1. Ekspozycja stała: miejsce pamięci J.M. Gisgesa,miejsce pamięci Kawalerów Orderu Virtuti
Militari, ekspozycja medali, ekspozycja sztandarów, wystawa dot. dziejów Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącego w Nisku. 

2. Wystawy czasowe własne:
a) „Nowy poczet Władców Polski. Waldemar Świerzy kontra Jan Matejko”,
b) „Nisko dawniej i dziś” – wystawa fotografii Mariana Pelica,
c) „W NIEBIE – SKY” – wystawa malarstwa Elżbiety Boukourbane,
d) „Szopka Bożonarodzeniowa” – pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych.

3. innych instytucji:
a) Pokonkursowa wystawa fotografii laureatów miejsko-gminnego konkursu fotograficzne-

go „Niżańskie zakątki” (PSP nr 5 w Nisku),
b) Pokonkursowa wystawa fotografii „Obraz pachnący jesienią” (ŚDP w Nisku).

Liczba zwiedzających indywidualnie: 147, Liczba zwiedzających grup: 23 (504 osoby).Łączna licz-
ba zwiedzających NCHiT: 651 osób

I. Imprezy/wydarzenia 

L.P. Data Nazwa Imprezy/Przedsięwzięcia Organizator
Szacunkowa  liczba
odbiorców

1 14.09.2018 r.
Otwarcie  Niżańskiego  Centrum  Historii
i Tradycji

NCK „Sokół”
NCHiT 70

2 14.10.2018 r
Warsztaty  muzyczne,  realizowane  w  ra-
mach projektu „Muzyczny wehikuł  –  Po-
wrót do przyszłości”

Niżańskie  Stowarzysze-
nie dla Kultury 12

3 17.10.2018 r. Szkolenie dla pracowników OPS w Nisku UGIM Nisko 6

4 07.11.2018 r
Eliminacje  do  Podkarpackiego  Konkursu
Literatura i Dzieci „Niezwykłe Opowieści” NCK „Sokół” 60

5 09.11.2018 r
Uroczystość wręczenia odznaczeń Zasłużo-
ny dla Gminy i Miasta Nisko oraz Honoro-
wy Obywatel Gminy i Miasta Nisko

UGIM Nisko 60

6 18.11.2018 r.
Wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Bo-
ukourbane „W Niebie – Sky”, NCHiT 40

7 21.11.2018 r.
Otwarta  Debata  „Porozmawiajmy  o  Nie-
podległej” NCHiT 40

8 23.11.2018 r.
Podsumowanie  konkursu  fotograficznego
„Obraz pachnący jesienią” ŚDP w Nisku 70

9 29.11.2018 r.
Podsumowanie  realizacji  projektu  „Mu-
zyczny  wehikuł  –  w  pogoni  za  przeszło-
ścią”

Niżańskie  Stowarzysze-
nie dla Kultury 30

10 07.12.2018 r. Świąteczne warsztaty rękodzielnicze NCK „Sokół” 8

11 19.12.2018 r.
Otwarcie wystawy „Szopka Bożonarodze-
niowa” NCHiT 80

razem 476
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8.2.2 Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku w 2018 r.
1. Wypożyczenia i czytelnicy

Placówka Liczba wypożyczeń Liczba czytelników

Czytelnia dla Dorosłych 405 249

Wypożyczalnia dla dorosłych 28 026 1 077

Oddział dla Dzieci 21 375 983

Filia Nowosielec 3 963 262

Filia Racławice 2 479 152

Filia Zarzecze 4 925 332

RAZEM 61 173 3 05

Liczba wypożyczonych filmów - 2362,Liczba wypożyczonych audiobooków – 424,Liczba
wypożyczonych czasopism nieoprawnych – 383 egz. Liczba odwiedzin w wypożyczalniach - 32
865 użytkownikówW stosunku do roku 2018 liczba wypożyczeń książek spadła o 11 548 wol. czy-
telników o 382 a odwiedzin o 6251.Spadek spowodowany jest zmianą lokalizacji siedziby głównej
oraz zamknięciem filii w Nowosielcu na czas remontu.

Struktura czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku wg. wieku:
do lat 5 – 137, 6-12 lat – 658, 13-15 lat – 294, 16-19 lat -264, 20-24 lata -184, 25-44 lat –

776, 45-60 lat – 468 i powyżej 60 lat – 274.

2. Udostępnianie zbiorów na miejscu (czytelnie)
Placówka Liczba  od-

wiedzin
Liczba  udostęp-
nionych wol.

Liczba  udostęp-
nionych  czaso-
pism

Liczba  udzielonych  infor-
macji

Czytelnia  dla  do-
rosłych

5 645 613 4 085 3 133

Wypożyczalnia
dla Dorosłych

5 12 1 846

Oddział  dla Dzie-
ci

2 556 1 864 4 269

Filia Nowosielec 100 12 281
Filia Racławice 505 21 319

Filia Zarzecze 1 478 20 240 217

RAZEM 10 289 2 542 4 325 10 065

W stosunku do roku 2017 liczba odwiedzin w czytelni zmalała o 3485 osoby, udostępnienia
księgozbioru o 1396 wol. liczba udostępnień czasopism o 2725.

Z powodu braku miejsca w Czytelni dla Dorosłych przestał funkcjonować Kiermasz Książki
za 1 zł, gdzie sprzedawane były książki usunięte z księgozbioru. W czytelni prowadzone są także
indywidualne lub grupowe zajęcia nauki korzystania z komputera i internetu, lekcje biblioteczne,
prowadzona jest bibliografia regionalna, gromadzone Dokumenty Życia Społecznego, zbiory regio-
nalne oraz zbiory multimedialne (audiobooki, filmy, muzyka), istnieje możliwość korzystania usług
kserograficznych,  wydruków,  bindowania,  skanowania,  przepisywania  tekstów,  korzystania  na
miejscu z audiobooków. Prowadzone są zajęcia dla miłośniczek robótek ręcznych.

Z internetu skorzystało 2804 osoby mniej niż w roku 2018.
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3. Stan księgozbioru

Placówka Przybyło  wol.
ogółem

z zakupu ubyło

Czytelnia dla Dorosłych 46 6
Wypożyczalnia  dla  Do-
rosłych

1 057 804

Oddział dla Dzieci 805 634 318

Filia Nowosielec 341 293 2 058

Filia Racławice 243 228

Filia Zarzecze 296 272 298

RAZEM 2 788 2 243 2 674

1 524 wol. zakupiono z budżetu przyznanego MBP przez Urząd Gminy i Miasta Nisko
719 wol. z projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w darze pozyskano

542 egz.
Księgozbiór wzbogacono też o audiobooki, filmy i płyty z muzyką.
 Zbiory biblioteki wynoszą 60 897 wol.
Ze zbiorów wycofano książki zniszczone. W filii Nowosielec po remoncie usunięto najstar-

sze książki, które wydzielały nieprzyjemny zapach.

4. Działalność edukacyjna i upowszechniająca czytelnictwo
✔ Spotkania autorskie: Krystyna Mirek, Zbigniew Kołba, Renata Piątkowska, Roman Pankie-

wicz, Ewa Chotomska
✔ Quiz o Nisku,
✔ Spacer z hrabiną po Nisku,
✔ Wycieczka rowerowa,
✔ zajęcia wakacyjne i feryjne
✔ Projekty: „O finansach w bibliotece”, „Mali niżanie dla niepodległej”, „ Mała książka wielki

człowiek”
✔ Podwieczorek przy kominku
✔ konkursy
✔ akcje czytelnicze np. Randka z książką, Zabierz książkę na wakacje
✔ gra miejska współorganizowana z Polską Akcją Humanitarną
✔ Dyskusyjny Klub Książki
✔ zajęcia podczas ferii i wakacji dla dzieci
✔ warsztaty ozdób świątecznych
✔ warsztaty „Mój pan woła na mnie Pies”
✔ comiesięczne zajęcia z przedszkolakami,
✔ akcja „Idą święta, nie o SMS-ie lecz o kartce pamiętaj”
✔ gry edukacyjne
✔ zajęcia plastyczne
✔ Narodowe Czytanie Przedwiośnia

Z form promocji czytelnictwa skorzystało 6 530 osób.
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Współpracowano z Przedszkolem nr 1, Zespołem Szkół nr 2 w Nisku Towarzystwem Ziemi
Niżańskiej, Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, Jednostką Wojskową, NCK „Sokół” PSP w Pod-
wolinie, Przedszkolem „DomMisia”, Niżańskim Chórem Seniorów „Echo”, PSP nr 3.

Wejść na stronę internetową MBP (www.mbp.nisko.pl) zanotowano w 2018 r. - 160 000

5. Informacje dodatkowe
Dofinansowanie na Zakup Nowości Wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w kwocie 14 500,00 zł
Dofinansowanie z Fundacji BGK projektu „Mali niżanie dla niepodległej” 7620,00 zł
Dofinansowanie z NBP oraz FRSI projektu „ O finansach w bibliotece” 750,00 zł
Uzyskanie 160 wyprawek czytelniczych z Instytutu Książki w ramach projektu „Mała książ-

ka wielki człowiek” Każda z wyprawek o wartości 15,00 zł = 2400, 00 zł
Spotkanie autorskie z Krystyną Mirek pokryto z programu Instytutu Książki -Dyskusyjne

Kluby Książki - 1000,00 zł
Biblioteka została laureatem konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego i Wydawnictwo Egmont. Nagroda zestaw książek dla dzieci o wartości 245,00
zł

Przeprowadzony został remont generalny filii bibliotecznej w Nowosielcu w wyniku które-
go filia zwiększyła dwukrotnie powierzchnię. Wymieniono całkowicie wyposażenie. Koszt wyposa-
żenia 30 000,00 tys., koszt remontu poniosła Gmina Nisko.

8.3. Oświata

W roku szkolnym 2017/2018 placówki oświatowe funkcjonowały w nowej strukturze wpro-
wadzonej reformą systemu edukacji. Sześcioletnie szkoły podstawowe przekształcono w ośmiolet-
nie szkoły podstawowe. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas siódmych rozpoczęli edukację
w zreformowanej szkole podstawowej, natomiast uczniowie gimnazjum kontynuowali naukę w dru-
gich i trzecich klasach gimnazjalnych.

W roku szkolnym 2018/2019 naukę rozpoczęli uczniowie klas ósmych, naukę kontynuowali
uczniowie klas trzecich gimnazjum.

W r. szk. 2017/2018 Gmina Nisko prowadziła dwa przedszkola, w tym jedno w zespole, siedem
szkół podstawowych, jedno gimnazjum. W czterech szkołach podstawowych funkcjonowały klasy gim-
nazjalne.

1. Przedszkole nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33,
2. Przedszkole nr 2 w Nisku – Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku, ul. Henryka Dą-

browskiego 8
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku, ul. Juliusza Słowackiego 10,
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Ni-

sku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8,
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15, z klasami gimnazjalnymi,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nisku, ul. Tysiąclecia 12 A z klasami gimnazjalnymi,
7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku - ul. Sandomierska 114,
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, ul. Adama Mickiewicza 45 z klasami gimnazjal-

nymi,
9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu, z klasami gimnazjalnymi,
10.Gimnazjum nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 31,

–86–

http://www.mbp.nisko.pl/


Od 1 września 2018r Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku funkcjonuje jako ośmiolet-
nia szkoła podstawowa o strukturze klas I-III.

Z dniem 1 września 2018r utworzono kolejne przedszkole – Przedszkole w Zarzeczu, które
połączono z PSP w Zarzeczu w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu.

Przy pozostałych szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne.
Ponadto na terenie Gminy Nisko działają placówki niepubliczne:

✔ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racławicach, Niepubliczne Przedszkole „Sło-
neczko”

✔ w Racławicach, 
✔ Niepubliczne Przedszkole Żaczek w Nisku, (do 31 sierpnia 2018), 
✔ Przedszkole Niepubliczne DOMmisia w Nisku, 
✔ Niepubliczne Przedszkole Kraina Dziecięcych Marzeń.

Gmina Nisko prowadzi Żłobek Miejski w Nisku, ul. 3 Maja 22, w którym z opieki korzysta
80 dzieci.

W roku szkolnym 2017/2018 do szkół uczęszczało 1655 uczniów (o 57 mniej niż w ubie-
głym roku),w tym 1256 do szkół podstawowych publicznych i 45 uczniów do szkoły niepublicznej.
W gimnazjum i klasach gimnazjalnych naukę pobierało 354 uczniów. Do przedszkoli  w trakcie
roku szkolnego uczęszczało średnio 377 dzieci, w tym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Nisko 166 dzieci i do przedszkoli niepublicznych średnio 275 dzieci. Do oddziałów przedszkolnych
funkcjonujących przy szkołach podstawowych uczęszczało 193 dzieci, w tym 172 do szkół publicz-
nych, 21 do szkoły niepublicznej.

W odniesieniu do lat poprzednich maleje liczba uczniów w oddziałach, liczebność uczniów
w poszczególnych wynika z demografii. W celu poprawy efektywności wydatkowania środków na
zadania oświatowe w szkołach o małej liczebności prowadzone są zajęcia w oddziałach łączonych.

Poniższe tabele przedstawiają  liczbę uczniów oraz oddziałów w poszczególnych placów-
kach, a także średnią liczba uczniów przypadającą na oddział.

Przedszkola i oddziały przedszkolne
Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2018/2019

Placówka Oddziały przedszkolne Oddziały przedszkolne
Liczba
dzieci

Licz.
oddz.

śr. licz. ucz/
oddz

Liczba
dzieci

Liczba
oddz.

śr. licz. ucz/
oddz.

PSP nr 1 21 1 21 25 1 25
PSP nr 4 12 1 12 - - -
PSP nr 6 12 1 12 11 1 11
PSP nr 5 40 2 20 49 2 24,5
PSP nr 3 22 1 22 25 1 25
PSP Zarzecze 42 2 21 - - -
PSP Nowosielec 23 1 23 25 1 25
Razem „0” 172 9 19,1 135 6 22,5
Przedszkole nr 1 125 5 25,0 125 5 25
Przedszkole nr 2 41 2 20,5 58 3 19,3
Przedszkole w Zarzeczu - - - 65 3 21,7
Razem przedszkola 166 7 23,7 248 11 22,5
Razem 338 16 21,1 383 17 22,5
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Szkoły podstawowe i gimnazja
Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2018/2019 Rok szk. 2017/2018 Rok szk. 2018/2019

Placówka Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa Gimnazjum Gimnazjum
Licz.
dzieci

Licz
oddz

śr. licz.
ucz/odd

Licz.
dzieci

Licz.
oddz

śr. licz.
ucz/odd

Licz.
dzieci

Licz.
oddz

śr.licz
ucz/odd

Licz.
dzieci

Licz.
oddz

śr.licz ucz/
odd

PSP nr 1 261 13 20,1 308 15 20,5
PSP nr 4 57 7 8,1 75 8 9,4
PSP nr 6 41 5 8,2 6 1 6
PSP nr 5 312 15 20,8 349 17 20,5 100 4 25 44 2 22
PSP nr 3 265 14 18,9 291 16 18,2 71 4 17,8 36 2 18
PSP Zarzecze 196 12 16,3 222 13 17,1 52 2 26 25 1 25
PSP Nowosielec 124 7 17,7 131 8 16,4 33 2 16,5 17 1 17
Gimnazjum nr 1 98 4 24,5 52 2 26
Razem 1256 73 17,2 1382 78 17,7 354 16 22,1 174 8 21.8

Placówki niepubliczne działające na terenie Gminy Nisko.
W placówkach niepublicznych na terenie Gminy Nisko w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się:

 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racławicach - 45 uczniów oraz w „0”– 21 dzieci
 w Niepublicznym Przedszkolu Żaczek - 30 dzieci,
 w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia - 160 dzieci,
 w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach - 25 dzieci,
 W Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecięcych Marzeń - 60 dzieci

W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach niepublicznych na terenie Gminy Nisko uczy się:
 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Racławicach - 51 uczniów oraz w „0”- 22 dzieci
 w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia - 206 dzieci,
 w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach - 25 dzieci,
 W Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecięcych Marzeń - 56 dzieci

Zatrudnienie w placówkach samorządowych.
W roku szkolnym 2017/2018 w placówkach zatrudnionych było 170 nauczycieli w pełnym

wymiarze czasu pracy, oraz na 76 umowach w wymiarze łącznym 30,86 etatu.
W podziale na stopień zawodowy nauczycieli w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było:
3,5  etatu  nauczycieli  stażystów,  6,5  etatu  kontraktowych,  35,5  etatu  mianowanych  oraz

155,36 etatu nauczycieli dyplomowanych.
Awans zawodowy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskało 5 nauczycieli na stopień nauczy-

ciela kontraktowego, 9 na stopień nauczyciela dyplomowanego.
W roku szkolnym 2018/2019 w placówkach zatrudnionych jest 169 nauczycieli w pełnym

wymiarze czasu pracy, oraz 68 nauczycieli na umowach w wymiarze łącznym 32,11 etatu.
W podziale na awans zawodowy nauczycieli w przeliczeniu na etaty zatrudnionych jest:
11,83 etatu nauczycieli kontraktowych, 24,82 etatu mianowanych, 164,46 etatu dyplomowa-

nych.
W roku szkolnym 2017/2018 trzech nauczycieli przebywało na urlopach dla poratowania

zdrowia,  aktualnie na urlopach zdrowotnych przebywa dwóch nauczycieli.  W miesiącu sierpniu
2018r czterech nauczycieli przeszło na emeryturę, jeden nauczyciel przeszedł w stan nieczynny.

Zestawienie ilościowe etatów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2017/2018
Placówka Liczba

uczniów
Liczba oddzia-

łów
Liczba etatów peda-

gogicznych
Licz. etatów
adm. i obsł.

Licz. etatów
w stołówkach

PSP nr 1 282 14 26,77 5 6
ZSP nr 1 110 10 14,70 6
PSP nr 6 53 6 7,50 1
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PSP nr 5 452 21 43,63 11
PSP nr 3 358 19 36,36 7 4
PSP Zarzecze 290 16 31,92 6 5
PSP Nowosielec 180 10 18,22 5
Gimnazjum nr 1 98 4 11,27 3,5
Przedszkole nr 1 125 5 10,49 3,5 4
CUW 8,5
Razem 1.944 105 200,86 56,5 19

Zestawienie ilościowe etatów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2018/2019
Placówka Liczba

uczniów
Liczba  oddzia-
łów

Liczba  etatów peda-
gogicznych

Licz. etatów
adm. i obsł.

Licz. etatów
w stołówkach

PSP nr 1 333 16 30,06 5 6
ZSP nr 1 133 11 18,61 6,75
PSP nr 6 17 2 4,22 1
PSP nr 5 442 21 43,95 9
PSP nr 3 352 19 35,85 7 4
ZSP Zarzecze 312 17 33,42 7 5
PSP Nowosielec 173 10 18,06 5
Gimnazjum nr 1 52 2 7,37 3,25
Przedszkole nr 1 125 5 9,57 5 4
CUW 8,5
Razem 1.939 103 201,11 57,5 19

W Żłobku Miejskim z opieki korzysta średnio 80 dzieci, zatrudnionych jest 18 osób.
Dodatkowo zatrudnia się osoby w ramach stażów i prac interwencyjnych z uwagi na po-

trzeby placówek, jednocześnie obniżając koszty działalności.
Opieka świetlicowa w szkołach
Uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie pracujących rodziców objęci są opieką świetlico-

wą. Godziny pracy świetlicy dostosowane były do potrzeb i oczekiwań rodziców.
Z opieki świetlicowej w szkołach podstawowych i gimnazjach korzystało średnio dzieci:

Placówka r. szk. 2017/2018 r. szk. 2018/2019

PSP nr 1 80 70

PSP nr 3 130 120

PSP nr 4 25 25

PSP nr 5 95 80

PSP nr 6 - 4

PSP Zarzecze 65 50

PSP Nowosielec 40 45

Gimnazjum nr 1 50 20

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i przedszkoli korzystają również z opieki zgodnie z de-
klaracjami rodziców.
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Dożywianie w szkołach.
W r. szk. 2017/2018 szkoły dysponowały trzema kuchniami szkolnymi: w PSP nr 1, w PSP

nr 3, w PSP w Zarzeczu. W pozostałych placówkach funkcjonowały punkty dożywiania, w których
uczniowie korzystali z gorących posiłków. Kuchnia szkolna w PSP w Zarzeczu przygotowywała
posiłki dla PSP w Nowosielcu, natomiast kuchnia w PSP nr 1- dla PSP nr 5, Gimnazjum nr 1, PSP
nr 4, PSP nr 6.

Do Przedszkola Nr 2 w Nisku, zarówno w r. szk. 2017/2018 jak i w bieżącym roku szkol-
nym, posiłki są dostarczane z Przedszkola Nr 1 w Nisku.

W związku z utworzeniem Przedszkola w Zarzeczu od dnia 1 września 2018r. posiłki dla
Przedszkola są przygotowywane przez kuchnię w Zarzeczu, natomiast obiady dla PSP w Nowosiel-
cu dostarczane są z PSP nr 1.

W poszczególnych placówkach z dożywiania w roku szkolnym 2017/2018 korzystała na-
stępująca liczba uczniów (średnio miesięcznie): w PSP nr 1 – 170, w PSP nr 5 – 125, w PSP nr 3 –
185, w PSP nr 4 – 40, w PSP nr 6 – 30, w PSP w Zarzeczu – 190, w ZS w Nowosielcu – 40, w Gim-
nazjum nr 1 – 30,

Uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej posiłki refunduje Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nisku. Z posiłków korzystało łącznie 810 uczniów, w tym 165 poprzez refundację z OPS.

W 2018/2019 korzysta średnio miesięcznie z dożywiania: w PSP nr 1 – 185, w PSP nr 5 –
105, w PSP nr 3 – 160, w PSP nr 4 – 40, w PSP nr 6 – 15, w PSP w Zarzeczu – 155, w ZS w Nowo -
sielcu – 45, w Gimnazjum nr 1 – 15,

Z posiłków korzysta łącznie 720 uczniów, w tym 110 poprzez refundację z OPS.
Dowóz uczniów.
W roku szkolnym 2017/2018 dowożono 121 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

dla których refundowane były bilety miesięczne.
Prowadzono dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Stalowej Woli

i Rudniku - łącznie dla 33 wychowanków, zarówno w formie zorganizowanej, jak również poprzez
refundację kosztów dowozu dla rodziców.

W 2018/2019  dowozimy  140  uczniów  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  oraz  32
uczniów niepełnosprawnych

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego – rok szkolny 2017 /2018
W roku szkolnym 2017/2018 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 178 uczniów.
Sprawdzana była wiedza w zakresie języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.
Gmina Nisko uzyskała najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki, historii i wos-u,

języka  niemieckiego,  języka  angielskiego  na  poziomie  rozszerzonym  w  powiecie  niżańskim,
z przedmiotów przyrodniczych i  języka angielskiego na poziomie podstawowym drugie miejsce
w powiecie niżańskim.

Przedmiot Średni wynik
w powiecie (w %)

Średni wynik
w Gminie Nisko (w %)

język polski 69 72

historia i społeczeństwo 59 63

matematyka 52 57

przedmioty przyrodnicze 56 58

j.angielski (podstawowy) 65 68

j.niemiecki(podstawowy) 43 69

j.angielski (rozszerzony) 49 53
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Zestawienie wyników poszczególnych gimnazjów obrazują poniższe tabele:

- przedmioty humanistyczne

Nazwa szkoły Język polski Nazwa szkoły Historia i WOS

wynik w % stanin wynik w % stanin

PSP Zarzecze 76 8- wysoki PSP Zarzecze 75 8- wysoki

PSP Nowosielec 75 6- średni PSP nr 3
ul.  Piaskowa
15

66 7-wysoki

Gimnazjum nr 1
ul. Chopina 31

72 6- średni PSP  Nowosie-
lec

65 7-wysoki

PSP nr 3
ul. Piaskowa 15

72 6-średni Gimnazjum  nr
1
ul. Chopina 31

59 6-średni

PSP nr 5
ul.Tysiąclecia 12 A

71 6- średni PSP nr 5
ul.Tysiąclecia
12 A

57 5-średni

- przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Nazwa szkoły matematyka Nazwa szkoły przedmioty przyrodnicze

wynik  w
%

stanin wynik  w
%

stanin

Gimnazjum nr 1
ul. Chopina 31

59 7- wysoki Gimnazjum nr 1
ul. Chopina 31

63 7- wysoki

PSP Zarzecze 58 7- wysoki PSP Nowosielec 62 7- wysoki

PSP nr 3
ul. Piaskowa 15

57 7- wysoki PSP nr 3
ul. Piaskowa 15

59 6-średni

PSP nr 5
ul.Tysiąclecia 12 A

56 6-średni PSP Zarzecze 59 6-średni

PSP Nowosielec 55 6-średni PSP nr 5
ul.Tysiąclecia 12 A

52 5-średni

- języki obce, poziom podstawowy

Nazwa szkoły Język angielski Nazwa szkoły Język niemiecki

wynik  w
%

stanin wynik  w
%

stanin

PSP
w Zarzeczu

81 7-wysoki Gimnazjum nr 1
ul. Chopina

85
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PSP Nr 5
ul. Tysiąlecia 12 A

70 6-średni PSP nr 3
ul. Piaskowa 15

75

PSP w Nowosielcu 68 5-średni PSP nr 5
ul.Tysiąclecia 12 A

30

PSP nr 3
ul. Piaskowa 15

63 5-średni

Gimnazjum nr 1
Ul. Chopina

62 5-średni

Projekty realizowane dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Stypendia szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów.
W 2018r. uczniowie klas pierwszych, czwartych, szóstych i siódmych szkół podstawowych

oraz trzeciej gimnazjum korzystali z darmowych podręczników w ramach dotacji celowej na wypo-
sażenie szkół podstawowych, gimnazjów w podręczniki, materiały lub ćwiczenia. Z dotacji celowej
zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 230 848,-zł

Z programu „ Wyprawka szkolna „ na zakup podręczników skorzystało 6 uczniów na łączną
kwotę 1 553,-zł.

W 2018r ze stypendiów materialnych o charakterze socjalnym skorzystało 244 uczniów.
Łączna kwota wypłaconych stypendiów wyniosła 151.558,-zł. Wypłacono 9 zasiłków losowych dla
uczniów na łączna kwotę 5.260, -zł

Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nisko dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przyznano stypendia za wyni-
ki w nauce:

w roku szkolnym 2017/2018 - dla 6 uczniów szkół podstawowych i 15 uczniów gimnazjów
na łączną kwotę 29.700,-zł. (2.970,-zł miesięcznie)

w r. szk. 2018/2019 – dla 8 uczniów szkół podstawowych i 12 uczniów gimnazjów (2.940,-
zł miesięcznie)

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych.
W roku szkolnym 2017/2018 realizowano projekt „Eksperymenty i programowanie bez ta-

jemnic – program rozwoju kompetencji  kluczowych w Gminie i  Mieście Nisko” realizowanego
w ramach Osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,Działanie 9.2 Poprawa jakości kształce-
nia  ogólnego  RPO  Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-2020.  Projekt  był  realizowany
w szkołach - PSP nr 1 w Nisku, PSP w Zarzeczu i PSP w Nowosielcu. Zakupiono pomoce dydak-
tyczne i  sprzęt  komputerowy dla  w/w szkół  na kwotę 252.565,-zł.  Przeprowadzono zajęcia  dla
uczniów oraz wycieczki edukacyjne. Łączna wartość dofinansowania projektu wyniosła 793 938,-
zł. Gmina Nisko zabezpieczyła wkład rzeczowy.

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Nisko przystąpiła do projektu – wyposażenie gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej. Wyposażono z dotacji celowej w nowoczesny sprzęt, stosownie do za-
kresu zadań higienistki szkolnej następujące szkoły: PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP
Zarzecze, PSP Nowosielec na łączną kwotę w wysokości 24.333,-zł

W r.szk.  2017/2018 realizowano również Rządowy Program Rozwijania  Szkolnej  Infra-
struktury „ Aktywna tablica „ Otrzymaliśmy dotację w wysokości 79 306,-zł przy zaangażowaniu
środków własnych w wysokości 19 827,-zł.  Zakupiono z projektu nowoczesne wyposażenie do
szkół PSP nr 1, PSP nr 3, PSP nr 4, PSP nr 5, PSP Zarzecze, PSP Nowosielec – projektory, monitory
interaktywne, tablice interaktywne na łączną kwotę 99 133,-zł.

Z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w 2018r otrzymaliśmy środki finan-
sowe na zakup wyposażenia pracowni w PSP w Zarzeczu na kwotę 10.479,-zł oraz na zakup wypo-
sażenia pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej w PSP nr 1 w Nisku na kwotę 30.577,-zł
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Informacja dotycząca realizacji remontów w placówkach oświatowych.

W roku szkolnym 2017/ 2018 wykonano następujące remonty w placówkach oświatowych.

l.p Placówka Nazwa zadania i zakres prac Wartość (w zł)

1 PSP nr 1 1.Remont podłóg w trzech salach lekcyjnych
2.Remont ścian i podłogi na korytarzu II pietra

13.820
50.115

2 PSP nr 3 1.Remont podłogi w sali dydaktycznej 6.749

3 PSP nr 4 1.Zabezpieczenie okien
2. Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych

4.551
25.461

4 PSP nr 5 1.Remont ogrodzenia boiska 16.222

5 PSP w Zarzeczu 1.Wykonanie modernizacji przyłącza wody
2. Instalacja nawadniająca boisko

7.384
23.100

6 PSP w Nowosielcu 1.Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych 23.124

7 Gimnazjum nr 1 1. Wymiana zestawu pomp obiegu c.o. 10.455

RAZEM 180.981

8.4. Sport

Na terenie Gminy i Miasta Nisko działa pięć klubów sportowych, które prowadzą szkolenia
dzieci  i  młodzieży  i  dysponują  odpowiednią  bazą  i  kadrą  szkoleniową.  Gmina  Nisko  wspiera
rozwój sportu w Gminie i Mieście na podstawie Uchwały Nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 10 listopada 2010 roku poprzez dofinansowanie działalności tych klubów w formie dotacji
celowych. 

Wykaz  klubów  sportowych  dofinansowanych  w  ramach  naboru  wniosków  o  udzielenie
dotacji  celowej  z  budżetu  miasta  na  realizację  zadań w zakresie  wspierania  rozwoju  sportu  na
terenie Gminy i Miasta Nisko w 2018 roku.

Nazwa Klubu
Sportowego

Nazwa zadania Przyznana kwota
dotacji

Miejski Klub Sportowy 
„SOKÓŁ”

„Upowszechnianie kultury i sportu poprzez szkolenie
utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży

począwszy od 6 roku życia”
240 000,00zł

Amatorski Klub Sportowy
„ORKAN”

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu-
prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci

i młodzieży
40 000,00zł

Klub Sportowy 
Zarzecze

"Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych,
organizacja treningów, meczy piłkarskich i imprez

sportowych dla mieszkańców Gminy" 40 000,00zł

Stowarzyszenie Klub
Sportowy Galena

Racławice

„Podniesienie jakości szkolenia trenerów i
doskonalenie umiejętności piłkarskich wśród dzieci i
młodzieży poprzez organizację meczów i turniejów 40 000,00 zł.
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piłkarskich. Zakup sprzętu sportowego i rozbudowa
infrastruktury wokół boiska sportowego w

miejscowości Racławice”

Klub Sportowy Podwolina
"Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz
organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieży z

terenu Gminy i Miasta Nisko"
40 000,00zł

Razem: 400 000,00 zł

Adresaci projektu, baza sportowa i liczba uczestników w 2018 roku:

1. Miejski Klub Sportowy SOKÓŁ Nisko posiada bazę sportową na którą składa się stadion
miejski  z  budynkiem  szatni  oraz  trybuna  dla  widzów.  Klub  prowadzi  szkolenie  grup
młodzieżowych począwszy od rocznika 2013 w kategoriach: junior, trampkarz, orlik, żak,
które uczestniczą w rozgrywkach PZPN. Szkoleniem objętych jest 160 zawodników.

2. Amatorski Klub Sportowy ORKAN Nisko korzysta z hali sportowej Regionalnego Centrum
Edukacji Zawodowej w Nisku. Prowadzi szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka
siatkowa, organizuje ferie na sportowo oraz uczestniczy w organizacji turniejów, zawodów
i imprez sportowych. Szkoleniem objętych jest 50 zawodników. 

3. Klub  Piłkarski  ZARZECZE  posiada  bazę  sportową  położoną  w  Zarzeczu  przy  ulicy
Mickiewicza,  na  którą  składają  się:  boisko  sportowe,  budynek  szatni  oraz  trybuna  dla
widzów. Klub prowadzi szkolenie młodzieży w zakresie ogólno - sportowym i gry w piłkę
nożną a także przygotowuje zawodników do rozgrywek piłkarskich w ramach organizacji
PZPN. Szkoleniem objętych jest 45 zawodników.

4. Klub  Sportowy  PODWOLINA  posiada  bazę  sportową  położoną  w  Nisku  przy  ulicy
Dąbrowskiego,  na  która  składają  się:  boisko sportowe,  budynek szatni  oraz  trybuna dla
widzów.  Klub  prowadzi  zajęcia  sportowo  –  rekreacyjne  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz
szkolenie  zawodników  uczestniczących  w  rozgrywkach  sportowych  organizowanych
w ramach PZPN. Szkoleniem objętych jest 55 zawodników. 

5. Stowarzyszenie  Klub  Sportowy  GALENA Racławice  posiada  bazę  sportową  położoną
w Racławicach przy ul. Lubelskiej, na którą składa się: boisko piłkarskie, budynek szatni
i trybuna dla widzów. Klub prowadzi szkolenie młodzieży w zakresie gry w piłkę nożną.
W szkoleniu uczestniczy 40 zawodników.

W placówkach oświatowych na terenie  Gminy i  Miasta  Nisko funkcjonują następujące obiekty
sportowe 

L.p. Nazwa obiektu
 Wymiary boisk

 i sal gimnastycznych

1 Zespół boisk sportowych ORLIK przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 1 w Nisku

 1) 62 x 30
 2) 32,10 x 19,60

2. Zespół boisk sportowych ORLIK przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 5 w Nisku

 1) 62 x 30
 2) 32,10 x 19,60

3. Zespół boisk sportowych ORLIK przy Publicznej Szkole 
Podstawowej Nr 3 w Nisku

 1) 62 x 30
 2) 32,10 x 19,60

4. Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5  48 x 26
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w Nisku
5. Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

w Zarzeczu
 96 x 18

6. Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu  24 x 12
7. Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Nisku  14 x 7
8. Sala gimnastyczna w Gimnazjum Nr 1 

w Nisku
 18 x 11

9. Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Nisku  24 x 12

10. Sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nisku  24 x 12
11. Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Nisku  32 x 18
12. Sale gimnastyczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu  1) 18 x 9

 2) 23 x 32

Ponadto  niżej  wymienione  szkoły  posiadają  otwarte  siłownie  na  podwórkach  szkolnych
udostępnione w każdym dniu tygodnia dla każdego:

✔ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku
✔ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Nisku

8.5. Działalność komunalna

Gospodarka odpadami

W 2018 r. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ni-
sko był realizowany przez FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. na podstawie zawartej w dniu 26.10.2016 r.
umowy nr ZP.272.45.2016. Z uwagi na duże koszty ponoszone przez w/w firmę, znacznie wyższe
od zapisany w w/w umowie, FCC Tarnobrzeg pismem z dnia 19 grudnia 2018 r. rozwiązała umowę
na świadczenie usługi z skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r.

MZK Nisko sp. z o.o. w 2018 r. nie dysponował możliwościami technicznymi i personalny-
mi do świadczenia na rzecz Gminy i Miasta Nisko usługi wywozu odpadów komunalnych. Usługa
na terenie  Gminy i  Miasta Nisko mogła być świadczona tylko i  wyłącznie przez podmioty ze-
wnętrzne, bez możliwości wpływu na wysokość stosowanych stawek za wywóz odpadów. 

W ciągu roku osoby fizyczne i prawne dokonały 819 zmian w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, W stosunku do osób zalegających z opłatami lub, któ-
re nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi było pro-
wadzonych 145 postępowań, zakończonych decyzją określającą wysokość opłaty.

W 2018 r na terenie Gminy i Miasta Nisko zebrano 6518.785 Mg odpadów, w tym 3719.930
Mg odpadów zmieszanych oraz 895.700 Mg odpadów biodegradowalnych. W Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szklarniowej w Nisku zostało zebranych 275.366 Mg od-
padów. Całość odpadów została przewieziona do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów komunalnych w Stalowej Woli. Po przeróbce w w/w instalacji składowaniu
poddano 1529.246 Mg (pozostałości  z  sortowania).  Gmina i  Miasto Nisko osiągnęła w 2018 r.
wszystkie nałożone prawem wskaźniki:

1. Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:
nałożony wskaźnik max 40 % - osiągnięto 15.56 %

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami nie-
których frakcji odpadów (papier, plastik szkło i metal)

nałożony wskaźnik min. 30 % - osiągnięto 64,80 %

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpa-
dów budowlanych i rozbiórkowych:
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nałożony wskaźnik min 50 % - osiągnięto 80.89 %

Na podstawie  ewidencji  ludności  ustalono,  że  na  dzień  31.12.2018 r.  na  terenie  Gminy
i Miasta Nisko zameldowanych 22123 osób. Na podstawie złożonych deklaracji opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi wnosiło 16796 osób (stan na 31.12.2018 r.).

Utrzymanie porządku i  czystości na terenie Gminy i Miasta Nisko oraz pielęgnacja
zieleni  -  prace  wykonywane  przez  Zarząd  Budynków  Komunalnych  i  Zieleni  Miejskiej
w Nisku w 2018r.

1. Oczyszczanie chodników, alejek i placów
2. Zamiatanie  i oczyszczanie alejek w Parku Miejskim
3. Koszenie terenów zielonych
4. Nasadzenie kwiatów i roślin ozdobnych w sezonie: wiosna, lato, jesień na terenie miasta

Nisko oraz ich pielęgnacja
5. Utrzymywanie placów zabaw 
6. Utrzymywanie siłowni terenowych  
7. Zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Nisko 
8. Utrzymanie i obsługa fontanny

Koszty wykonywania w/w prac  w 2018 r. to kwota 355.237,65 zł, w tym m.in:
1. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem – 218.336,00 zł
2. Nasadzenie centrum przesiadkowego w Nisku: 2200,00 zł
3. Nasadzenia kwiatów na terenie miasta 42.000,00 zł

Zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Pomimo budowy corocznie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Mia-
sta Nisko nadal 1180 gospodarstw indywidualnych nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej.
Ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i następnie wywożone przez przedsiębior-
ców mających zezwolenia Burmistrza Gminy i Miasta Nisko na wywóz nieczystości ciekłych do
oczyszczalni ścieków w Nisku, Jastkowicach i Stalowej Woli. Obecnie usługę wywozu ścieków
prowadzi 7 podmiotów gospodarczych.

W 2018 r. zostało wywiezione 20210 m3 ścieków. Pracownicy OSK/UGiM Nisko na bieżą-
co kontrolują ilość wywożonych ścieków. W 2018 r. skontrolowano 325 gospodarstw indywidual-
nych w tym zakresie.

W 2018 r. zostały przygotowane i poddane pod obrady Rady Miejskiej w Nisku dwie uchwa-
ły:

1. uchwała nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwale-
nia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

2. Uchwała  nr  XLVI/383/18 Rady Miejskiej  w Nisku z  dnia  16 marca  2018 r.  w sprawie
uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu MZK Nisko na lata 2018-2021.

Administrowanie cmentarzem komunalnym w Nisku.

W 2018 r. nadzór nad cmentarzem komunalnym w Nisku sprawował Zakład Kamieniarsko-
pogrzebowy Maria Dymowska na podstawie zawartej umowy. W 2018 r na cmentarzu komunalnym
w Nisku zostało pochowanych 82 osoby i sprzedano 62 miejsca grzebalne.
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Postępowania w sprawie wycinki drzew.

W 2018 r. zostało przeprowadzonych 184 postępowań w sprawie wycinki drzew na wniosek
właścicieli działek prywatnych.

Zostało wydanych 17 decyzji na wycinkę drzew na wniosek osób prawnych z terenu Gminy
i Miasta Nisko. Starosta Niżański na wniosek Gminy i Miasta Nisko wydał 21 decyzji na wycinkę
drzew z mienia gminnego.

Decyzje środowiskowe dla planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

W 2018 r. było prowadzonych na wniosek osób prawnych 8 postępowań o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Zostało wydane 3 decyzje na przyszłe kopalnie
piasku o raz jedna decyzja na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej. W 2018 r. uzgadniane
były również zamierzenia inwestycyjne w tym projekty S19 i obwodnicy Niska pod kątem ich koli-
zji z istniejącymi rowami melioracyjnymi.

Konserwacja rowów melioracyjnych.

W 2018 r. z uwagi na brak środków w budżecie Gminy i Miasta Nisko nie były prowadzone
prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych zlokalizowanych na gruntach gminnych.

8.6. Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy i Miasta Nisko działa obecnie 1149 przedsiębiorców wpisanych do Cen-
tralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej.

W 2018  roku  zostało  złożonych  i  prawidłowo przetworzonych  772  wniosków CEIDG
w systemie. W tym 128 wniosków złożonych spoza terenu gminy.

Wnioski do CEIDG 1 dotyczyły Liczba wniosków
Założenie działalności gospodarczej 138
Zmiana w wykonywanej działalności gospodarczej 388
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 109
Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 49
Zakończenie wykonywania działalności gospodarczej 88

Wśród podmiotów gospodarczych w Gminie i Mieście Nisko dominuje działalność w zakre-
sie usług budowlanych oraz usług transportowych. Znaczna ilość podmiotów świadczy usługi w za-
kresie fryzjerstwa i zabiegów kosmetycznych, a także zajmuje się sprzedażą detaliczną i hurtową
produktów. W Gminie i Mieście Nisko mamy również do czynienia z dużą ilością podmiotów zaj-
mujących się praktyką lekarską i dentystyczną, a także z zakresu szeroko pojętej opieki zdrowotnej.
Warto również zaznaczyć, że wiele firm zajmuje się przetwórstwem przemysłowym i rękodzielnic-
twem.

Liczba wpisów według sekcji działalności gospodarczej
G – Handel hurtowy i detaliczny: naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 235
F – Budownictwo - 179
M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 116
C – Przetwórstwo przemysłowe - 115
Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 87
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8.7. Transport zbiorowy

Na mocy porozumienia międzygminnego Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 2 lipca
2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Nisko do realizacji Gminie Stalowa Wola za-
dania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Gmina i Miasto Nisko w budżecie na 2018r. zabezpieczyła kwotę 170 000 zł na dofinanso-
wanie transportu zbiorowego dla Gminy Stalowa Wola.

Transport zbiorowy
Obsługiwane linie:
Nr 1 – tygodniowo odbywa się 62 przejazdy autobusów na trasie Stalowa Wola – Nisko –

Stalowa Wola
Nr 4 – tygodniowo odbywa się 112 przejazdów autobusów na trasie Stalowa Wola – Nisko –

Stalowa Wola
Nr 12 – tygodniowo odbywa się 1 przejazd autobusu na trasie Stalowa Wola – Nisko – Sta-

lowa Wola

Ulgi dla mieszkańców Gminy i Miasta Nisko uprawnienia do przejazdów ulgowych i bez-
płatnych środkami komunikacji miejskiej w Stalowej Woli

I. Uprawnieni  do korzystania  z  biletów ulgowych okresowych, w cenie wynoszącej
50% ceny biletu okresowego normalnego, przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Sta-
lowej  Woli  w granicach administracyjnych i  poza granicami administracyjnymi Gminy Stalowa
Wola

a) Uczniowie  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych,  ponadgimnazjalnych  i  policeal-
nych, zamieszkali na terenie Gminy i Miasta Nisko, nie dłużej niż do 25 roku życia – ważna legity-
macja szkolna 

II. Uprawnieni  do  korzystania  z  biletów  seniora  (jednorazowych  i  okresowych)przy
przejazdach środkami komunikacji miejskiej w Stalowej Woli w granicach i poza granicami admi-
nistracyjnymi Gminy Stalowa Wola

a) Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko w wieku 70-74 lat - dowód osobisty lub inny do-
kument potwierdzający uprawnienie.

III. Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych środkami komunikacji miejskiej w Stalowej
Woli  w granicach administracyjnych Gminy Stalowa Wola  i  poza  granicami  administracyjnymi
Gminy Stalowa Wola.

a) Osoby, które ukończyły 75 rok życia, będące mieszkańcami Gminy i Miasta Nisko -
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający uprawnienie.

b) Mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko, będący osobami niewidomymi i ociemniałymi
wraz z przewodnikiem, psem lub opiekunem (symbol schorzenia 04-O). Przewodnikiem lub opie-
kunem może być osoba, która ukończyła 13 lat - Legitymacja wydana przez Powiatowy Zespół do
Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  (symbol  schorzenia  04-O)  lub  legitymacji  Polskiego
Związku Niewidomych wraz z dowodem tożsamości.
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8.8. Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 r.
Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie

1.
Budowa  i  modernizacja  dróg  dojazdowych  do
gruntów rolnych w obr. Nisko i Nowa Wieś

Zadanie zrealizowano
315 000,00 261.181,65

2.
Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowosielec
gm. Nisko (PROW)

Zadanie zrealizowano 10 000,00 698,96

53 283,65 53.283,65

56 000,00 49.861,15

3.

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpac-
kiego  do  zadania  pn.  Przebudowa drogi  woje-
wódzkiej  nr  858  Zarzecze  -  Szczebrzeszyn  w
msc. Zarzecze w km 0+390 -0+965

Pomoc przekazano

129 460,00 129.460,00

4.

Pomoc finansowa dla  Powiatu  Niżańskiego do
zadania  pn.  „Rozbudowa  drogi  Powiatowej  nr
1051 R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł.
1284 mb”

Pomoc  przekazano  stosow-
nie  do  zakresu wykonanego
przez Powiat.

123 308,50 50.567,07

5.
Pomoc finansowa dla  Powiatu  Niżańskiego do
zadania pn. Utwardzenie terenu przy Bibliotece
Pedagogicznej na ul. Paderewskiego w Nisku

Pomoc przekazano
63.068,00 63.068,00

6.

Budowa odcinka ul. Karasia w Nisku wraz z par-
kingiem i odcinkiem ścieżki rowerowej- zadanie
uzupełniające do projektu Mobilny MOF Stalo-
wej Woli

Zadanie zrealizowano

290 296,41 177.408,57

7.

Budowa dróg gminnych ul. Grądy, ul. Jana oraz
budowa ul. Brzozowej w Nisku (program rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2020)

Zadanie zrealizowano

719 733,50 719.733,50

8.
Mobilny MOF Stalowej Woli- Budowa centrum
przesiadkowego i ścieżek rowerowych na terenie
Gminy i Miasta Nisko

Zadanie w trakcie realizacji -
wykonawca jest w zwłoce.

1 195 873,21 1.195.873,21

1 119 841,55 1.116.015,91

647 131,88 647.131,88

9.

Przygotowanie  dokumentacji  na  budowę  dróg
gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko:
1.droga przedłużenie ul. Szopena do ul. Polnej,
2. droga łącząca ul. Rzeszowską - Boczną I z ul.
Gruntową
3.  droga na Osiedlu  Malce  równoległa do DK
77,
4.drogi gminne ul. Rzeszowska –Boczna II oraz
drogi łączące się z ul. Piaskową
5.droga ul.Bukowina

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane.  Wykonawca  jest  w
zwłoce.

320 000,00 0,00

10.
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  bu-
dowę drogi łącznikowej do obwodnicy Stalowej
Woli i Niska w ciągu DK 77 w Nisku

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane.  Wykonawca  jest  w
zwłoce.

270 000,00 0,00

11.
Opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  bu-
dowę drogi  do terenów inwestycyjnych w No-
wosielcu

Zadanie zrealizowano
100 000,00 98.646,00

12.

Opracowanie  dokumentacji  projektowej  dla
przedsięwzięcia pn. Budowa dróg gminnych - ul.
Konwaliowej  oraz  dróg  poprzecznych  wraz  z
budowa oświetlenia drogowego

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane.  Wykonawca  jest  w
zwłoce.

100 000,00 0,00

13. Przygotowanie  dokumentacji  na  budowę  dróg
gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz. II
(w okol.  Nowej droga i ciąg pieszo-rowerowy,

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane.  Wykonawca  jest  w
zwłoce.

106 000,00 0,00
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droga w okolicach

14.
Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami Mieszka-
niowymi

Zadanie zrealizowano
200 000,00 200.000,00

15.

Wykonanie  dokumentacji  projektowej  dróg
gminnych i ścieżek rowerowych w tym m.in.:
- ścieżka rowerowa Nisko - Nowosielec
- ścieżka pieszo rowerowa Nisko - Racławice

Zadanie zrealizowano

143 215,00 142.970,00

16.
Przebudowa dojścia  do peronu kolejowego dla
przystanku Nisko Osiedle

Realizację  zadania  przesu-
nięto na rok 2019 40 000,00 0,00

17. Wykupy nieruchomości 26 000,00 5.083,00

18.
Dokumentacja projektowa dostosowania budyn-
ku przy ul. 3 Maja w Nisku nr 93 do warunków
technicznych

Zadanie zrealizowano
15 000,00 14.883,00

19.
Dokumentacja projektowa na zagospodarowanie
działki nr 5140/261 w Nisku

Zadanie zrealizowano
15 000,00 4.000,00

20.
Zakup  zmywarki  do  Domu  Kultury  w  Nowej
Wsi

Zadanie zrealizowano
6 218,00 4.918,77

21.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinne-
go położonego w Nisku przy ul. Wyszyńskiego

Zadanie zrealizowano 450 000,00 426.506,05

272 293,00 272.293,00

22.

Termomodernizacja  budynków  mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Sandomierskiej 18 i 47
w Nisku (RPO)

Zadanie zrealizowano 670 325,51 649.025,51

240 212,06 240.212,06

473 954,81 481.356,52

23.

Budowa Centrum Wsparcia Dziennego w Nisku
oraz zagospodarowanie terenu zbiornika wodne-
go w Podwolinie w ramach Rewitalizacji MOF
Stalowa Wola (RPO).

Został  złożony  wniosek  o
dofinansowanie  zadania  z
RPO.
Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie, będzie realizowane w
latach 2019-2020.

42 750,00 22.944,00

242 250,00 0,00

12.250,00 0,00

24. Modernizacja monitoringu miejskiego Zadanie zrealizowano 12 000,00 9500,00

25.
Przygotowanie  terenów inwestycyjnych  w No-
wosielcu

Zadanie  jest  realizowane  w
2019r. 

130 000,00 0,00

26. Zakup systemu do głosowania elektronicznego Zadanie zrealizowano 24 000,00 23.367,54

27. Przebudowa Oficyny Pałacowej w Nisku

Zadanie zrealizowano
14 116,42 8.939,40

1 439 665,50 1.439.665,55

398 803,08 398.803,08

28.

Pomoc  finansowa dla  Powiatu  Niżańskiego na
dofinansowanie  zadania  „  Zakup  samochodu
operacyjnego dla Komendy powiatowej PSP w
Nisku

Pomoc przekazano

15 000,00 15 000,00

29.
Dostosowanie pomieszczeń PSP w Zarzeczu do
potrzeb przedszkola

Zadanie zrealizowano
162 000,00 160.501,08

30. Budowa instalacji solarnej w ZS w Zarzeczu
Zadanie zrealizowano

50 000,00 44.624,40

31.
Termomodernizacja  budynków  oświatowych:
PSP Nr 1 w Nisku PSP w Nowosielcu (RPO)

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane z uwagi na brak możli-
wości  uzyskania  dofinanso-
wania

306 000,00 0,00

24 000,00 0,00
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32.
Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Ni-
sku

Zrealizowano I etap zadania
zgodnie  z  harmonogramem:
wykonano fundamenty

315 000,00 302.714,52

33.
Wykonanie  utwardzenia  terenu  przy  Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku.

Zadanie zrealizowano
169 284,99 152.152,06

34.
Opracowanie  dokumentacji  dot.  przebudowy
części obiektu szkoły w Nowosielcu na potrzeby
dzieci w wieku przedszkolnym 

Zadanie zrealizowano
20 000,00 16.760,00

35.
Remont ściany budynku szkoły w Zarzeczu 

Zadanie niezrealizowane
10 000,00 73,80

36.
Remont  instalacji  wod-kan oraz remont sanita-
riatów w ZS nr 3 w Nisku

Zadanie zrealizowano
150 000,00 144 788,21

37.
Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyj-
nego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nisku

Zadanie zrealizowano
15 000,00 14.760,00

38.
Dokumentacja remontu sanitariatów w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nisku

Zadanie zrealizowano
15 000,00 8.000,00

39.
Podniesienie jakości kształcenia w ZS w Zarze-
czu

Zadanie zrealizowano 15,27 0,00

9 984,73 7 464,51

40.
Termomodernizacja budynków oświatowych: ZS
nr 3 w Nisku oraz budynku sali gimnastycznej
przy PSP Nr 4 w Nisku

Zadanie niezrealizowane
14 328,59 0,00

41. Bajkowa Kraina – Przedszkole w Zarzeczu

Zadanie zrealizowano 34.493,66 34.493,66

2 006,34 2.006,34

42.

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla
Powiatu  Stalowowolskiego  na  dofinansowanie
zakupu  mikrobusu  przeznaczonego  do  dowozu
uczestników  Warsztatu  Terapii  Zajęciowej  w
Stalowej Woli

Pomoc przekazano

4 977,76 4.977,76

43.
Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w
Nisku

Zadanie nie zostało zrealizo-
wane.  Przetarg  ogłaszano  4
razy. Za każdym razem ceny
ofert  znacznie  przekraczały
wielkość  środków  przezna-
czonych na zadanie.

15 000,00 0,00

44.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. No-
wosielec gm. Nisko (PROW)

Zrealizowano I i IV etap za-
dania. Z uwagi na wydłuże-
nie  terminu  realizacji  pozo-
stałych etapów (II i III) zada-
nie  zostało  zakończone  i
odebrane dnia 08.03.2019r. 
 

2 628 000,00 18.001,84
1 941 871,35 1.098.315,15

3 282 000,00 1.645.684,85

45.
Budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Nowej  Wsi,
Malcach i Wolinie

Zadanie zrealizowano
921 000,00 614.995,37

46.
Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  Malce etap
VI

Zadanie zrealizowano
550 000,00 550.000,00

47. Dokumentacja kanalizacji 10 000,00 0,00

48.
Przebudowa  punktu  selektywnej  zbiórki  odpa-
dów komunalnych dla Gminy Nisko

Zadanie zrealizowano 6 201,00 5.357,61
550 612,00 522.442,40
561 156,00 559.159,22

49.
Rewaloryzacja zabytkowego parku

Zadanie uzyskało dofinanso-
wanie z RPO ; w marcu zo-
stał  ogłoszony  przetarg  na
wyłonienie  wykonawcy  za-
dania

5.000,00 946,00
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50. Zakup ciągnika rolniczego
Zadanie zrealizowano

240.000,00 218.336,00

51. Budowa, dobudowa oświetlenia dróg
Zadanie zrealizowano

200 000,00 199 990,62

52. Projektowanie oświetlenia dróg
Zadanie zrealizowano

15 000,00 15 000,00

53. Wymiana przestarzałych pieców i kotłów
Zadanie zrealizowano

40 000,00 39 975,00

54.

Szlakiem  dziedzictwa  kulturowego,  zabytków
kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola
Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  NCK  SO-
KOŁ w Nisku (RPO)

Zadanie  zostało  zgłoszone
do odbioru końcowego dnia
15.12.2018r.
Odebrano dnia 07.01.2019r.

 

328 479,87 306.497,49

1 915 962,48 1.178.332,74

5 796 489,65 2.365.144,95

55.
Modernizacja i  adaptacja pomieszczeń na Filię
Biblioteczną w Nowosielcu

Zadanie zrealizowano

130 000,00 121.880,44

56. Budowa krytej pływalni w Racławicach
W związku z  brakiem dofi-
nansowania  zadanie  nie  bę-
dzie realizowane

50 000,00 11 056,20

57.
Plac Polskiego Sierpnia miejscem wspomnień i
spotkań  wielopokoleniowych  –  budowa  infra-
struktury rekreacyjno-sportowej – etap II

Zadanie zrealizowano
45 000,00 41.525,99

58.
Poprawa  bezpieczeństwa  i  ochrona  mienia  pu-
blicznego na placu sportowo – rekreacyjnym na
Osiedlu Malce w Nisku- etap II

Zadanie zrealizowano
80 000,00 77.490,06

59..
Rozbudowa budynku szatniowego na terenie bo-
iska sportowego w Racławicach

Zadanie zrealizowano
630 000,00 630.203,96

60.

Budowa budynku zaplecza sanitarnego ogólno-
dostępnego  oraz  elementów  małej  architektury
przy zbiorniku wodnym na Os. Podwolina w Ni-
sku

Zadanie  zrealizowano,  wy-
budowano otwarte strefy ak-
tywności  przy  zbiorniku
wodnym  na  Os.  Podwolina
w Nisku

357.100,00 317.891,41

7 000,00 0,00

61.

Poprawa infrastruktury sportowej przy ZS przy
ZS Nr 3 i ZS Nr 2 w Nisku, ZS w Zarzeczu, pla-
ców zabaw przy Żłobku Miejskim na Zasaniu i
przy zbiorniku wodnym „Podwolina”/

Zadanie  zrealizowano,  wy-
budowano  infrastrukturę
sportową  lekkoatletyczną
przy ZS w Zarzeczu
 

377 506,61 375.273,48

  

32.487.520,38 20.729.214,15

DROGI
Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontów dróg za 2018r.
Inwestycje

1. Modernizacja  drogi  dojazdowej do gruntów rolnych poprzez  przebudowę drogi  gminnej
(droga za Parkiem) w Nisku – o długości 530m – kwota 259 880,55 zł

2. Remont drogi gminnej ul. Daszyńskiego w Nisku – o długości 140 m
Remont drogi gminnej ul. Fredry w Nisku – o długości 198,5 m – kwota 260 653,12 zł

3. Rozbudowa odcinka drogi publicznej - ul. Jana o długości 263m w Nisku wraz z budową
ścieżki rowerowej – kwota 755 155,57 zł

4. Przebudowa drogi gminnej ul.  Akacjowa o długości 690m w Racławicach –  kwota 692
554,80 zł

5. Remont drogi gminnej ul. Kopernika o długości 319 m w Zarzeczu – kwota 260 176,32 zł
6. Remont drogi gminnej ul. Polna o długości 995 m w Zarzeczu – kwota 449 017,84 zł
7. Remont drogi gminnej ul. Moniuszki o długości 285 m w Nisku – kwota 190 068,83 zł

–102–



8. Remont drogi gminnej ul. Piaskowa o długości 293 m w Wolinie wraz z budową sieci kana-
lizacji sanitarnej – kwota 679 833,23 zł

9. Remont drogi  gminnej  ul.  Plac Polskiego Sierpnia o długości  166 m w Nisku  – kwota
232 727,50 zł

10. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Karasia w Nisku poprzez wykonanie ścieżki rowero-
wej o dł. 160m – kwota 119 809,38 zł

Remonty dróg
11. Remont drogi gminnej ul. 3-go Maja o długości 178m w Nisku – kwota 136 990,12 zł
12. Remont wewnętrznej drogi gminnej (pomiędzy ul. Dolną a drogą krajową ul. Rzeszowską)

w Nisku – kwota 78 650,14 zł
13. Przebudowa drogi gminnej o długości 90m w Nowej Wsi – kwota 49 721,52 zł
14. Remont nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej (droga na Malcach – boczna od ul. Sopoc-

kiej) o łącznej długości 338m w Nisku – kwota 287 023,50 zł
15. Remont nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Akacjowej w Racławicach na dł. 200m  –

kwota 126 124,20 zł
16. Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska o długości 266m w Nisku – kwota 244 451,44 zł
17. Remont drogi gminnej ul. Konopnickiej o długości 333m w Zarzeczu – kwota 176 822,83

zł
18. Remont drogi gminnej (boczna od ul. Karasia w kierunku boiska sportowego) w Nisku  –

kwota 188 357,44 zł
19. Remont drogi gminnej ul. Górna o długości 140m w Nisku – kwota 89 660,69 zł
20. Remont drogi wewnętrznej (boczna od ul. Piaskowej) o długości 85m w Nisku

Remont drogi wewnętrznej (boczna od ul. Piaskowej) o długości 67m w Nisku – kwota 176 822,83
zł

21. Remont drogi gminnej wewnętrznej (boczna od ul. Piaskowej) o długości 185m w Nisku –
kwota 219 371,58 zł

Dotacje Celowe
22. Pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi po-

wiatowej nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1300 mb – kwota 50 567,07 zł
23. Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego do zadania pn. Przebudowa drogi wo-

jewódzkiej nr 858 Zarzecze - Szczebrzeszyn w msc. Zarzecze w km 0+390 -0+965 – kwota
129 460,00 zł

24. Pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego do zadania pn. Utwardzenie terenu przy Biblio-
tece Pedagogicznej na ul. Paderewskiego w Nisku – kwota 63 068,00 zł

Dokumentacja
25. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi do terenów inwestycyjnych w No-

wosielcu – kwota 98 646,00 zł
26. Wykonanie dokumentacji projektowej dróg gminnych i ścieżek rowerowych w tym m.in.:

- ścieżka rowerowa Nisko - Nowosielec
- ścieżka pieszo rowerowa Nisko – Racławice – kwota 142 970,00 zł

27. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położo-
nych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz.3.

- Remont drogi gminnej 102599r ul. Plac Polskiego Sierpnia w km 0+111,00 do 0+277,50
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid.
1032/71, 1032/69, 1032/62 położonej w miejscowości Nisko

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych poprzez przebudowę drogi gminnej o nr ewid.
34 położonej w miejscowości Nowa Wieś gmina Nisko
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- Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 4783/6, 4784/6 w msc. Nisko

28. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położo-
nych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz.4.

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102551R ul. 11-go Listopada w Nisku
-  Remont drogi  gminnej wewnętrznej  położonej na dz.  ewid.  4028/20,  4015/7,  4028/7,  4039/7,
4037/6 w Nisku
- Remont drogi gminnej nr 102633R ul. Bukowina położonej na dz. 2677, 2676/2, 2032 w Zarzeczu

29. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położo-
nych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz.5.

-  Remont  odcinka  drogi  gminnej  nr  102547R ul.  Gruntowa w Nisku  w  km 0+228,00  do  km
0+708,00
- Remont odcinka drogi gminnej nr 102522r ul. Zasanie w Nisku w km 0+011 do km 0+560,50

30. Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie remontów dróg gminnych położo-
nych na terenie Gminy i Miasta Nisko cz.6.

- Remont drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1032/71, 1032/72, 1877/9, 2015/3 – bocz-
na od ul. Kilińskiego w Nisku
- Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. ewid. 3964/17, 3963/20, 3959/16, 3958/23, 3956/12,
3948/11, 3947/12 w Nisku
- Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. ewid. 3963/3,  3959/3, 3958/6, 3956/10, 3948/25,
3947/15 w Nisku
- Remont drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 5140/209, 5140/253 – boczna od ul. Kara-
sia w Nisku

Oświetlenie.
Modernizacja i Dobudowa Oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Nisko
„Celem modernizacji oświetlenia zewnętrznego jest zmniejszenie zużycia energii elektrycz-

nej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego, a w konsekwen-
cji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) i uzyskanie efektu ekologicznego.”

Wymianą zostały objęte oprawy i słupy zlokalizowane na terenie Gminy Nisko. Aktualnie
oświetlenie na tym terenie realizowane jest za pomocą opraw sodowych o różnych mocach od 70
do 150 W. Oprawy sodowe są mocno wyeksploatowane, klosze i odbłyśniki częściowo utlenione
i zabrudzone, ich skuteczność jest mocno ograniczona. Część opraw nie posiada w ogóle odbłyśni-
ków (oprawy kuliste) przez co ich efektywność w oświetlaniu terenu jest bardzo niska. Dodatkowo
oprawy te nie spełniają wymogów dotyczących zaśmiecania światłem górnej półprzestrzeni emitu-
jąc znaczną część strumienia świetlnego powyżej linii horyzontu. Pozostała część opraw sodowych
jest w dostatecznym stanie technicznym jednak ich moce i optyka są często niedopasowane do kate-
gorii oświetlanego obszaru.

Ponadto w roku 2018 zostały wybudowane 35 latarni oświetleniowych z oprawami techno-
logii LED oraz wymienionych 17 opraw sodowych na oprawy w technologii LED.

Oświetlenie

Wykonano w 2018r. Wartość

Racławice ul.Kwiatowa 19569,22
 Dowieszenia 4373,16
Zarzecze ul.Ługowa 20640,35
 ul.Lubelska -krzaki 2248,04
 ul.Lubelska 9538,96
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Nisko ul.Willowa i Wspólna 32024,01
 ul.Kochanowskiego 35684,19
 ul.Długa Boczna 8179,52
Nowosielec ul.do Cmentarza 19129,72
 ul.do Kończyc 19282,91

RAZEM 170670,08
209 969,40 zł

Racławice
ul.  Nowowiejska  "Dowiesze-
nia" 7000

 Montaż 2 stanowisk Zalew 5054
Razem 12 054,00 zł

8.9. Promocja i inne działania Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Rok 2018 to szczególny rok dla Gminy i Miasta Nisko. Był to rok Jubileuszu 85-lecia nada-
nia praw miejskich dla Niska. Do corocznych działań i wydarzeń stałych dołączyły wydarzenia
związane z przygotowaniem materiałów pamiątkowych, spotkań i uroczystości upamiętniających
datę nadania Nisku praw miejskich. Dla uroczystości Jubileuszowych i promocji tych wydarzeń
opracowano logo graficzne,  które  wykorzystywano na zaproszeniach,  plakatach informacyjnych
oraz wytłoczono je na medalu okolicznościowym. Pisma i  listy okolicznościowe opieczętowane
były specjalną Jubileuszową pieczęcią.

Rok 2018 był także rokiem 100-niej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla-
tego też Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w celu upamiętniania i utrwalania w pamięci wydarzeń
historycznych mających wpływ na wychowane dzieci i młodzieży połączył kalendarz obydwu jubi-
leuszy.

Do uroczystego celebrowania Jubileuszu miasta włączyły się instytucje oraz organizacje po-
zarządowe pracujące i działające na terenie Gminy i Miasta Nisko.

22 lutego 2019r.  miało miejsce oficjalne otwarcie obiektu pełnowymiarowej sali  gimna-
stycznej, której budowa staraniem władz Gminy i Miasta Nisko rozpoczęła się w 2016 roku. Uro-
czystość miała podwójny wymiar bowiem połączona była z inauguracją obchodów 85-lecia nadania
praw miejskich miastu Nisko. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarze-
czu do dyspozycji mają nowoczesną halę sportową z niezbędną infrastrukturą.

W programie obchodów Jubileuszy znalazła się uroczystość patriotyczna pn. „Przedszkolaki
z biało czerwoną”, która od dwunastu już lat urządzana jest dla dzieci z przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych. W 2018 roku odbyła się ona 27 kwietnia i poprzedziła uroczystości upamiętnienia
Konstytucji 3 Maja.

Na przestrzeni czasu od kwietnia do września zaplanowano cykl spotkań, na których rozma-
wiano o historii Niska, przedstawiane były opisy wydarzeń historycznych związanych z Niskiem
(Bitwa pod Niskiem), stare fotografie miasta. Spotkania te miały nazwę „Podwieczorki przy komin-
ku”, odbywały się w Zielonym Dworku (siedzibie pierwszej Dyrekcji COP), a uczestniczyli w nich
historycy, lokalni regionaliści, osoby zainteresowane historią Niska i regionu.

W kalendarz 85-lecia wpisany został „Spacer z hrabiną” – spacer po centrum Niska, w Par-
ku Miejskim zakończony polonezem w wykonaniu uczniów ze szkół niżańskich (14 maja).

Odbyły się również tematyczne wycieczki rowerowe pn. „Odkrywanie Niska” po terenie
Gminy i Miasta Nisko, w których uczestniczyli niżanie. Wycieczki przebiegały przez zakątki gmi-
ny, ścieżkami leśnymi, wzdłuż zalewu na Podwolinie. Kończyły się wspólnym posiłkiem. A miały
na celu poznawanie nowych miejsc, oglądanie inwestycji wykonanych na terenie Gminy.

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej dla uczniów
szkół podstawowych z terenu Gminy.
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2 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku w ramach obchodów 85-lecia nadania
praw miejskich miastu Nisko zorganizowała quiz historyczny dla wszystkich mieszkańców miasta
pn. „Resse-gierki”.

15 lipca zaznaczono Jubileusz 85-lecia nadania praw miastu biegiem „8,5 km na 85- lecie
miasta Nisko”. Uczestniczyli w nim sympatycy biegania z całego kraju. Bieg wraz z Burmistrzem
GiM Nisko przygotowali mieszkańcy Niska z Planety Biegowej Nisko.

W lipcowe niedziele,  przy fontannie na Placu Miast Partnerskich odbywały się koncerty
muzyki ulicznej  „Z muzyką przy fontannie” w wykonaniu studentów studiów muzycznych oraz
niżańskich amatorów muzyki – p. Zygmunt Kunikowski.

Różnorodność wydarzeń, które zaznaczały świętowanie Jubileuszu uzupełnił Niżański Fe-
stiwal Kultury Łowieckiej zorganizowany 29 lipca 2018r. w Parku Miejskim we współpracy z Ko-
łami Łowieckimi oraz Nadleśnictwem Rudnik nad Sanem. Była to już II edycja imprezy łowieckiej
pn.  „Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej”. Na scenie w Parku Miejskim wystąpił Zespół Sy-
gnalistów Myśliwskich „RARÓG”, który działa przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Tarnobrzegu
pod kierownictwem niżanki pani Teresy Sibigi. Następnie na scenie wystąpił Reprezentacyjny Ze-
spół Muzyki Myśliwskiej - Capella Zamku Rydzyńskiego.

Do kalendarza wydarzeń jubileuszowych została włączona coroczna impreza plenerowa pn.
„Dni Niska”. W roku jubileuszu przybrała ona nazwę „Święto Niska – Jubileusz Miasta”. 25 i 26
sierpnia, w świątecznym programie znalazł się specjalny koncert pt. „Niżańscy artyści miastu” oraz
widowisko słowno - muzyczne z udziałem mieszkańców i zespołów NCK „Sokół”, które opowiada-
ło o historii miasta. W wydarzeniu tym uczestniczyli goście z miast partnerskich Niska. Delegacje z
Gródka na Ukrainie, Semerovo na Słowacji. Nie mogły w tym roku przybyć delegacje z Fehergyar-
mat na Węgrzech oraz Hecklingen w Niemczech.

Wrzesień to miesiąc, w którym miały miejsce kolejne wydarzenia w ramach obchodów 85-
lecia nadania praw miejskich Nisku. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 imieniem Podoficerskiej
Szkoły Piechoty dla Małoletnich zorganizowała Miejsko-Gminny Konkurs Fotograficzny "Niżań-
skie zakątki". Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Nisko - Julian
Ozimek. Celem konkursu było ukazanie najciekawszych zakątków naszego miasta, piękna przyro-
dy,  krajobrazu,  ciekawych  obiektów architektonicznych.  Fotografie  wykonywali  uczniowie  klas
siódmych, ósmych i trzecich gimnazjum. Do konkursu zgłoszono 30 prac autorstwa 12 uczniów.

9 września na Placu Wolności odbył się koncert pn. „Niżańska droga do Niepodległości”.
Przedsięwzięcie  to  wpisało  się  w  obchody  100–lecia  odzyskania  przez  Polskę  Niepodległości,
a programem koncertu niżańscy artyści oddali hołd temu wydarzeniu. Sceniczny repertuar piosenką
„Nadsański szept” otworzył zespół „Fuego” NCK „Sokół”. Piosenka powstała na okoliczność 85-
lecia nadania praw miejskich miastu Nisko. Autorką tekstu jest pani Barbara Myśliwiec, a aranż
muzyczny skomponował Paweł Woźniak.

W programie „Niżańskiej drogi...” wystąpili laureaci Festiwalu Piosenki i Pieśni Patriotycz-
nej zorganizowanego w maju br. w PSP nr 1. Na okoliczność 85–lecia nadania praw miejskich mia-
stu Nisko, powstało wyjątkowe widowisko zatytułowane „Z kart historii Niska”.

14 września odbyła się uroczysta Konferencja z okazji 85-lecia nadania praw miejskich
Nisku połączona z otwarciem Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji, które wchodzi w struktury
Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Mieści się ono w dawnej Oficynie Pałacowej, w której do
niedawna funkcjonowała Miejska Biblioteka Publiczna.  Wśród wielu zaproszonych gości, uroczy-
stość otwarcia zaszczyciła obecnością wnuczka niżańskiego poety Jana Marii Gisgesa – Aleksandra
Gisges – Dalecka. Otwarcie nowej placówki, uświetniły wystawy: „Nowy poczet władców Polski”
Waldemara Świerzego oraz prywatne zbiory niżańskiego numizmatyka Tadeusza Wojcieszyna „Po-
czet Królów Polski” według Jana Matejki. Jednym z elementów programu przygotowanego na oko-
liczność otwarcia była prezentacja z okazji 85–lecia nadania praw miejskich miastu Nisko, którą
przygotował niżański regionalista Mariusz Kowalik. Nowo powstałe Centrum, dzięki funduszom
unijnym, zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb odbiorców, jako placówka o charakte-
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rze wystawienniczym. Działalność Centrum będzie opierała się przede wszystkim na organizowaniu
wystawienniczej eksponatów posiadających wartość historyczną bądź artystyczną (wystawy stałe
i czasowe), organizowaniu lekcji historii, spotkań czy projekcji filmowych.

Do kalendarza Jubileuszu miasta w dniu 15 września Komenda Hufca ZHP w Nisku włą-
czyła Jubileusz 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Niżańskiej. Po mszy św. uroczystości przeniesione
zostały na niżański plac Wolności, gdzie miał miejsce apel, poświęcono oraz odsłonięto tablicę przy
wejściu do Parku Miejskiego upamiętniającą działalność Harcerzy na Ziemi Niżańskiej.

Aby upamiętnić 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, 19 października Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Nisku posadziła na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Dąb
Niepodległości.

3 listopada Szkoła Żeglarstwa Jacht Klub Nisko odbyły się I Regaty Niepodległościowe na
Zbiorniku Wodnym Podwolina realizowane w ramach projektu wspieranego przez FIO Podkarpac-
kie Inicjatywy Lokalne wraz z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

W piątek 9 listopada w Niżańskim Centrum Historii i Tradycji odbyła się uroczystość, pod-
czas której wręczono tytuły „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko” oraz uhonorowano osoby
wyróżniające się wybitnymi zasługami dla Gminy i Miasta Nisko.

Odznaką „Za zasługi dla Gminy i Miasta Nisko” wyróżniono 3 osoby oraz 2 stowarzysze-
nia. Wręczali odznaki Julian Ozimek burmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Waldemar Ślusarczyk
burmistrz elekt i przewodniczący kapituły w jednej osobie. Do wyróżnionych należeli: Stanisław
Puchalski (pośmiertnie), ks. Władysław Kenar, Czesław Łopucki, Koło Numizmatyczne w Nisku,
Towarzystwo Ziemi Niżańskiej.

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Nisko” otrzymali: Bronisława i Tadeusz Kul-
czykowie Fundatorzy stypendiów dla uczniów niżańskiego Liceum oraz Jacek Pomiankiewicz –
Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa i Ochrony (punkt zamiejscowy w Nisku) i Orest Krasiwski
wykładowca tejże.

Ważnymi wydarzeniami były także promocje publikacji „85 lat Niska 1933-2018” oraz fil-
mu „Nasze Nisko” przygotowane z okazji 85-lecia nadania praw miejskich Nisku.

W ramach Jubileuszu Miasta w Bibliotece Miejskiej ogłoszono także konkurs literacki pn.
„Opowiem wam legendę o Nisku”.

Z okazji  85-lecia  nadania praw miejskich miastu Nisko oraz 100-lecia Odzyskania przez
Polskę  Niepodległości,  grupa  krótkofalowców  z  powiatu  niżańskiego  postanowiła  dołączyć  do
świętowania i uruchomiła okolicznościową stację amatorską pod znakiem SP85NISKO.

Za datę zakończenia Jubileuszowego świętowania 85- lecia nadania praw miejskich dla Ni-
ska oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości można uznać dzień 11 Listopada, w któ-
rym odbyła się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny a po niej uroczystość na Placu Wolności
z udziałem Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko, Pocztów Sztandarowych, KH ZHP im. Szarych
Szeregów w Nisku, Orkiestry Dętej OSP w Zarzeczu, Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażore-
tek NCK „Sokół”.

Oprócz wydarzeń związanych z Kalendarzem Jubileuszy prowadzono działalność związaną
z informowaniem o zadaniach, inwestycjach, osiągnięciach i wydarzeniach realizowanych przez sa-
morząd Gminy i  Miasta Nisko. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko był także współorganizatorem
i uczestnikiem wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych, edukacyjnych.

W dniach  29 i  30 stycznia Burmistrz  Gminy i  Miasta  Nisko ogłaszał  otwarty  konkurs
ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2018 zadań
publicznych, w formie wspierania oraz informację dla  klubów sportowych działających na terenie
Gminy i Miasta Nisko, które mogą się ubiegać o dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25
czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.2017.1463 j.t.) oraz uchwały nr LII/451/10 Rady Miejskiej w Ni-
sku z dnia 10 listopada 2010r.
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Na terenie Gminy przez cały rok realizowane jest zadanie pn. DYSTRYBUCJA  ŻYWNO-
ŚCI dla osób najbardziej potrzebujących w Gminie i Mieście Nisko. Dystrybucją zajmuje się  Sto-
warzyszenie Rozwoju Osiedla Malce w Nisku w ramach Programu Operacyjnego FEAD 2014-
2020.

12 lutego w drugim Plebiscycie Sportowym portalu rni24.eu. Tomasz Wietecha Piłkarz So-
koła Nisko został najpopularniejszym sportowcem 2017 roku. Wyróżniono Najlepszego Trenera -
Krzysztofa Kidę z Football Academy, a w kategorii Talent Roku Daniela Bylickiego, młodego że-
glarza z Jacht Klub Nisko.

12 marca Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Julian Ozimek uczestniczył w uroczystym pod-
pisaniu porozumienia dotyczącego budowy nowego budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejo-
nowej w Nisku. Podpisanie dokumentów w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości RP Marcina Warchoła odbyło się w siedzibie niżańskiego Sądu Rejonowego. Inwesty-
cja ma na celu budowę budynku nowej, wspólnej siedziby Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejono-
wej w Nisku, wraz z niezbędnymi przyłączami i zagospodarowaniem terenu. W budynku oprócz
siedziby sądu i prokuratury planowane są pomieszczenia dla pracowników zatrudnionych w Od-
dziale  Informatycznym Sądu  Apelacyjnego  w Rzeszowie  oraz  Referendarzy  Sądu  Rejonowego
w Tarnobrzegu. Ponadto w budynku planuje się ulokowanie pomieszczeń archiwum Prokuratury
Okręgowej w Tarnobrzegu, która boryka się z niedoborem powierzchni archiwalnej. Obiekt zlokali-
zowany będzie na działce nr ewid. 3618/2 o powierzchni 0,66 ha w Nisku przy ul. Jana Marii Gis-
gesa.

21 marca odbyła się kolejna edycja Wielkanocnego Kiermaszu Ozdób Świątecznych na
Placu Wolności w Nisku. W organizację kiermaszu zaangażowali się pracownicy Niżańskiego Cen-
trum Kultury „Sokół”, Liceum Ogólnokształcące w Nisku, a także Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nisku. W przygotowaniach udzielali się również sami twórcy ozdób. Była to już dwunasta edycja
kiermaszu pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

W tym roku rozpoczęła się XLI edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej reali-
zowanego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Przyszedł więc czas na organizację elimi-
nacji gminnych Turnieju, które w Nisku przeprowadzono w dniu  16 marca w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 w Nisku.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko rokrocznie wspiera organizację konkursów tematycznych
dla dzieci i młodzieży niżańskich szkół; od wielu lat odbywają się w nich takie konkursy, jak „Mło-
dy Matematyk”, „Sówka Mądra Główka”.

Solista Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” - OLIWIER SZOT z Nowosielca zajął I miej-
sce w II Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Złoty Mikrofon” Opoczno
2018. Festiwal odbył się 13 kwietnia 2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie.

16 kwietnia odbyło się spotkanie dla mieszkańców dotyczące opracowanego „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy i  Miasta Nisko na lata 2016 – 2022”. Przedstawiono obszar
Gminy i Miasta Nisko objęty rewitalizacją.

We wtorek  24  kwietnia niżańscy  policjanci  przeprowadzili  gminne  eliminacje  Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zmaganiach brali  udział  uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych z terenu gminy Nisko. Celem turnieju było podnoszenie kultury motoryzacyjnej
społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym bez-
pieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez: 

• popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
• kształtowanie partnerskich relacji wobec innych uczestników ruchu,
• popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przed-

medycznej,
• promowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
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4 maja jak co roku Burmistrz Gminy i Miasta Nisko uczestniczy w uroczystościach związa-
nych z Międzynarodowym Dniem Strażaka – w organizacjach Gminnych i Powiatowych Ochotni-
czych Straży Pożarnych oraz w Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

12 maja 2018 na Placu Wolności w Nisku miała miejsce I Runda Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych. Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy pojazd nastąpiło w poszczególnych
klasach: pojazdy wyprodukowane przed 1945r.; pojazdy wyprodukowane po 1945r.; pojazdy wy-
produkowane po 1960r.; pojazdy wyprodukowane po 1970r.

W piątek 22 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie z osobami zaangażowanymi w krze-
wienie kultury na gruncie lokalnym – Dzień Działacza Kultury.

23 i 24 czerwca to IX Niżańskie Regaty na zbiorniku wodnym Podwolina organizowane
przez Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko.

17 września 2018
Burmistrz  Gminy  i  Miasta  Nisko  przyznał  stypendia  dla  uczniów  szkół  podstawowych

i gimnazjów, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki nauczania oraz spełnili kryteria określone re-
gulaminem przyznawania stypendiów uchwalonym przez Radę Miejską w Nisku. Do ubiegania się
o stypendium w bieżącym roku mieli prawo uczniowie publicznych szkół podstawowych oraz gim-
nazjów z terenu Gminy i  Miasta  Nisko.  Po spełnieniu  kryteriów przyznawania stypendium dla
uczniów szczególnie zdolnych tj. m.in. osiągnięcie przez ucznia wzorowej oceny z zachowania oraz
średniej  ocen  z przedmiotów  obowiązkowych  minimum  5.6  dla  uczniów  gimnazjów  i  5.8  dla
uczniów szkół podstawowych, lub osiągnięcie niższej średniej –  odpowiednio 4.75 i 5.0, ale uczeń
jest laureatem konkursów przedmiotowych, olimpiad bądź legitymuje się wybitnymi osiągnięciami
sportowymi, 20 uczniów otrzymało stypendium.

Udział w akcji Narodowe Czytanie - 8 września, o godzinie 12:00 w Parku Miejskim w Ni-
sku tłumnie zgromadzili się młodzież i dorośli, by wspólnie zagłębić się w lekturę jednej z najbar-
dziej znanych powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.

24 września w sali narad Urzędu Gminy i Miasta Nisko odbyła się uroczystość Złotych Go-
dów Małżeńskich. Medale Prezydenckie po 50 latach wspólnego życia otrzymało 9 par.

12 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 2 w Nisku odbyła
się uroczysta gala dla nauczycieli i pracowników oświaty.

W czwartek 18 października uroczyście przekazano do użytku wyremontowane obiekty so-
cjalne przy ulicy Sandomierskiej oraz nowy budynek przy ulicy Wyszyńskiego w Nisku. Inwestycja
pod nazwą.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sandomier-
skiej nr 7, 18 i 47" podzielona na trzy zadania, na kompleksową termomodernizację tych obiektów
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości blisko 600 000 zł z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego.

19 października miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą budowy nowoczesnej hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku Oprócz tego zebrani goście dokonali symbolicz-
nego rozpoczęcia budowy.

30 października na grobach zmarłych Honorowych Obywatelach Gminy i Miasta Nisko
oraz Zasłużonych dla Gminy i Miasta Nisko zapalono znicze

W listopadzie zakończyła się praca Burmistrza i Radnych VII kadencji 2014 – 2018. Z tej
okazji przygotowano pamiątkowe tabla zawierające fotografie członków niżańskiego samorządu tej
kadencji.

12 grudnia Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie gościło dzieci ze szkół podstawo-
wych z Niska. Liczna grupa uczniów przyjechała do stolicy, by zapoczątkować przygotowany przez
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ministerstwo nowy program edukacyjny - „Przygody z Paragrafem”. Każdą niżańską szkołę podsta-
wową reprezentowało czworo uczniów. Wraz z dziećmi w spotkaniu uczestniczyli Waldemar Ślu-
sarczyk Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Marcin Folta Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku,
Marek Pachla Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nisku oraz Krzysztof Tabian Radny Rady
Miejskiej w Nisku i jednocześnie koordynator projektu w szkołach z terenu gminy.

19 grudnia na Dużych Plantach w Nisku odbył się Kiermasz Świąteczny, który na stałe już
zagościł w kalendarzu niżańskich imprez. Tegoroczny kiermasz świąteczny przygotowali wspólnie
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Komenda Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, Niżańskie
Centrum Kultury „Sokół”, Świetlice Środowiskowo-Profilaktyczne z Niska, Zarzecza, Woliny i No-
wosielca oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „GAWRA” w Nisku. Bardzo ważnym wydarze-
niem było przekazanie przez harcerzy na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, Waldemara Ślu-
sarczyka Betlejemskiego Światełka Pokoju. Z kolei Burmistrz podzielił się z mieszkańcami trady-
cyjnymi  świątecznymi  podpłomykami  i  rozpalił  symboliczne  ognisko,  przy  którym  mogli  się
ogrzać uczestnicy miejskiej Wigilii. Na koniec wigilijnego spotkania odbył się koncert kolęd w wy-
konaniu Solistek NCK „Sokół”.

Wszelkie  najważniejsze  informacje  rozpowszechniane  są  poprzez  stronę  internetową
www.nisko.pl, system powiadamiania sms o nazwie SISMS oraz we współpracy z lokalnymi środ-
kami przekazu: Telewizja Miejska Stalowa Wola, Stella, radio Leliwa, tygodnik Sztafeta, dziennik
Echo Dnia oraz lokalne portale internetowe: rni24.eu i nianzkie.info.

Do każdego z wydarzeń opracowane były graficznie zaproszenia i plakaty informacyjne.
Wykonano również materiały promocyjne takie jak breloki do kluczy zawierające logo 85-lecia
nadania praw miejskich, herb miasta: koszulki, odznaki, statuetki, dyplomy drewniane, przypinki
„I love Nisko”. Dla dzieci uczestniczących w konkursach, spotkaniach przeznaczone są słodycze -
krówki „Pozdrowienia z Niska”.

8.10. Gmina w rankingach, publikacjach

Kolejny sukces odniosła Gmina Nisko w XI edycji rankingu Złota Setka Gmin Podkarpacia.
W klasyfikacji gmin miejsko-wiejskich zajęła III miejsce na 160 sklasyfikowanych samorządów. To
kolejny sukces Niska w prestiżowym rankingu organizowanym przez dziennik Nowiny oraz Wyż-
szą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie. Od lat w Złotej Setce Gmina zajmuje wysokie lokaty, co jest
potwierdzeniem intensywnych wysiłków włożonych w rozwój miasta i gminy. Przez ostatnie kilka
lat samorząd znajdował się w pierwszej dziesiątce rankingu. Podstawowym źródłem danych w oce-
nie samorządów była analiza 160 sprawozdań finansowych gmin za rok 2017 w zakresie zarówno
dochodów jak i wydatków. Pod uwagę jury brało również aktywność gospodarczą mieszkańców.
Wszystko to poparte było danymi z Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Jak co roku Kapituła kon-
kursu skupiła się na ocenach inwestycji. Oceniano budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne,
rewitalizacyjne,  termomodernizacje  obiektów publicznych,  czy  rozbudowę ośrodków szkolnych.
Ranking został opracowany przez dr Krzysztofa Kaszubę i zespół z Małopolskiego Instytutu Go-
spodarczego  oraz  Polskiego  Towarzystwa  Ekonomicznego  w  Rzeszowie.  Ranking  Złota  Setka
Gmin Podkarpacia jest ważnym podsumowaniem osiągnięć samorządów województwa podkarpac-
kiego. To swoista prezentacja przedsiębiorczości, zaradności i szeroko rozumianej aktywności sa-
morządów naszego regionu. Także dzięki osiągnięciom samorządów Podkarpacie to region prężnie
rozwijający się, przedstawiający inicjatywy regionalne, ogólnopolskie oraz rozszerzający współpra-
cę transgraniczną. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, specjalnie po-
wołana kapituła wybierała liderów oraz złote dziesiątki ostatniej dekady (2008-2018).

Z okazji jubileuszu 85-lecia Nadania Praw Miejskich w Nisku wydano publikację w formie albumu
pt. „85 lat Niska 1933-2018”.

Został również zrealizowany przez Telewizję Miejską w Stalowej Woli film pt. „Nasze Nisko”.
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9. Podsumowanie

Powyższy raport przedstawia stan podstawowych obszarów działalności Gminy i Miasta Ni-
sko i jest spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację w naszej miejscowości. Ra-
port prezentuje poziom realizacji kluczowych dokumentów strategicznych, programów określają-
cych kierunki rozwoju. Jest zestawieniem wielu informacji związanych z codzienną działalnością
Burmistrza, jak i wszystkich podległych mu jednostek.

Raport o stanie Gminy i Miasta Nisko jest podsumowaniem działalności Burmistrza za rok
2018. Był to rok szczególny, ponieważ kończyła się wówczas kadencja 2014-2018, gdy Burmi-
strzem był Julian Ozimek, a rozpoczynała kadencja 2018-2023, gdy 19 listopada Burmistrzem zo-
stał Waldemar Ślusarczyk składając ślubowanie podczas sesji Rady Miejskiej.

W 2018 roku w Gminie i Mieście Nisko realizowanych było wiele zadań potrzebnych miesz-
kańcom. Powstały nowe bezpieczne drogi, chodniki i ścieżki rowerowe, rozbudowywano sieć kana-
lizacji sanitarnej i wodociągowej. Do użytku oddano nowe i wyremontowane budynki z mieszka-
niami socjalnymi, przebudowano budynek dawnej Oficyny Pałacowej i przekształcono go w Cen-
trum Historii i Tradycji. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zarzeczu wybudowano nowocze-
sną halę sportową. Ważnym zadaniem było zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Nisku.

Zrównoważony rozwój Gminy i Miasta Nisko oraz poprawa jakości życia mieszkańców po-
przez niezbędne inwestycje, potrzebne działania społeczne, ciekawe wydarzenia kulturalne i sporto-
we to główne wyznaczniki działań na kolejne lata. Niniejszy raport z pewnością będzie pomocny
w realizacji zakładanych celów.
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