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1. Wstęp 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Mieszkańcy 

 

Tegoroczny „Raport o stanie Gminy i Miasta Nisko” tworzyliśmy w szczególnym 

czasie i za szczególny rok. Tematem najważniejszym w tym okresie były działania 

podejmowane w celu ochrony życia i zdrowia mieszkańców przed skutkami pandemii  

koronawirusa. 

Oczywiście z całą odpowiedzialnością i bardzo dużym zaangażowaniem 

realizowaliśmy budżet, aby wszystkie zadania zaplanowane na 2020 r. roku były w całości 

wykonane. 

Ale nie tylko wykonanie zadań inwestycyjnych było istotne z punktu widzenia 

mieszkańców. Koordynacja wszystkich działań związanych z pomocą osobom starszym, 

chorym, będących w izolacji i na kwarantannie,  zabezpieczenie działalności placówek 

oświatowych, pomocy społecznej, kultury,  służb komunalnych poprzez dostarczanie środków 

do dezynfekcji, maseczek ochronnych były również bardzo ważne. 

Mimo tak trudnego roku udało nam się wykonać  zdecydowaną większość zadań, co 

pokazuje ten raport. 

Pragnę Państwa również zapewnić, że robimy wszystko, zarówno Burmistrz, Rada 

Miejska, pracownicy wszystkich jednostek gminnych, aby w tym trudnym dla nas wszystkich 

czasie  Gmina i Miasto Nisko, jej finanse, bezpieczeństwo mieszkańców były w pełni 

zabezpieczone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 niżańskiego. 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 komunikacyjnych Lublin -Rzeszów i Sandomierz -Przemyśl. Przechodzi 

tam również linia kolejowa Rozwadów -Przeworsk. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu 

niżańskiego. Siedziba Urzędu Gminy i Miasta znajduje się w mieście Nisko. 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 podzielone jest na 

dziewięć osiedli: Nisko Centrum Nr 1, Nisko Centrum Nr 2, Barce, Malce, Warchoły, 

Podwolina, Moskale, Moskale -PGO, Tysiąclecia. 

 

Liczba mieszkańców w Gminie Nisko w latach 2018-2020. 

 
Miejscowości 2018 2019 2020 
Nisko 15052 14982 14803 
Kończyce 357 352 348 
Nowa Wieś 322 303 293 
Nowosielec 1594 1597 1577 
Racławice 1406 1395 1399 
Wolina 420 418 416 
Zarzecze 2972 2962 2928 

 

W 2020 roku w niżańskim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano: 

 

1. 527 dzieci, w tym: 236 to dziewczynki i 281 to chłopcy, z czego w Gminie Nisko 

urodziło się 162 dzieci. 

2. 390 zgonów – są  to mieszkańcy Gminy i Miasta Nisko oraz mieszkańcy innych gmin 

3. 82 małżeństwa - z czego 35 to śluby konkordatowe i 30 cywilnych, transkrybowano 

(wpisano do SRP) 17 małżeństw zawartych za granicą. 

 

Wykaz urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy i Miasta Nisko 

 
Miejscowość Wykaz urodzeń i zgonów mieszkańców Gminy i Miasta Nisko 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony Urodzenia Zgony 

Nisko Miasto 137 88 134 105 128 122 158 112 142 112 121 126 102 156 
Nisko Gmina 67 60 58 59 54 60 62 65 70 64 73 59 60 70 

Razem 204 148 192 164 182 182 220 177 212 176 194 185 162 226 

 

Urząd Stanu Cywilnego wydał 5 300 odpisów aktów: skróconych, zupełnych 

i wielojęzycznych. 

W 2020 roku Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich załatwiał sprawy 

10611 interesantów. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko uhonorował 6 par małżeńskich medalami „Za 

Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. 
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Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Nisko z podziałem na płeć w latach 2018-2020. 

Rok ogółem kobiety mężczyźni 

2018 22123 11352 10771 

2019 22010 11322 10688 

2020 21764 11206 10558 

 

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

2020 roku. 

 
 

Wiek 
Liczba mieszkańców 

Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Do 18 lat 3861 1901 1960 
18-65 lat 14681 7367 7314 

powyżej 65 lat 3222 1938 12844 

 

W 2020 roku w Biurze Dowodów Osobistych załatwiono ok. 2432 osoby w sprawach: 

 

1. przyjęcia wniosków o wydanie dowodów osobistych – 1073 osoby 

2. wydania dowodów osobistych – 1043 osoby 

3. przyjęcia zgłoszeń o utracie i uszkodzeniu dowodów osobistych -116 osób 

 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku 

 

Rok 2020 był bardzo trudny jeśli chodzi o funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta 

w Nisku oraz jednostek organizacyjnych.. Pandemia koronawirusa spowodowała obowiązek 

wprowadzenia wymogów sanitarnych, wskazanych przez przepisy ustaw i rozporządzeń, 

zaleceń Państwowej Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej. Mieszkańcy mięli 

utrudniony dostęp do urzędu – należało stosować maseczki, rękawiczki, środki 

dezynfekcyjne, wchodzącym osobom była mierzona temperatura. Jednak przez cały 2020 rok 

Burmistrz nie zdecydował o całkowitym zamknięciu urzędu dla mieszkańców. Zalecano 

mieszkańcom załatwianie spraw telefonicznie lub w formie elektronicznej, poprzez e-urząd 

lub e-puap. W przypadku konieczności bezpośredniego załatwiania spraw do urzędu miały 

wstęp tylko osoby zainteresowane, aby zmniejszyć ryzyko zachorowań.  

W 2020 r. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko w ramach przyjęć stron w sprawach skarg, 

wniosków i interwencji zrealizował 189 wniosków-interwencji przekazanych od 

mieszkańców. Przez cały ten okres w Biurze Obsługi Klienta znajdującym się przy drzwiach 

głównych budynku oraz w USC były prowadzone książki wejść  osób załatwiających sprawy. 

Od dnia wprowadzenia obostrzeń w związku z COVID, tj. od dnia 8 marca 2020r. do 31 

grudnia 2020 r. przyjęto w Urzędzie Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich 6 324 osoby, 

natomiast w Urzędzie Gminy i Miasta przy Placu Wolności 7 847 osób. W 2020 r. w Biurze 

Obsługi Klienta zarejestrowano w ewidencji poczty przychodzącej 16 640 dokumentów, które 

zostały przekazane do Referatów Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, natomiast za 

pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wysłano 21 652 dokumenty. Na e- puap wpłynęło 1730 

pism, w tym: 80 sztuk - deklaracji za odpady komunalnego. 28 sztuk - oświadczeń o 

przesyłaniu korespondencji pocztą elektroniczną.  Na dzień 31 grudnia 2020 r. w urzędzie 

było zatrudnionych 87 osób (86 etatów), w tym w ramach prac interwencyjnych 9 osób, 

1 osoba na stażu zawodowym. 
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Jednostki pomocnicze Gminy i Miasta Nisko 

 

Na mocy uchwał Rady Miejskiej w Nisku na terenie Gminy i Miasta Nisko utworzone 

zostały jednostki pomocnicze – sołectwa i osiedla Działają one w oparciu o statut nadany im 

przez Radę Miejską. W skład Gminy Nisko wchodzi 6 sołectw: Kończyce, Nowa Wieś, 

Nowosielec, Racławice, Wolina i Zarzecze. Miasto Nisko podzielone jest na osiem osiedli: 

Nisko Centrum Nr 1, Nisko Centrum Nr 2, Barce, Malce, Warchoły, Podwolina, Moskale, 

Moskale -PGO, Tysiąclecia  Do zakresu działań tych jednostek należą sprawy publiczne 

o znaczeniu miejscowym, nie zastrzeżone ustawami oraz uchwałami Rady Miejskiej na rzecz 

innych podmiotów. 

 

TABELA. LICZBA LUDNOŚCI GMINY WG. PODZIAŁU NA OSIEDLA I SOŁECTWA 
 Dane demograficzne Liczba mieszkańców 

L.p. Sołectwa/osiedla 2014-12-31 2015-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 
1. Osiedle NR 9 Nisko - Tysiąclecia 3584 3545 3 413 3 357 3 256 
2. Sołectwo Zarzecze 2943 2948 2 972 2 962 2 928 
3. Osiedle NR 2 Nisko - Centrum 2631 2601 2 544 2 516 2 472 

4. Osiedle NR 5 Nisko - Warchoły 2078 2089 2 179 2 166 2 144 

5. Osiedle NR 1 Nisko - Centrum 2028 2008 1 960 1 963 1 918 
6. Sołectwo Nowosielec 1604 1615 1 594 1 597 1 577 

7. Osiedle NR 4 Nisko - Malce 1417 1419 1 382 1 419 1 433 
8. Sołectwo Racławice 1386 1376 1 406 1 395 1 399 

9. Osiedle NR 6 Nisko - Podwolina 1013 1012 1 070 1 070 1074 

10. Osiedle NR 8 Nisko - Moskale - PGO 973 983 994 990 971 
11. Osiedle NR 3 Nisko - Barce 983 973 968 951 982 

12. Osiedle NR 7 Nisko - Moskale 558 557 542 550 553 
13. Sołectwo Wolina 438 439 420 418 416 
14. Sołectwo Kończyce 357 357 357 353 348 

15. Sołectwo Nowa Wieś 322 315 322 303 293 
16. Gmina i Miasto  Nisko 22 315 22 237 22 123 22 010 21 764 

Źródło: dane z Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

Sołectwa na terenie gminy Nisko 

 

Do zadań sołectwa należy m.in. 

1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz 

mieszkańców sołectwa, reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec 

organów gminy. 

2. Zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć i inicjatyw dotyczących 

budowy, rozbudowy i remontów: dróg, ulic i mostów, wodociągów, kanalizacji, 

przystanków autobusowych, szkół przedszkoli, obiektów sportowych 

i wypoczynkowych. 

3. Prowadzenia zarządu mieniem gminnym przekazanym sołectwu. 

4. Dysponowanie dochodami z majątku gminnego w ramach budżetu gminy na zasadach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 

Sołectwo Zarzecze - Sołtys Stanisław Pliszka 
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RADA SOŁECKA 2019-2023 
Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1.  Tadeusz Bednarz członek 
2.  Bożena Chamot członek 
3.  Robert Durda członek 
4.  Henryk Jasina członek 
5.  Józef Kozdra członek 
6.  Janusz Maziarz członek 
7.  Radosław Maziarz członek 
8.  Robert Niedziałek członek 
9.  Mariusz Patrzyk członek 
10.  Bogdan Rodzeń członek 
11.  Stanisław Wołoszyn członek 
12.  Piotr Nawrocki członek 
13.  Józef Wołoszyn członek 

 

Liczba mieszkańców: 2938 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 103 przedsiębiorców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Sołectwo Racławice - Sołtys Piotr Pachla 

 

RADA SOŁECKA 2019-2023 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1.  Marcin Rędzio członek 
2.  Anna Włodek członek 
3.  Agnieszka Sarzyniak członek 
4.  Piotr Cagara członek 
5.  Jerzy Burghardt członek 
6.  Piotr Cagara członek 
7.  Anna Niedziałek członek 
8.  Zbigniew Kania członek 
9.  Andrzej Mierzwa członek 

 

Liczba mieszkańców: 1399 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 52 przedsiębiorców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Sołectwo Nowosielec - Sołtys Grzegorz Bednarz 

 

RADA SOŁECKA 2019-2023 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1.  Krzysztof Oczkowski członek 
2.  Marian Cebula członek 
3.  Jerzy Potocki członek 
4.  Tomasz Stój członek 
5.  Zofia Jaskot członek 
6.  Jacek Jaskot członek 

 

Liczba mieszkańców: 1577 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 51 przedsiębiorców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 
 

Sołectwo Wolina - Sołtys Danuta Wytrzęś 
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RADA SOŁECKA 2019-2023 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1.  Janusz Galant członek 
2.  Andrzej Galant członek 
3.  Sylwester Maziarz członek 
4.  Elżbieta Tomczak członek 
5.  Bożena Marut członek 
6.  Witold Madej członek 
7.  Zbigniew Warchoł członek 
8.  Anna Iskra członek 

 

Liczba mieszkańców: 416 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 10 przedsiębiorców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Sołectwo Nowa Wieś - Sołtys Mariusz Juśko 

 

RADA SOŁECKA 2019-2023 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1.  Jan Bis członek 
2.  Stanisław Dąbek członek 
3.  Bartłomiej Jarosz członek 
4.  Rafał Tabian członek 
5.  Wiesław Tkacz członek 

 

Liczba mieszkańców: 293 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 5 stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Sołectwo Kończyce – Sołtys Jan Nykiel 

 

RADA SOŁECKA 2019-2023 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1.  Joanna Kolano członek 
2.  Jan Byrdak członek 
3.  Krzysztof Machaj członek 
4.  Jan Niedziałek członek 
5.  Halina Cielińska członek 

 
Liczba mieszkańców: 348 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Liczba przedsiębiorców: 8 stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Fundusz Sołecki 

 

Sołtys gospodaruje przekazanymi składnikami mienia komunalnego w granicach 

zwykłego zarządu. Przekazane sołectwu mienie komunalne nie może być przez sołectwo 

zbyte. Zbycie przez gminę przekazanego do zarządu sołectwa mienia wymaga opinii zebrania 

wiejskiego.  
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Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. W budżecie gminy są wyodrębnione środki 

finansowe na działalność sołectwa. Organy sołectwa dysponują tymi środkami samodzielnie 

zgodnie z ich przeznaczeniem. Rada Miejska ewentualne środki na działalność sołectwa 

przyznaje na postawie planu rzeczowo- finansowego uwzględniając również dotychczasowe 

i bieżące inicjatywy społeczne w sołectwie oraz liczbę mieszkańców sołectwa. 

 

Wydatki z Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa w 2020 roku 

Lp. Sołectwa Wydatki 

1. Zarzecze 30.976 zł 

2. Nowa Wieś 18.054 zł 

3. Wolina 19.140 zł 

4. Kończyce 19.270 zł 

5. Racławice 35.352 zł 

6. Nowosielec 37.533 zł 

 Ogółem 160.325 zł 

 

Osiedla na terenie Miasta Niska 

 

Do zakresu działania samorządu osiedla należą sprawy oznaczeniu publicznym nie 

zastrzeżone ustawami, Statutem Gminy Nisko lub uchwałami Rady Miejskiej na rzecz innych 

podmiotów m.in. 

1. opiniowanie: projektów aktów prawa miejscowego, o ile dotyczą danej społeczności 

osiedlowej, planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczących terenu danego 

osiedla, projektów i lokalizacji obiektów, zwłaszcza w dziedzinie handlu i usług oraz 

podstawowej infrastruktury osiedla, 

2. wnioskowanie: do organów gminy, gminnych jednostek organizacyjnych, innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej i innych 

jednostek funkcjonujących na terenie osiedla w sprawach istotnych dla mieszkańców 

osiedla. 

3. współdziałanie z policją i służbami porządkowymi w zakresie bezpieczeństwa 

i porządku na terenie osiedla, 

4. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, 

5. wspieranie inicjatyw społecznych i organizowanie czynów społecznych, 

6. współpraca z właścicielami i zarządcami budynków na terenie osiedla, 

7. współpraca z radnymi z danego okręgu wyborczego i pomoc przy organizowaniu ich 

spotkań z mieszkańcami osiedla, 
 

Osiedle Nr 1 Nisko – Centrum w Nisku 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Dworcowa, Gisgesa, 

Głowackiego od nr 1 do nr 28, Kolejowa, 3 Maja, Mickiewicza, Paderewskiego, 

Przemysłowa, PCK, Polna, Rzeszowska od nr do nr 47 (parzyste) i od nr 2 do nr 26 

(nieparzyste), Sandomierska nr nieparzyste od nr 1 do nr 117, Szopena, Torowa, Wolności nr 

parzyste, Pl. Wolności od nr 3a do nr 15, Daszyńskiego, Krasickiego, Fredry, Czarnieckiego.  

 

 

 

 



–11– 

Skład Zarządu Osiedla Nr 1 Nisko – Centrum w kadencji 2019-2023. 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Anna Cudna Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Zdzisław Łuka Członek Zarządu 
3 Tadeusz Kalinowski Członek Zarządu 
4 Adam Madej Członek Zarządu 
5 Ryszard Wolicki Członek Zarządu 
6 Agnieszka Furgała Członek Zarządu 
7 Antoni Mika Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 1918 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 2 Nisko – Centrum w Nisku 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Asnyka, Bema, Kilińskiego, 

Kopernika, Kościuszki, Kręta, Krótka, Kwiatkowskiego, Legutki, 8 Marca, Olszyna, 

Pl. Wolności Nr 1-3, Podsanie, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Sandomierska od nr 2-20 

(parzyste), 11 Listopada, Słowackiego, Sportowa, Targowa, Wolności od nr 1 -75 

(nieparzyste), Prymasa Wyszyńskiego, Zasanie, Żeromskiego, Żurawia. 

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 2 Nisko – Centrum w kadencji 2019-2023. 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Krystyna Rębisz Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Irena Sieradzka Członek Zarządu 
3 Krystyna Zalewska Członek Zarządu 
4 Bogusław Lechociński Członek Zarządu 
5 Andrzej Sądej Członek Zarządu 
6 Marcin Folta Członek Zarządu 
7 Wiesław Kieżun Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 2472 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 3 Nisko – Barce 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Błonie, Długa od nr2-56 

(parzyste) i od nr 1 -87 (nieparzyste), Dolna, Głowackiego od nr 30-108 (parzyste) i od nr 29 -

111 (nieparzyste), górna, Okrężna, Pętla, Podleśna, Reymonta od nr 10-71. 

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 3 Nisko - Barce w kadencji  
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Sławomir Kozarski Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Krzysztof Maciejak Członek Zarządu 
3 Justyna Kluk Członek Zarządu 
4 Stanisław Witkowski Członek Zarządu 
5 Roman Krajanowski Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 982 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Osiedle Nr 4 Nisko – Malce 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Armii Krajowej, 

Broniewskiego, Czerwonych Maków, Gen. Andersa, Górka, Gutki, Jezioro, Końcowa, 

Korczaka, Krzywa, Ks. Węgrzynowskiego, Matejki, Mostowa, Ogrodowa, Piękna, Podwale, 

Potok, Pszenna, Sadowa, Sandomierska od nr 88 – 172 (parzyste) i od nr 199 – 279 

(nieparzyste), Sanowa, Skłodowskiej, Sopocka, Tęczowa, Legionów, Kpt. Raginisa, Dworska.  

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 4 Nisko – Malce. 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Jan Bielak Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Marian Chrapko Członek Zarządu 
3 Anna Gorczyca Członek Zarządu 
4 Mariusz Lichwiarz Członek Zarządu 
5 Wacław Bieniasz Członek Zarządu 
6 Marek Beer Członek Zarządu 
7 Joanna Beer Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 1433 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 5 Nisko – Warchoły 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Bajaka, Borowa, Chabrowa, 

Czerniawy, Długa od nr 58-102 (parzyste) i od nr 89 -135 A (nieparzyste), Gruntowa, Krucza, 

Lasowiaków, Niecała, Nowa, Nowa-Boczna, Partyzantów, Piaskowa, Płk. Dąbka, Reymonta 

1-9, Rzeszowska od nr 28-54 (parzyste) i od nr 49 -109 (nieparzyste), Rzeszowska Boczna I, 

Rzeszowska Boczna II, Rzeczna, Rzemieślnicza, Tulipanowa, Usługowa, Wąska, Wiejska, 

Wilcza, Zielona, Świerkowa, Konwaliowa, Azaliowa.  

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 5 Nisko – Warchoły 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Marek Urban Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Franciszek Warchoł Członek Zarządu 
3 Wiesław Młynarski Członek Zarządu 
4 Barbara Stasiak Członek Zarządu 
5 Małgorzata Tabian Członek Zarządu 
6 Stanisław Czubat Członek Zarządu 
7 Piotr Chojnacki Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 2144 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 6 Nisko – Podwolina 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Brzozowa, Dąbrowskiej, 

Dąbrowskiego, Karasia, Kochanowskiego. Lipowa, Moniuszki, Pl. Polskiego Sierpnia, 

Racławicka, Reja, Rondo, Słoneczna, Szarych Szeregów, ul. Grądy, ul. Jana, Jaśminowa, 

Kasztanowa, Ks. Twardowskiego. 
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Skład Zarządu Osiedla Nr 6 Nisko – Podwolina. 
 

Lp 
. 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Jolanta Warchoł Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Łukasz Kowal Członek Zarządu 
3 Adam Mierzwa Członek Zarządu 
4 Przemysław Rzekieć Członek Zarządu 
5 Szczepan Dubiel Członek Zarządu 
6 Adam Moskal Członek Zarządu 
7 Elżbieta Lubera Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 1074 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 7 Nisko – Moskale 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Leśna, Mała, Sandomierska 

od nr 119-197 (nieparzyste), Sandomierska-Boczna, Sosnowa, Wesoła, Zamknięta, Zagrody, 

Reymonta 72-101.  

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 7 Nisko – Moskale  
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Zbigniew Burghardt Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Artur Talik Członek Zarządu 
3 Edward Kida Członek Zarządu 
4 Renata Góreczny Członek Zarządu 
5 Aneta Matuła Członek Zarządu 
6 Wiesław Walczak Członek Zarządu 
7 Henryk Maciejak Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 533 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Osiedle Nr 8 Nisko – Moskale – PGO 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Cicha, Dębinki, 

Modrzewiowa, Osiedle, Sandomierska nr 22 – 86 (parzyste), Spacerowa, Szklarniowa, 

Wańkowicza, Willowa, Wspólna, Jaworowa.  

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 8 Nisko – Moskale - PGO 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Krzysztof Witkowski Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Józef Wilk Członek Zarządu 
3 Maria Wróbel Członek Zarządu 
4 Elżbieta Szymik Członek Zarządu 
5 Elżbieta Ryfczyńska Członek Zarządu 
6 Wojciech Adamek Członek Zarządu 
7 Elżbieta Piśko Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 971 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 
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Osiedle Nr 9 Nisko – Tysiąclecia 

 

Osiedle obejmuje swym zasięgiem rejony i ulice miasta: Tysiąclecia, Wojska 

Polskiego, Podoficerska. 

 

Skład Zarządu Osiedla Nr 9 Nisko – Tysiąclecia 
 

Lp. 
 

 

Imię i nazwisko 
 

Funkcja 

1 Tadeusz Błażejczak Przewodniczący Zarządu Osiedla 
2 Zbigniew Pelc Członek Zarządu 
3 Adam Sikora Członek Zarządu 
4 Piotr Czarnecki Członek Zarządu 
5 Józef Graniczny Członek Zarządu 
6 Sylwia Kotylak Członek Zarządu 
7 Zbigniew Domański Członek Zarządu 

 

Liczba mieszkańców: 3256 mieszkańców – stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Na terenie miasta Nisko na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba przedsiębiorców 

aktywnych wynosiła 775, a zawieszonych działalności było 142. 
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3. Informacje finansowe 

 

3.1. Stan finansów gminy/miasta 

✓ udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 31 333 371,34 zł tj.: 26,94%; 

✓ udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 33 141 401,19 zł tj.: 27,11% 

✓ zadłużenie ogółem: 23 669 333,02 zł 

✓ poziom wolne środki: 1 921 083,35 zł. 

 

3.2. Wykonanie budżetu gminy/miasta 

✓ wykonanie dochodów: 116 311 027,70 zł tj.: 92,45% 

✓ dochody z PIT: 19 716 947,00 zł tj.: 97,15% 

✓ dochody z podatku od nieruchomości: 8 716 400,23 zł tj.: 92,44% 

✓ wykonanie wydatków: 122 241 431,34 zł tj.: 88,87% 

✓ wynik budżetu (deficyt): 5 930 403,64 zł 

✓ nadwyżka operacyjna: 11 915 521,24 zł 

✓ dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy: 13 209 999,57zł 

✓ dochody z majątku gminy: 810 589,44zł 

 

3.3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych 

✓ wykonanie wydatków majątkowych: 33 141 409,19 zł tj.: 75,63%. 

 

3.4. Wieloletnia prognoza finansowa 

Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia: 

Raty:         Obsługa zadłużenia: 

2021 r.          2.418.955,00 zł 

2022 r.          2.596.827,00 zł 

2023 r.          2.596.827,00 zł 

2024 r.          2.613.495,00 zł 

Nadwyżka operacyjna: 

2021 r.          1.424.500,00 zł 

2022 r.        12.884.067,00 zł 

2023 r.        12.178.039,00 zł 

2024 r.        12.546.027,00 zł 

 

Stan zobowiązań gminy na koniec 2020 roku wynosi 23.669.333,02 zł., z tytułu 

kredytów i pożyczek. Łączna kwota długu stanowi 20,35 % wykonanych dochodów budżetu 

gminy. Obciążenie budżetu gminy z tytułu spłat wcześniej zaciągniętego zadłużenia wynosiło 

1,17 % planowanych dochodów. 
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4. Informacja o stanie mienia komunalnego. 

Na dzień 01 stycznia 2020r Gmina Nisko była właścicielem nieruchomości 

gruntowych o powierzchni łącznej 774,7292 ha. 

 

Struktura wartościowa majątku Gminy Nisko. 

Lp Wyszczególnienie Stan na dzień 1.01.2020r Stan na dzień 31.12.2020r 

1. Grunty 27.406.199,04 28.273.561,30 

2. Grunty w użytkowaniu 

wieczystym 
1.994.280,10 1.994.280,10 

3. Budynki 19.313.292,14 21.874.692,49 

4. Budowle 156.619.647,15 168.080.036,77 

 

Wielkość gruntów mienia komunalnego w poszczególnych miejscowościach (w ha) 

 

 

Gmina Nisko jest właścicielem 104 lokali mieszkalnych z czego 83 stanowią 

komunalne lokale mieszkalne a 21 to lokale socjalne. Ponadto Gmina posiada prawo 

dysponowania 28 komunalnymi 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. 

W posiadaniu Gminy Nisko znajduje się ponadto ok. 21 hektarów dróg położonych na 

terenie miasta i gminy. Są to drogi, które nie mają urządzonych ksiąg wieczystych. 

Ewidencja księgowa gruntów nabywanych i zbywanych w obrocie cywilnoprawnym 

prowadzona jest na bieżąco, z chwilą zawarcia aktu notarialnego. Grunty pozyskiwane 

w drodze komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy znajdują odzwierciedlenie 

w ewidencji księgowej na podstawie przyjętego szacunku. W związku z powyższym podana 

kwota wartości gruntów nie odzwierciedla ich wartości rynkowej. 

Gospodarowanie mieniem gminnym odbywa się poprzez sprzedaż nieruchomości, 

dzierżawę, 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. 

Działając na podstawie zgody Rady Miejskiej o okresie objętym sprawozdaniem 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko sprzedał w trybie publicznych przetargów na zbycie 

nieruchomości komunalnych i w trybie bezprzetargowym 6 nieruchomości stanowiących 

mienie komunalne Gminy Nisko o powierzchni łącznej 2,6197 ha za kwotę 801 660,00 zł. 

Za grunty o powierzchni 10,9931 ha, położone w Nisku, Racławicach, Nowej Wsi, 

Nowosielcu, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod 

obwodnicę Stalowej Woli i Niska oraz budowę drogi ekspresowej S19 Gmina Nisko uzyskała 

kwotę 4 888 713,90 zł. 

Grunty pozostające w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych zajmują 

obszar 17.9639 ha. Dochód Gminy Nisko z tytułu opłaty rocznej wyniósł 199 700,11 zł. 

Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

nieruchomości Gmina Nisko otrzymała dochód w wysokości 84 235,89 zł. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem dochód łączny z tytułu czynszu 

dzierżawy i najmu nieruchomości wyniósł 834 174,63 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. 
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W drodze umów notarialnych Gmina Nisko nabyła do zasobu prawo własności 

5 działek o powierzchni łącznej 0,0622 ha za kwotę 23 054,00 zł. 

W trybie art. 98 uogn Gmina Nisko uzyskała prawo własności w stosunku do 

3 działek o powierzchni łącznej 0,0282 ha. Z tego tytułu byłym właścicielom wypłacono 

odszkodowania w wysokości 25 374,00 zł. 

W wyniku darowizny od osób fizycznych Gmina Nisko otrzymała 10 działek 

o powierzchni łącznej 0,2642 ha o wartości 85 052,00 zł. 

W drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa Gmina Nisko uzyskała prawo 

własności 4 działek o powierzchni łącznej 1,4076 ha i wartości 28 150,00 zł. 

Za grunty o powierzchni 3,1015 ha przeznaczone pod budowę dróg gminnych 

w trybie „specustawy drogowej” Gmina Nisko wypłaciła byłym właścicielom odszkodowania 

w kwocie 1 277 532,00 zł 

W roku będącym przedmiotem sprawozdania Gmina Nisko dokonała zamiany ze 

Skarbem Państwa. W wyniku tej zamiany Skarb Państwa otrzymał prawo własności 

nieruchomości położonej przy ul. Gisgesa w Nisku o powierzchni 0,7117 ha 

z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Nisku w zamian 

za zobowiązanie przeniesienia na rzecz Gminy Nisko prawa własności nieruchomości 

zajmowanych przez Sąd Rejonowy w Nisku przy pl. Wolności 14. Umowę zawarto bez 

wzajemnych dopłat. 

Reasumując gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 01 stycznia 2020r 

do 31 grudnia 2020r przysporzyło Gminie Nisko dochód w kwocie 6 809 096,78 zł zaś 

wydatki związane z kosztami nabywania gruntów na powiększenie zasobu mienia 

komunalnego zamknęły się kwotą 1 325 960,00 zł. 

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. ze sprzedaży drewna wyniosły 

w 2020 r. 2 469,71 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, budowanie wizerunku turystycznego w oparciu o naturalne walory oraz 

zabezpieczenie dostatnich warunków 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 lutego 2015r. 

W ramach strategii wykonano następujące zadania lub rozpoczęto ich realizację: 

 

L.p. 

Instytucje 

i podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Tytuł i zakres projektu 
Lata 

realizacji Stan realizacji 

1 Gmina i Miasto 

Nisko 

Modernizacja i adaptacja na 

potrzeby społeczne piętrowego 

budynku byłego biurowca Za-

kładów Drzewnych w Nisku. 

2015-2020 

Zadanie wchodzi w skład projektu pn. „Rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych na terenie gminy 

i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i przestrzenno – 

funkcjonalnej”, który uzyskał dofinansowanie z RPO 

WP na lata 2014-2020. Zadanie   zakończono w 2020r. 

2 Gmina i Miasto 

Nisko 

Zagospodarowanie na potrzeby 

społeczne Zbiornika Małej 

Retencji w Nisku – Podwolinie 
2015-2020 

Zadanie wchodzi w skład projektu  pn. 

„Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na 

terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji 

społecznej, technicznej, gospodarczej 

i przestrzenno – funkcjonalnej”, który uzyskał 

dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020. 

Zadanie w trakcie realizacji , umowny termin zakoń-

czenia I kwartał 2021r. 

3 Gmina i Miasto 

Nisko 

Renowacja Parku Miejskiego 

w Nisku m.in. budowa kortów, 

odrestaurowanie alei dębowej, 

żywotników i kręgu lipowego, 

budowa parkingu. 

2015 -2020 

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego 

w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc 

bioróżnorodności biologicznej”, Zadanie uzyskało 

dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020. 

Zadanie w trakcie realizacji, umowny termin zakoń-

czenia I kwartał 2021. 

4 Gmina i Miasto 

Nisko 

Renowacja cmentarza wojennego 

z okresu I wojny światowej w 

Zarzeczu przy ulicy Lubelskiej 
2015-2020 

Renowacja cmentarza wojennego jest to zadanie 

zlecone. Wojewoda nie zabezpieczył srodków na to 

zadanie, natomiast złożony 2020 rok wniosek nie 

uzyskał akceptacji.  

5 Gmina i Miasto 

Nisko 

Zagospodarowanie dworca 

kolejowego z terenem przyległym 

(w przypadku nieodpłatnego 

nabycia nieruchomości). 

2015-2020 
Trwają uzgodnienia z PKP w zakresie 

zagospodarowania budynku dworca pod potrzeby 

Gminy i Miasta Nisko. 

6 Gmina i Miast 

Nisko 

Budowa, przebudowa, remont 

dróg gminnych, budowa 

i modernizacja oświetlenia 

ulicznego 

2014-2020 

Wybudowano/przebudowano/wyremontowano 

następujące drogi/odcinki dróg: 
- droga gminna w Nisku ul. Żurawia; 
- drogi gminne: - ul. Konwaliowej oraz drogi 

poprzecznej w Nisku; (dofinansowanie z Funduszu 

Dróg Samorządowych) 
- droga gminna położona  dz. nr ewid. 719/21 

w Zarzeczu; 
-droga gminna położona na działkach nr 463, 531 

w Racławicach. 
- droga gminna ul. Bukowina w Zarzeczu. 
  droga gminna ul. Dębowej w Zarzeczu. 
 - droga gminna ul. Wańkowicza. 
 - droga gminna w Nisku ul. Grądy;  
 -droga gminna   na obszarze oś. Malce Etap I 

ul. Willowa; .”  Zadanie   dofinansowane z  Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
  -droga wewnętrzna położona na działkach nr ewid. 

4340, 4342/2 w Nisku 
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 - droga  gminna wewnętrzna w Nisku o długości 

65m. 
-  droga wewnętrzna położona na działkach 4783/6, 

4784/6 w   Nisku  
- droga  gminna publiczna nr 102549r ul. 

Słowackiego i nr 102550r ul. Sportowa w Nisku.  
-  droga gminna ul. Krzywa w Nisku   
- droga  gminna wewnętrzna ul. Przemysłowa w msc. 

Zarzecze 
  -droga wewnętrzna położona na działce nr ewid. 

2056  w Nisku.” 
  -droga gminna położona na działce nr ewid. 675/3   

w Nisku.  

7 Gmina i Miasto 

Nisko 

Skomunikowanie centrum miasta 

z obwodnicą Nisko-Stalowa Wola 

(przedłużenie ul. Modrzewiowej) 
2014-2020 

„Budowa drogi łącznikowej pomiędzy obwodnicą 

Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej Nr 77, 

na odcinku od węzła Podsanie do ul. Modrzewiowej 

wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami 

i urządzeniami budowlanymi.”  Zadanie   

dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych 

i Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie w trakcie 

realizacji. Umowny termin zakończenia III kwartał 

2021r.  

8 Gmina i Miasto 

Nisko 
Budowa dróg dojazdowych do 

pól. 2015-2020 

Wykonano modernizację: 
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Wolina i Nisko (dofinansowanie z FOGR); 
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62 (dofinansowanie 

z FOGR); 
-drogi  dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie   

Nisko na dz. o nr ewid. 5140/271 (dofinansowanie 

z FOGR); 

9 Gmina i Miasto 

Nisko 

Porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej poprzez 

budowę, przebudowę, remont 

sieci wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

2014-2020 

Zadanie zrealizowano w zakresie: 
-„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. 

Nowosielec”  
-„Budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Sandomierskiej w Nisku” 
  - Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Wolinie 

i Nowej Wsi” 
-Przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Modrzewiowej w Nisku.” 

10 Gmina i Miasto 

Nisko 
Kontynuacja zbiórki i utylizacji 

eternitu 2015-2020 

W ramach realizacji Programu w roku 2020 został 

zakończony kolejny etap prac związanych 

z demontażem i utylizacją azbestu na terenie Gminy 

Nisko. Całkowity koszt inwestycji w roku 2020 

wyniósł 22840,56 zł, z czego dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie – 

3115 zł i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej – 4450 zł. W ramach 

przeprowadzonych prac dokonano demontażu 

1543 m² eternitowych pokryć dachowych, oraz 

zutylizowano 34,70 Mg odpadów zawierających 

azbest. 

Dokonano również corocznej aktualizacji oceny 

stopnia pilności usunięcia wyrobów 

zinwentaryzowanych.  

Opracowana i uchwalona została aktualizacja 

Programu w związku z aktualizacją Bazy Azbestowej. 
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11 Gmina i Miasto 

Nisko 

"Przygotowanie terenów 

przemysłowo usługowych 

w Nowosielcu" o powierzchni ok. 

40 ha poprzez wykup gruntu pod 

drogę dojazdową biegnącą od 

istniejącej drogi krajowej nr 19 do 

terenów przemysłowo-

usługowych, zmianę studium 

Uwarunkowań  i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy 

i Miasta Nisko poprzez wskazanie 

w studium terenów przemysłowo-

usługowych, przystąpienie do 

sporządzenia MPZP 

z określeniem terenów 

przemysłowo-usługowych 

w Nowosielcu i uzbrojenie 

terenów, na których 

zlokalizowane zostaną przemysł 

i usługi w infrastrukturę 

techniczną. 

2015-2020 

 
Opracowano dokumentację  „Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych na obszarze Nowosielec produkcyjno-

usługowy poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

i sieci wodociągowej oraz budowę dróg wraz 

z oświetleniem. Etap II ” 

 

5.2. Ład przestrzenny 

 

Na terenie Miasta i Gminy Nisko obowiązuje 15 miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

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 Racławice 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 Nowosielca; 

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 
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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 

uchwalony 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. Nowej; 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego 

w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku uchwalony Uchwałą Nr XX/218/08 Rady 

Miejskiej w Nisku 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-usługowego 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. Krzeszowskiej 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. 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. 

Podkarpackiego poz. 1294 z dn.16.04.2015r.)- około 47,11 ha- rejon ul. Wolnosci, 

ul. Kościuszki, ul. Słowackiego, ul. Paderewskiego; 

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Centrum sportowo-rekreacyjne 

w Racławicach 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. Zielonej 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. 

 

Dostęp do terenów inwestycyjnych 

 

Powierzchnia dostępnych terenów inwestycyjnych (produkcyjno – usługowych 

i usługowych) na terenie gminy i miasta Nisko na podstawie uchwalonych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 127,51 ha, z czego 127,23 ha stanowi teren 

o przeznaczeniu produkcyjno – usługowym. Największe tereny znajdują się na terenie 

sołectwa Zarzecze – 74,89 ha (MPZP „Zadąbrowa i Hawryły”) oraz na terenie sołectwa 

Nowosielec – 48,29 ha (MPZP „Nowosielec produkcyjno – usługowy”). 

 

Tereny inwestycyjne w Zarzeczu 

 

Na terenie Zarzecza zagospodarowane jest jedynie 6,68 ha z 81,57 ha (8,19%). 

Podstawową barierą dla dalszego rozwoju i zagospodarowania tych terenów jest 
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dysponowanie całością tego terenu w rękach prywatnych, działki są rozproszone, przez co 

utrudniony jest zakup od pojedynczego właściciela. Ma to również wpływ na cenę działek.  

 

Tereny inwestycyjne w Nowosielcu 

 

W roku 2018 na podstawie uchwalonego mpzp na terenie sołectwa Nowosielec 

utworzono nowy obszar inwestycyjny dla przedsiębiorców. W nowej lokalizacji inwestorzy 

mają dostęp do około 48 ha, z czego 16,2287 ha należy bezpośrednio do Gminy i Miasta 

Nisko (34%). Obszar położony jest po zachodniej stronie drogi krajowej nr 19 i po 

południowej stronie linii kolejowej  (LHS) nr 65 relacji most na rz. Bug – Sławków 

Południowy. W bezpośredniej lokalizacji znajduje się budowana droga ekspresowa Nr S19 

oraz projektowana bocznica LHS. W roku 2019 Gmina połączyła ten teren z drogą krajową nr 

DK19 (łącznik klasy Z – długość 1,122 km). Na terenie inwestycyjnym zaprojektowano 

podstawową infrastrukturę wodno – kanalizacyjną. Do terenu przygotowany został kanał 

teletechniczny, którym  zostanie doprowadzony Internet światłowodowy. Teren uzbrojony jest 

w sieć energetyczną. 

 

TERENY INWESTYCYJNE NA TERENIE GMINY I MIASTA  NISKO WG. MPZP 

Miejscowy plan Miejscowość Kontur 
Powierzchnia 

(ha) 

Teren 

zainw. 

(ha) 

Chłonność 

(ha) 
Uwagi 

Miejscowy Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego na 

terenie Gminy Nisko 

we wsiach Racławice 

i Zarzecze uchwalony 

Uchwałą Nr X/116/99 

Rady Miejskiej w 

Nisku z dnia 

28.06.1999r.  

Racławice E1P-UI-ZP  3,8 1,8 0 Z uwagi na 

ukształtowanie terenu i 

zagospodarowanie 

(duże nachylenie z 

istniejącym 

zadrzewieniem) oraz 

ochronę 

konserwatorską nie jest 

możliwa zabudowa na 

pozostałej części 

terenu.  

Zarzecze 

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. 

Nisko, Wolina, 

Zarzecze, 

Nowosielec, 

Racławice 

UH usługi 0,1289 0 0,1289 Teren 

niezainwestowany.  

PS 1,88 0,2 1,68 Teren przeznaczony 

jako rozbudowa 

istniejącego zakładu. 

Teren należy 

interpretować jako 

rezerwa dla 

istniejącego zakładu 

przetwórstwa 

spożywczego.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego osiedla 

“Podwolina II” w 

Nisku uchwalony 

Uchwałą Nr V/27/07 

Rady Miejskiej w 

Nisku z dnia 

23.02.2007r.  

Podwolina 1U usługi 0,095 0 0,095 Uwzględniono linie 

zabudowy, odległości 

od granic działek oraz 

tereny utwardzone = 

0,035 ha.  
2U usługi 0,2 0 0,06 

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego 

obszaru przemysłowo-

usługowego w rejonie 

ul. Sandomierskiej w 

Nisku uchwalony 

Uchwałą Nr XX/218/08 

Rady Miejskiej w 

Nisku z dnia 

01.07.2008r. 

Nisko P  produkcja  17,1 13,75 3,35 Teren częściowo 

zainwestowany.  

1U usługi  0,5 0,5 0 Teren zainwestowany.  

2U usługi  0,4 0,4 0 Teren zainwestowany.  

3U usługi  0,4 0,4 0 Teren zainwestowany.  

4U usługi  0,3 0,3 0 Teren zainwestowany.  

5U usługi  0,7 0 0,7 Teren 

niezainwestowany.  

6U usługi  0,2 0,2 0 Teren zainwestowany.  
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1U-P usługi, 

produkcja  

1,1 1,1 0 Teren zainwestowany.  

2U-P usługi, 

produkcja  

1,5 1,5 0 Teren zainwestowany.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego w 

Zarzeczu p.n. 

„Zadąbrowa i 

Hawryły” uchwalony 

Uchwałą nr XIX/173/12 

Rady Miejskiej w 

Nisku dnia 28.03.2012r.  

Zarzecze 1U-P usługi, 

produkcja  

8,4 0 8,4 Teren 

niezainwestowany.  

2U-P usługi, 

produkcja  

14,3 0 14,3 Teren 

niezainwestowany.  

3U-P usługi, 

produkcja  

11 1,14 9,86 Teren częściowo 

zainwestowany.  

4U-P usługi, 

produkcja  

3,3 0 3,3 Teren 

niezainwestowany.  

5U-P usługi, 

produkcja  

7,6 0 7,6 Teren 

niezainwestowany.  

6U-P usługi, 

produkcja  

10,5 0 10,5 Teren 

niezainwestowany.  

7U-P usługi, 

produkcja  

12,8 0 12,8 Teren 

niezainwestowany.  

8U-P usługi, 

produkcja  

5,2 0 5,2 Teren 

niezainwestowany.  

9U-P usługi, 

produkcja  

2 0 2 Teren 

niezainwestowany.  

P  produkcja  6,47 5,54 0,93 Teren częściowo 

zainwestowany.  

Miejscowy plan 

zagospodarowania 

przestrzennego p.n. 

„Nowosielec 

produkcyjno –

usługowy”, uchwalony 

Uchwałą Nr 

LIII/417/18 rady 

Miejskiej w Nisku z 

dnia 13.09.2018 r. 

Nowosielec 1P/U usługi, 

produkcja 

12,38 0 12,38 Teren 

niezainwestowany.  

2P/U usługi, 

produkcja 

16,02 0 16,02 Teren 

niezainwestowany.  

3P/U usługi, 

produkcja 

8,7 0 8,7 Teren 

niezainwestowany.  

4P/U usługi, 

produkcja 

11,19 0 11,19 Teren 

niezainwestowany.  

1Z. 2Z, 3Z - 

tereny zieleni 

1,41 0 0 Terene nie podlega 

inwestycji. 

1K - terene 

infastr. 

technicznej 

0,01 0 0 Teren w części 

zabudowany.  

1KDD, 

2KDD, 3KDD 

- teren dróg 

publicznych 

klasy D 

3,99 3,99 0 Teren w części 

zabudowany.  

1KDW, 

2KDW, 

3KDW, 

4KDW, 

5KDW -  

2,53 0 0 Teren niezabudowany, 

przeznaczony pod 

infratsrukturę 

wewnetrzną.  

RAZEM 166,1039 30,82 129,1939 Chłonność terenów 

produkcyjnych i 

produkcyjno – 

usługowych = 127,23 

ha (-1,68 ha) 

Chłonność terenów o 

funkcji usługowej = 

0,2839 ha 

Dane: Referat Planowania Przestrzennego, mpzp – UGiM Nisko; 

 

W 2020r. zostały opracowane kolejne dokumenty planistyczne. 

Uchwalono V zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy i miasta Nisko- UCHWAŁA Nr XXIX/243/2020 Rady Miejskiej 

w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. 

Łączna powierzchnia objęta MPZP to 460 ha, co stanowi około 3,3% powierzchni 

gminy i miasta Nisko. 

Zarządzeniem nr 96/2020 z dnia 17.07.2020r Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

powołano Gminną Komisje Urbanistyczno-Architektoniczną na okres 4-ch lat. Komisja 

składa się z czterech  osób: dwóch urbanistów, architekta, i inżyniera sanitarnego. Komisja 

działała zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powołana jest 

jako organ opiniodawczo-doradczy w procedurach opiniowania projektów studium i planów 
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przestrzennych. Komisja zwoływana jest w zależności od potrzeb, średnio 1-2 razy w ciągu 

roku. 

W 2020r. odbyło się 1 posiedzenie komisji opiniujące projekt V zmiany studium 

w zakresie poszerzenia cmentarzy w Nisku i Zarzeczu. 

 

 
 

W 2020 roku wydano 152 decyzje o warunkach zabudowy na terenie Gminy i Miasta 

Nisko, co stanowi największą ilość na przestrzeni ostatnich 10 lat. W dalszym ciągu 

utrzymuje się duży popyt w branży budowlanej. Najwięcej decyzji wydano w miejscowości 

Nisko i Zarzecze. 

 

 
 

Wydano 46 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie 

Gminy i Miasta Nisko, co stanowi również prawie najwyższą ilość na przestrzeni ostatnich 

10 lat. 

Wydano 63 decyzje zatwierdzające operat geodezyjny i podział nieruchomości. 

Przygotowano 389 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w mpzp i studium oraz 

wyrysów i wypisów z tych dokumentów. 
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5.3. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2016-

2022 

 

Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
 

Lp. 
 

Nazwa Przedsięwzięcia 
 

 

Zakres realizacji 
 

Wartość zadania 

ogółem 

 

Dofinansowanie 
 

Okres 

realizacji 
 

1. 
 

 

 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie 

gminy i miasta Nisko w 

obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i 

przestrzenno – funkcjonalnej.  
Projekt indywidualny w ramach 

naboru MOF (projekt partnerski 

z projektem Powiatu 

Niżańskiego).  

W trakcie realizacji. 
 

Zadania realizowane 

w ramach projektu pn.: 

„Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie 

gminy i miasta Nisko 

w obszarze degradacji 

społecznej, technicznej, 

gospodarczej i przestrzenno – 

funkcjonalnej” 

 

 

 

 

14 858 164,90 

 

 

 

 

7 278 731,19 

 

 

 

 

Od 3.06.2019 
do 30.06.2021 

 

3. 
 

„Nadbudowa przez odtworzenie 

elementów budynku Starostwa 

Powiatowego w Nisku przy Pl. 

Wolności 2 w celu nadania mu 

nowych funkcji społeczno – 

edukacyjno - kulturowych”  
Projekt indywidualny - 

partnerski w ramach naboru 

MOF z projektem Gminy i 

Miasta Nisko (Wnioskodawca 

Gmina i Miasto Nisko).  
 

4. 
Zwiększenie dostępu do usług 

społecznych i zdrowotnych 

poprzez rozwój 

środowiskowych form pomocy i 

samopomocy dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym.  

W trakcie realizacji.  Zadanie finansowane w ramach bieżącej 

działalności Instytucji.  

2020 - 2025 

 

5. 
Uruchomienie spółdzielni 

socjalnej 

Planowane do realizacji n/d n/d 2021 - 2026 

 

6. 
 

 

Placówka Wsparcia Dziennego - 

Świetlica Środowiskowo 

Profilaktyczna  
w Nisku  

W trakcie realizacji. 
Zadania realizowane 

w ramach projektu pn.: 

„Utworzenie Centrum 

Wsparcia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z obszaru 

rewitalizacji i terenu gminy 

i miasta Nisko” 

W roku 2020 

przeprowadzono nabór i 

rekrutację do w/w projektu.  

 

829 203,30 
 

771 159,05 
 

Od 01.12.2020 

do 
31.12.2022 

 

7. 
 

Centrum Wsparcia w Nisku – 

Zespół Asysty Rodzinnej  
 

 

5.3.1  Zagospodarowanie zbiornika małej retencji i nadanie mu nowych funkcji. 

 

W związku z planowanym otwarciem kąpieliska „Podwolina” w Nisku w roku 2021r 

na koniec roku 2020 przygotowano zgłoszenie wodno- prawne do Wód Polskich na 

organizację kąpieliska. Ponadto opracowano w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem 

Sanitarnym, RZGW, Wodami Polskimi oraz tutejszym sanepidem i właścicielem terenu profil 

wody w kąpielisku „Podwolina” oraz złożono wniosek o utworzenie kąpieliska na terenie 

Gminy Nisko w 2021r.  

W 2020 roku w ramach tego zadnia wykonano następujące obiekty kubaturowe: 

✓ Budynek gastronomiczno-handlowy, wraz z instalacją elektryczną, wod-kan. 
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✓ Budynek sanitariatów i przebieralni wraz z instalacją elektryczną, wod-kan, instalacja 

grzewcza – kolektory słoneczne. 

✓ Hangar wypożyczania sprzętu wraz z instalacją elektryczną. 

Pozostałe obiekty: 

Kąpielisko, Parkingi z drogami dojazdowymi, Chodniki i place, Most pieszy na 

wyspę, Pomosty, Kładki, Wieża widokowa na wyspie, Kolejka tyrolska, Boiska: do 

koszykówki i siatkówki plażowej, Park linowy dla dzieci i dorosłych, Ścianki wspinaczkowe, 

Plac zabaw, Zespół torów rowerowych, Ławki, Kosze na śmiecie, Stojaki na rowery, 

Altany: widokowe i grillowe, Przebieralnie ślimakowe, Zasilanie i oświetlenie zewnętrzne 

terenu, Monitoring, Siłownia zewnętrzna, Zieleń i Plaża, Drenaż, Przyłącza kanalizacyjne 

i wodociągowe. 

 

5.3.2  Przebudowa budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku 

 

01 września 2020 roku oddano do użytkowania budynek byłych Zakładów Drzewnych 

w Nisku z przeznaczeniem na działanie Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka 

Wsparcia Dziennego w Nisku, Asysty Rodzinnej.  Uruchomiono Centrum Wsparcia dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie obejmowało rozbudowę budynku, 

przebudowę budynku - prace adaptacyjne, remont w celu nadania nowych funkcji 

i zagospodarowanie terenu wokół budynku, a także zakup niezbędnego wyposażenia. 

Wykonawcą była firma Zakład Remontowo –Budowlany „UNIBUT‖ Hetel Irena. Wartość 

zadania = 2 999 970,00 zł. Kwota zawiera dofinansowanie w wysokości 2 160 794 zł. 

Wykonawca zaadaptował strych i piętro. Zamontowano windę i podnośnik przyschodowy. 

Odnowiona została klatka schodowa oraz kotłownia. Wiele pomieszczeń i część sanitariatów j 

zostało wyremontowanych. Na zewnątrz obiekt zyskał ocieplenie, nową elewację, nowe okna, 

drzwi i pokrycie dachowe. Budynek ogrodzono. 

Ogólnie projekt obejmował przebudowę, rozbudowę i remont budynku byłych 

Zakładów Drzewnych o projektowanej powierzchni zabudowy 436,05 m2, kubaturze 

4731,00 m3 i powierzchni użytkowej 952,81 m2. 

W Urzędzie Gminy i Miasta Nisko 30 lipca 2019 roku doszło do podpisania umowy 

na przebudowę budynku byłego biurowca Zakładów Drzewnych w Nisku. Podpisy na 

stosownych dokumentach złożyli burmistrz Waldemar Ślusarczyk, skarbnik Maria Nabrzeska 

oraz wykonawca Irena Hetel z firmy „UNI-BUD”. 

Przebudowa oraz adaptacja obiektu po byłych Zakładach Drzewnych pod potrzeby 

ŚDS w Nisku realizowane była w ramach zadania pn. „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i przestrzenno – funkcjonalnej”. Gmina Nisko na to zadanie 

otrzymała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020. 

W Centrum Wsparcia na parterze będzie funkcjonował Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla 30 uczestników – osób niepełnosprawnych. W ramach projektu powstała: 

sala ogólna – świetlica umożliwiająca spotkania uczestników i ich rodzin; pomieszczenia dla 

działalności wspierającej aktywizację i rehabilitację (pracownia terapii zajęciowej, sala do 

prowadzenia treningów); pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, 

socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego; wydzielone pomieszczenie kuchenne 

z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni 

kulinarnej; jadalnia mogąca ponadto pełnić funkcję klubu lub sali aktywizacji i terapii 

zajęciowej lub pomieszczenia do terapii ruchowej; zaplecze sanitarne, szatnia dla 

uczestników; pomieszczenie na sprzęt rekreacyjno – sportowy dla uczestników 

Środowiskowego Domu Samopomocy. Na piętrze budynku będzie funkcjonowała Placówka 

Wsparcia Dziennego - Świetlica Środowiskowo – Profilaktyczna dla dzieci i młodzieży 
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zrodzin dysfunkcyjnych. W ramach projektu na potrzeby uczestników powstały: dwa 

pomieszczenia świetlicowe około 50 m2 każde, jadalnia, toalety, pokój wsparcia 

terapeutycznego z psychologiem oraz pomieszczenie do gier i zabaw.  

Dodatkowo w Centrum Wsparcia funkcjonować będzie Zespół Asysty Rodzinnej. 

W związku z tym zostanie wydzielony pokój bezpośredniej pracy z rodzicami i dziećmi oraz 

sala na potrzeby organizowania spotkań. Poddasze budynku będzie wyremontowane 

i przeznaczone dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowo – Profilaktycznej i rodzin 

potrzebujących integracji, osób niepełnosprawnych jako miejsce gier i zabaw. Teren wokół 

budynku będzie tak urządzony, aby stanowił miejsce rekreacji i wypoczynku dla uczestników 

Centrum Wsparcia. 

5.4. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – Zarząd 

Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej jest jednostką budżetową Gminy 

Nisko i funkcjonuje w oparciu o zatwierdzony  uchwałami Rady Miejskiej w Nisku statut 

Zarządu Budynków Komunalnych i Zielni Miejskiej, ustawę z dnia 21 czerwca 2001r 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 

uchwałę nr IV/43/2002 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

(z późn.zm.), ustawę z dnia 24.06.1994r o własności lokali i inne. 

 

Rozdział I. Wielkość oraz stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy Nisko 

Ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku mieszkaniowy zasób Gminy Nisko stanowiło 

132 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 4.833,63 m2.  

Składały się na nią: 

✓ lokale mieszkalne w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 25 

✓ lokale mieszkalne w budynkach Gminy Nisko – 79 

✓ lokale mieszkalne w zasobach SMLW w Nisku - 28 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 0 252,07 
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 3.861,55 

 

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 

przeznaczonych pod najem socjalnego lokalu. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Nisko była członkiem 8 wspólnot 

mieszkaniowych, których budynki zarządzane były przez zarządy wspólnot mieszkaniowych 
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wybrane przez właścicieli lokali. W 2020 roku Gmina Nisko na rzecz dotychczasowych 

najemców sprzedała jedno mieszkanie przy ul. Szklarniowej 2a w Nisku. 

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 31.12.2018R STAN NA DZIEŃ 31.12.2019R  

Lp. Adres budynku 

Il
o
ść

 m
ie

sz
k

a
ń

 

k
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m

u
n
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ln

y
c
h

 

Il
o
ść

 m
ie

sz
k
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ń
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m
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n

a
ln

y
c
h
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o
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ń
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m
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n
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h
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o
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 m
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k
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ń
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m

u
n
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y
c
h

 

P
o
w

. 
lo

k
a
li

 

k
o

m
u

n
a
ln

y
c
h

  

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 

7 Szklarniowa 2a 6 6 6 6 5 124,94 12494/135800 9,20 

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 25 972,08   

 

Tabela 3. Wykaz prac remontowych wykonanych w 2020r. 
Lp. Adres Wykonane remonty 
1. Sandomierska 18 - remont mieszkania nr 23 (5160,86 zł) 

- naprawa kuchenki elektrycznej w mieszkaniu 22 (430,01 zł) 
- naprawa drzwi do budynku, (600,00 zł) 
- wymiana drzwi wejściowych do mieszkania nr 2 (2400,00 zł) 

2. Sandomierska 7 - naprawa ujścia wody (302,40 zł) 
- naprawa instalacji elektrycznej (166,32 zł) 
- montaż włazu dachowego i uszczelnienie pokrycia dachowego (1404,00 zł) 

3. Rzeszowska 4C - Naprawa domofonu (120,00 zł) 
4. Wyszyńskiego 19B - usunięcie awarii zasilania i montaż kuchenki elektrycznej (243,00 zł) 

- wymiana zniszczonej szyby (300,00 zł) 
5. Plac Wolności 1 - usunięcie awarii zasilania w energię elektryczną (150,00 zł) 

- remont instalacji wodnej w piwnicy (1200,00 zł) 
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 60 (525,96 zł) 

6. Szklarniowa 2a - zakup podgrzewacza ciepłej wody w mieszkaniu nr 18 (1001,16 zł) 
- naprawa instalacji wodnej, (671,59 zł) 
- montaż ogrzewacza wody (750,00 zł) 

7. Szklarniowa 2c - remont mieszkania nr 2 (4122,38 zł) 
- montaż kuchenki w mieszkaniu nr 2 (129,00 zł) 

 

W roku 2020 ZBKiZM wybudował też wiatę śmietnikową przy ul. Sandomierskiej 18 

w Nisku. Koszt budowy – 24500,00 zł 

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. 
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W ramach bieżącej kontroli w 2020r wykonywane były przez osoby posiadające 

uprawnienia przeglądy budowlane roczne stanu technicznego budynków, przeglądy 

przewodów kominowych i dymowych oraz przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach. 

Oprócz przeglądów koniecznych wykonywane były jeszcze przeglądu stanu technicznego 

mieszkań przez pracowników ZBKiZM. 

 

Rozdział II. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych 

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali 

(Dz.U. z 2020, poz. 532 z póź.zm.) w 2020 roku Gmina Nisko, jako jeden z właścicieli 

w nieruchomościach wspólnych płaciła miesięczne zaliczki na pokrycie kosztów zarządu tymi 

nieruchomościami. W 2020 roku łączna kwota poniesionych przez Gminę Nisko kosztów 

z tytułu udziału we wspólnotach mieszkaniowych wyniosła 93617,67 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 2020 roku był większy niż w 2019r o kwotę 8.721,41 zł. 

 

Tabela 4. Udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 
lp. Adres 2018 2019 2020 

1 Osiedle 19 7.075,92 6.873,42 7.394,88 

2 Rzeszowska 4 7.978,50 7.978,41 9.216,99 

3 Rzeszowska 4A 4.415,52 4.415,52 5.284,83 

4 Rzeszowska 4B 22.601,76 23.096,31 26.545,98 

5 Rzeszowska 4C 12.891,24 12.816,24 14.978,91 

6 Słowackiego 4A 3.642,84 3.667,00 4.482,42 

7 Szklarniowa 2a 15.269,28 15.269,28 13.927,74 

8 Wańkowicza 16 10.780,08 10.780,08 11.785,92 

 Razem: 84.655,14 84.896,26 93.617,67 

 

Rozdział III. 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 2020r. 
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Tabela 5. PLANOWANE I WYKONANE – PRZYCHODY I KOSZTY (WYNIK FINANSOWY 

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I ZIELENI MIEJSKIEJ ZA 2019 ROK) 

Wyszczególnienie 
Przychody zł Koszty zł 

Wynik 
(+) (-) 

Uwagi 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie   

1. Zarządzanie komunalnymi zasobami 

lokalowymi 

407.000,00 300.964,68 513.100,00 396.097,87 -95.133,19 -------- 

2. Dotacje Gminy do remontów zasobów 

komunalnych 

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

3. Pośrednictwo w pobieraniu opłat (zaliczka) 

 - c.o. 

 - c.c.w. 

RAZEM: 

 

145.000,00 

25.000,00 

170.000,00 

 

103.792,19 

20.617,54 

124.409,73 

 

145.000,00 

25.000,00 

170.000,00 

 

94.870,41 

20.617,54 

115.487,95 

 

+ 8.921,78 

- 

+ 8.921,78 

 

---------- 

4. Pośrednictwo w pobieraniu opłat za zimną 

wodę 
15.000,00 11.133,06 15.000,00 11.133,06 - ---------- 

5. Pośrednictwo w pobieraniu opłat za 

kanalizację (zaliczka) 
18.000,00 15.994,51 18.000,00 15.994,51 - ---------- 

6. Inne przychody i koszty: -------- 90.902,89 1.811.660 1.595.045,26 -1.504.142,37 ---------- 

RAZEM 610.000,00 543.404,87 2.527.760 2.133.758,65 -1.590.353,78 ---------- 

 

Rozdział IV. Zadłużenia mieszkańców  

Zaległości z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Nisko z odsetkami  na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły 446.911,33 zł (spadek 

w stosunku do roku 2019r o 9663,69 zł). 

Na zadłużenie to składa się zadłużenie 56 najemców/osób korzystających z lokali 

obecnie w kwocie 189001,11 zł (wzrost w porównaniu do roku 2019r o 12436,41 zł) oraz 

zadłużenie 14 byłych najemców/poprzedników w kwocie 257910,22 zł (spadek w porównaniu 

do roku 2019r o 22100,10 zł). W tym drugim przedziale znajdują się osoby, które zostały 

wyeksmitowane, a prowadzone egzekucje są często bezskuteczne. 

 

Tabela 6. Struktura zadłużenia najemców/ osób korzystających z lokali  
Najemcy / osoby korzystające z lokali Stan na 31.12.2018r Stan na 31.12.2019r Stan na 31.12.2020 

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 1 0 0 
Od 10.000,00 zł – 19.999,99 zł 4 4 2 
Od 5.000,00 zł - 9.999,99 zł 2 1 5 
Od 2.000,00 zł - 4.999,99 zł 5 5 9 
Od 1.000,00 zł - 1.999,99 zł  4 6 3 
Od 500,00 zł – 999,99 zł 2 11 3 
Od 100,00 zł do 499,99 zł 7 6 14 
Do 99,99 zł  14 20 18 
Razem 47  55 56 

 

Wzrost ilości osób znajdujących się w przedziałach od 5000 zł do 9.999,99 zł oraz od 

2000,00 zł do 4.999,99 zł spowodowany był pandemią. 
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Wykres 1. Struktura zadłużenia najemców w latach 2017-2019 

 

Do zalegających z opłatami najemców wysyłane były wezwania do zapłaty, 

podejmowano próby ugodowej spłaty zaległości w ratach, uprzedzano o zamiarze 

wypowiedzenia umowy najmu.  

Poprzednicy to osoby, które albo dobrowolnie albo na mocy wyroku sądowego 

o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego opuściły mieszkaniowy zasób gminy. Na dzień 

31 grudnia 2020r poprzedników posiadających zaległości wobec ZBKiZM było 14 osób. 

Spośród tych 14, w jednym przypadku prowadzona była ratalna spłata zadłużenia na 

podstawie zawartych ugód oraz w jednym przypadku prowadzona była egzekucja 

komornicza.  

Poprzednicy to osoby często podnajmujące mieszkania bez zameldowania i ustalenie 

ich adresu jest trudne. W postępowaniach egzekucyjnych ZBKiZM zmuszony jest do 

ustanawiania kuratorów dla nieznanych z miejsca pobytu.  

Na zadłużenie poprzedników składają się nakazy zapłaty dochodzone 

w postępowaniach egzekucyjnych, koszty tych postępowań, koszty ustanawiania kuratora dla 

nieobecnych nieznanych z miejsca pobytu oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczane od 

należności głównych, których wysokość wynosi obecnie 5,6% (od 29 maja 2020r). 

 

Tabela 7. Struktura zadłużenia poprzedników  
Poprzednicy Stan na 

31.12.2018r 
Stan na 

31.12.2019r 
Stan na dzień 

31.12.2020r 
Przedział zadłużenia Ilość osób Ilość osób Ilość osób  

Pow. 30.000,00 zł 3 3 3 
Pow. 20.000,00 zł - 29.999,99 zł 3 3 3 
Od 10.000,00 zł - 19.999,99 zł 5 4 3 
Od 5.000,00 zł - 9.999,99 zł 3 3 2 
Od 2.000,00 zł - 4.999,99 zł 1 2 1 
Od 1.000,00 zł - 1.999,99 zł  0 0 0 
Od 100,00 zł – 999,99 zł 2 1 2 
Do 100 zł  3 1 0 
Razem 20 17 14 

 

Egzekucja wobec poprzedników, których miejsce pobytu nie jest znane jest kosztowna 

z uwagi na konieczność ustanawiania kuratora w postępowaniach egzekucyjnych dla 

nieznanych z miejsca pobytu dłużników.  
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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 następujące działania 

windykacyjne. Do wszystkich zalegających osób kierowane są wezwania do zapłaty zwykłe, 

wezwania przedsądowe 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 2020 roku wysłano do dłużników 359 wezwań 

do zapłaty najemcy/ osoby zajmujące lokale bezumownie – 340 wezwań, poprzednicy – 

71 wezwań).  

Przeprowadzane są rozmowy z dłużnikami 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 2020r skierowano 3 pozwy o eksmisję, w tym jeden za zadłużenie, 1 za zakłócanie 

porządku domowego i uciążliwość sąsiedzką oraz 1 za bezumowne zajęcie mieszkania. 

W 2020r na wniosek lokatorów za zgodą Burmistrza Gminy i Miasta Nisko została 

zawarta 1 ugoda na rozłożenie zadłużenia na raty w łącznej kwocie 3417,69 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 oraz ZBKiZM. Na dzień 31 grudnia 2020r  z zawartych ugód na 

ratalną spłatę zadłużenia wywiązywało się 4 lokatorów/byłych najemców, w tym 1 z ugody 

zawartej w 2020r pozostałe osoby, które wywiązują się ze spłaty w ratach zawarły ugody 

w 2015r., 2016r., 2017r. Z tytułu  zawartych ugód w 2020r spłacona pozostała kwota 

516,41 zł, natomiast z tytułu wszystkich obowiązujących ugód w roku 2020 spłacono kwotę 

8696,98 zł. Umorzono zaległości dłużnika, którego miejsce pobytu jest nieznane w łącznej 

kwocie 18.485,94 zł. 

Z uwagi na trwającą pandemię dłużej rozpatrywane przez sąd były sprawy sądowe 

związane z uzyskaniem nakazów zapłaty, większość rozpraw w sądzie była przekładana 

kilkukrotnie. 

 

W okresie sprawozdawczym ZBKiZM: 

✓ złożył 10 pozwów o zapłatę, 

✓ skierował 14 wniosków o wszczęcie egzekucji komorniczej, 

✓ skierował 3 pozwy o eksmisję,  

✓ uzyskano 1 wyrok o eksmisję 

✓ zawarł 18 umów najmu. 

✓ Spłacono 11 nakazów zapłaty, w tym 5 na podstawie zawartych ugód oraz 

6 częściowo spłaconych przez egzekucję komorniczą i dobrowolne wpłaty dłużnika.  
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Na koniec okresu sprawozdawczego ZBKiZM dysponował 114 tytułami 

egzekucyjnymi, z których: 

✓ 13 objętych było ugodami na ratalną spłatę zadłużenia, 

✓ 50 postępowań było w trakcie czynności komorniczych (poszukiwanie majątku, 

informacje o wysłuchaniu wierzyciela przed umorzeniem), 

✓ 8 umorzono postępowanie z powodu bezskutecznej egzekucji, brak majątku, 

z którego można by prowadzić egzekucję.  

✓ 20 tytułów realizowanych przez komornika – ściągalność. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

miał do wykonania 4 wyroki o eksmisję, wszystkie bez prawa do lokalu socjalnego. Z uwagi 

na trwającą pandemię oraz obostrzenia nie mogliśmy wykonać żadnego  z wyroków. 

Art. 14 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego zawiera katalog sytuacji, w których sąd nie może orzec o braku 

uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia 

do zawarcia umowy najmu socjalnego m.in. dla kobiet w ciąży, małoletnich, obłożnie 

chorych, emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej, 

bezrobotnym, itp., chyba, że osoby te mają gdzie zamieszkać lub ich sytuacja materialna 

pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Wykonanie wyroku 

sąd wstrzymuje do czasu zaoferowania osobom objętym wyrokiem oferty najmu socjalnego 

lokalu. Powierzchnia lokali 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. W 2020 roku nie 

zrealizowano żadnych wyroków ZBKiZM z uwagi na pandemię. 

 

Tabela 8. Wyroki ZBKiZM o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego  

(pomieszczenie tymczasowe) 
Lp. Sygn. Akt Ilość osób w wyroku 
1 Sygn. Akt I C 234/17 1 
2 Sygn. Akt I C 96/18 1 
3 Sygn. Akt I C 239/19 1 
4 Sygn. Akt I C 109/20 1 

 

Oprócz wyroków ZBKiZM na realizację oczekuje 1 wyrok Spółdzielni Budownictwa 

Mieszkaniowego w Stalowej Woli o eksmisję – bez prawa do lokalu socjalnego. 

Na dzień 31 grudnia 2020r – 11 lokali mieszkalnych zajmowanych było bezumownie 

(w tym 6 lokali mieszkalnych, 4 lokale socjalne i 1 pomieszczenie tymczasowe). Wobec tych 

osób ZBKiZM będzie kierował pozwy o eksmisje lub dobrowolnie przenosił te osoby z lokalu 

socjalnego do komunalnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego. 5 osób 

oczekują na realizację wyroków o eksmisję bez prawa do najmu socjalnego lokalu. W sądzie 

rozpatrywane są jeszcze dwie sprawy o eksmisję: pierwsza za nieprzestrzeganie regulaminu 

porządku domowego i uciążliwość sąsiedzką oraz druga  za samowolne zajęcie lokalu 

mieszkalnego. 

Zmieniająca się na gorsze sytuacja ekonomiczna mieszkańców Gminy Nisko zmusza 

do podjęcia radykalnych kroków celem pozyskania lokali przeznaczanych pod najem socjalny 

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 2020 r. sprawami związanymi z opiniowaniem wniosków na przydział  lokali 

mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Nisko zajmowała się 5 osobowa  Społeczna 
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Komisja Mieszkaniowa powołana zarządzeniem Burmistrza Gminy i miasta Nisko 

nr 189/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r. 

W trakcie roku Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbyła 6 posiedzeń podczas 

których: 

✓ Pozytywnie zaopiniowała 24 wnioski o przydział  w tym też przedłużenie umowy 

najmu na lokal socjalny. 

✓ Pozytywnie zaopiniowała 7 wniosków w sprawie wpisania na listę oczekujących na 

przydział lokalu mieszkalnego. 

✓ Negatywnie zaopiniowała 12 złożonych wniosków na przydział lokalu mieszkalnego. 

 

Wnioski po zaopiniowaniu były przedkładane Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko do 

zatwierdzenia. Pozytywnie zaopiniowane wnioski po zatwierdzeniu przez burmistrza były 

podstawą do zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny. 

Wystawiono 20 przydziałów lokali mieszkalnych (3 rezygnacje). 

Ogółem w 2020r złożono mniej wniosków o przydział mieszkania niż w roku 2019r. 

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. Wzrost kryterium spowodowany jest wzrostem 

najniższej emerytury, która od 1 marca 2018r wynosiła 1100,00 zł, natomiast od 1 marca 

2020r -1.200,00 zł (wzrost o 100,00 zł). 

 

Tabela 9. Kryterium dochodowe obowiązujące od wejścia w życie uchwały nr 

XXIII/161/16 
   Obowiązujące od 

01.03.2019r do 29.02.2020 
Obowiązujące od 

01.03.2020r do 28.02.2021r. 
  % najniższej 

emerytury 
Kwota na osobę netto Kwota na osobę netto 

Gospodarstwo 

jednoosobowe 
Lokal socjalny 100 % 1.100,00 zł 1.200,00 zł 
Lok. komunalny 150 % 1.650,00 zł 1.800,00 zł 

Gospodarstwo 

wieloosobowe 
Lokal socjalny 75 % 825,00 zł 900,00 zł 
Lok. komunalny 120 % 1.320,00 zł  1.440,00 zł 

 

W 2020 roku zawarto 18 umów o najem lokali, z których: 

8 – najem lokali komunalnych (1 - przeniesienie z lokalu socjalnego, 1 – wstąpienie w 

stosunek najmu po zmarłym, , 1 - przydział dla osób spoza zasobu oczekujących na liście 

- pogorzelcy) 

9 – przydział / przedłużenie umów o najem socjalnego lokalu osobom obecnie zajmującym 

lokale 

2 – przydział pomieszczenia tymczasowego 

Na dzień 31 grudnia 2020r na przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy 

Nisko oczekiwało łącznie 24 oczekujących na: 

✓ najem komunalnego lokalu – 6 

✓ najem socjalnego lokalu - 12 
✓ pomieszczenie tymczasowe – 5  

✓ mieszkanie chronione – 1  
 

W tabeli nr 9 przedstawiono zestawienie wypłaconych przez Gminę dodatków 

mieszkaniowych w latach 2019 – 2020. Z tabeli tej wynika, że w 2020r zmniejszyła się liczba 

wypłaconych dodatków mieszkaniowych ale wzrosła ich łączna kwota. W porównaniu 

z rokiem 2019r liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych zmalała o 27 ale kwotowo 

wzrosła o 24030,72 zł. 
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Tabela 10. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Gminę Nisko w latach 2019-2020 
 2018 2019 

Liczba wypłaconych dodatków  1151 1124 
Kwota wypłaconych dodatków (w zł) 223.066,03 247.096,75 
Średnia wysokość dodatku (w zł) 193,80 219,83 

 

5.5. Program opieki nad zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2019-2022  

 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Nisko jest 

problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego. Celem tego opracowania sporządzonego na 

okres 4 lat jest określenie głównych zadań i kierunków działań na rzecz ochrony i opieki nad 

zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Burmistrza, 

a następnie po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty 

przez Radę Miasta. Kolejne sporządzane programy opieki nad zabytkami powinny 

uwzględniać pojawiające się nowe uwarunkowania prawne 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 miejscowego, natomiast stanowi 

dokument uzupełniający dotychczas przyjęte akty prawa miejscowego, uwzględniając zadania 

z zakresu opieki nad zabytkami. Określa sposób ich realizacji, poprzez stosowne 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 stanu 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 obiektów 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. 

Rada Miejska w Nisku Uchwałą Nr XV/119/19 z dnia 25 września 2019r. Przyjęła 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy i Miasta Nisko na lata 2019-2022. 

W 2020r. POZ był realizowany poprzez działania edukacyjne, promocyjne, kulturalne, 

turystyczne prowadzone przez placówki oświatowe, Niżańskie Centrum Kultury ”Sokół” 

i Miejską Bibliotekę Publiczną. 

Ponadto działania związane z ochroną zabytków to działania prawne polegające na 

uzgadnianiu realizacji inwestycji w rejonie obiektów zabytkowych, w terenach ustalonych 

stref ochrony konserwatorskiej ze służbami ochrony konserwatorskiej w procedurze 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w procedurze 

uchwalania studium i MPZP. 

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; 

✓ wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa; 

✓ uznanie za pomnik historii; 

✓ utworzenie parku kulturowego; 
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✓ 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 

kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku 

publicznego. 

Na obszarze gminy Nisko funkcjonują jedynie dwie z ww. form, jest to wpis do 

rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

5.5.1  Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 

Na terenie gminy Nisko znajduje się 15 zabytków nieruchomych, wpisanych do 

rejestru zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne. Są to jedne z najcenniejszych 

elementów krajobrazu kulturowego na terenie miasta. Obiekty te objęte są wszelkimi 

rygorami prawnymi wynikającymi z treści 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 zabytkami. 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 rejestru 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 - w 2020 r. 

Gmina Nisko udzieliła Parafii Rzymsko-Katolickiej w Racławicach pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 tys. zł na prace restauratorskie 

i pielęgnacyjne na cmentarzu parafialnym w Racławicach w celu ochrony 

zabytkowych nagrobków.; 

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; 

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. 
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5.5.2  Gminna Ewidencja Zabytków 

 

Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na 

terenie 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, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie 

zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym 

spowodować uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę 

na miasto należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska”, 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 porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Gminna ewidencja zabytków 

nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie z art. 21 jest podstawą do 

sporządzenia 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 obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków. Obecnie w Gminnej Ewidencji 

Zabytków ujętych zostało 90 obiektów. 

5.6. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu MZK na lata 2018-2021 

Informacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej  stan na 31.12.2020 r. 

1. Długość sieci wodociągowej (bez przyłączy) ogółem: 189,8 km  

w tym 

Nisko              105,8 km 

Racławice  12,4 km 

Nowa Wieś    6,8 km 

Wolina     3,4 km 

Zarzecze  38,5 km 

Nowosielec  18,7 km 

Kończyce    4,2 km 

W roku 2020 wybudowano 2,3 km, w tym przez MZK 1,7 km (Zarzecze ul. 

Krzeszowska, Szoje) 

 

2. Długość sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) ogółem: 182,4 km  

w tym 

Nisko     97,3 km 

Racławice  14,8 km 

Nowa Wieś    4,2 km 

Wolina     4,6 km 

Zarzecze  41,9 km 

Nowosielec  19,6 km 

W roku 2020 wybudowano 17,1 km, w tym przez MZK 1,7 km. 
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Ilość zawartych umów na dostarczanie wody 
Miejscowość/

Podmioty 

Nisko Zarzecze Racławice Wolina Nowosielec Kończyce Nowa Wieś 

Gospodarstw

a domowe 

3232 753 144 62 383 91 59 

Pozostałe 

podmioty 

193 

w tym 9 spółdzielni 

i wspólnot 

23 16 3 11 2 1 

RAZEM: 3425 776 160 65 394 93 60 

 

Ilość zawartych umów na odprowadzanie ścieków 
Miejscowość/

Podmioty 

Nisko Zarzecze Racławice Wolina Nowosielec Kończyce Nowa Wieś 

Gospodarstwa 

domowe 

2490 590 308 55 142 0 42 

Pozostałe 

podmioty 

186 

w tym 9 spółdzielni 

i wspólnot 

17 16 1 1 0 1 

RAZEM: 2676 607 324 56 143 0 43 

 

Dodatkowo 1030 umów zawartych bezpośrednio z właścicielami lokali mieszkalnych 

w budynkach wielolokalowych należących do spółdzielni SBM St. Wola oraz wspólnot 

mieszkaniowych powstałych z bloków komunalnych. 

Inwestycje, zakupy  

Zakończone inwestycje, przyjęcie na środki trwałe w roku  2020: 

• wykonanie odcinków sieci  kanalizacyjnej i wodociągowej Szoje Zarzecze na kwotę 

237 575,56 zł, dł. wodociągu 1016 mb, kanalizacja 1016 mb, 

• wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej Nisko ul Reymonta  o długość 190 mb kwota 

85 902,67 zł, 

• wykonanie odcinka sieci ul. Sadowa dł. 180 mb wartości o 31 513,98 zł, 

• odcinek  sieci wodociągowej Zarzecze  dł. 667 mb  kwotę 30 000,00 zł, 

• wykonanie sieci kanalizacji Zarzecze ul. Polna dł. 82 mb.  3 280,00 zł , 

• odpłatne przejęcie kanalizacji Willowa 45 mb kwota 3 600,00 zł, 

• zakup 58 szt. pojemników  na odpady na kwotę 41 160,00 zł, 

• zakup 8 pomp na kwotę 58 767,63 zł, 

• zakup samochodu używanego IVECO kwota 19 000,00 zł, 

• zakup samochodu używanego śmieciarki na kwotę 70 000,00 zł, 

• przejęcie projektu kanalizacji ul. Kościuszki ( Otto) 1 750,00 zł 

• zakup igłofiltrów kwota 9 838,00 zł 

• zakup wartości niematerialnych i prawnych program PPK 4 900,00 zł 

• przejęcie aportem od Gminy SUW Nisko oraz SUW Zarzecze kwotę 1 429 516,98 zł. 

Łącznie wartość inwestycji i przyjęcia na środki trwałe w 2020 roku wynosi 

2 026 804,82 zł. 

Również dla potrzeb Oddziału OUK w 2020 r. wykonano i dokonano zakupów: 

• budowę hali na pojazdy do zbierania odpadów -oddano do użytku w roku 2021 roku za 

kwotę 232 949,46, 

• dodatkowo zostały dokupione pojemniki 1100 L na odpady 

• zakupiono odzież roboczą + środki bhp na kwotę 16268,72 zł, 

• zakup 10 szt. opon do samochodów 3278,03 zł, 

• zakup akumulatorów do samochodu RNI KA28 kwota 2120,00 zł, 
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• zakupiono sprzęt elektroniczny dla potrzeb BDO 1573,11 zł, 

• zakup worków na śmieci rok 2020 na kwotę 102 387,78 zł 

• zakup środków dezynfekcyjnych w związku z pandemią COVID kwota 8136,09 

Na łączną kwotę 133 763,73 zł 

Remonty  

W 2020 r. przeprowadzano  we własnym zakresie remonty sieci kanalizacyjnej 

szczególnie z uwagi na częste awarie. Występowały również bieżące remonty pomp, 

zaworów, regeneracja i naprawa hydrantów, itp. 

Niektóre pozycje z wykonanych remontów: 

1. dla gospodarki kanalizacyjnej Nisko: 

• naprawa kanalizacji  ul. Słowackiego  na wartość 10 225,00 PLN 

• naprawa kanalizacji ul. Sandomierska  na wartość 14 500,00 PLN 

• remont kanalizacji  ul. Osiedle   na wartość 11 300,00 PLN 

• remont kanalizacja Kościuszki   na wartość 1 780 ,00 PLN 

2. remonty pomp 

• zakup 4 szt. pomp kanalizacja   na wartość 21 515,00 PLN 

• remont pomp EL-WIR kanalizacja  na wartość 28 610,00  PLN 

• remont pomp wodociąg    na wartość 2 405,00 PLN 

3. dla OUK  naprawy i remonty samochodów 

• Śmieciarka RNI HW33    na kwotę 14 591,60 zł 

• Śmieciarka RNIKA28    kwota około 10 000,00 zł 

• VOLVO RNI HP40    kwota 6 252,20 zł, 

• hakowiec RNI FY96    kwota 2 200,00 zł 

Razem remonty     156 422,60 PLN 

Inne zadania wykonane przez Spółkę: 

W roku 2020  dokonano również następujących zadań: 

• wykonanie instalacji elektrycznej w budynku garażowym na SUW Nisko kwota 

18 900 zł, 

• wykonanie ok. 250 m2 posadzki betonowej (budynek garażowy) kwota 

28 994,95 zł, 

• wykonanie 3 szt polimerobetonowych obudów pompowni ścieków kwota 

26 210,00 Nisko ul. Konwaliowa, ul. Piaskowa 

• opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie 2 studni głębinowych, 

(rozbudowa ujęcia wody w Zarzeczu)- inwestycja rozpoczęta, 

• wykonanie i montaż konstrukcji budynku garażowego kwota 46 565,00 zł,  

• wykonanie studni głębinowej (rozbudowa ujęcia wody w Zarzeczu) kwota 

15 655,00- inwestycja rozpoczęta, 

• modernizacja układu pomiarowego półpośredniego w stacji transformatorowej 

oczyszczalni ścieków – dostosowanie do wymagań PGE Dystrybucja S.A., 

• wykonywanie badań przez akredytowane laboratorium kwota 27 987,00 zł netto 

• zakup rur wodociągowych i kanalizacyjnych na budowę sieci w Zarzeczu na kwotę 

62 125,00 zł netto 

• zakup rur i studni kanalizacyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych na kwotę 

80 512,58 zł Netto. 

5.7. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko 

W roku 2020 kontynuowana jest realizacja projektów rozpoczętych w 2019 r. pod 

nazwą „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych kotłów centralnego 

ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, w ramach działania: 3.3.1 Poprawa jakości 
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powietrza – wymiana źródeł ciepła, projekty „parasolowe” oraz działania: 3.3.2 Poprawa 

jakości powietrza – wymiana źródeł ciepła, projekty „parasolowe” RPO WP 2014-2020. 

W ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych 

kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” (działanie 3.3.1) zawarto 

2 umowy z Wykonawcami:  

• W dniu 04.09.2020 zawarto umowę w zakresie montażu 142 kotłów gazowych. 

• W dniu 12.11.2020 zawarto umowę w zakresie montażu 46 kotłów na biomasę. 

W ramach projektu „Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych 

kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko” (działanie 3.3.2) zawarto 

umowę z Wykonawcą:  

• W dniu 08.12.2020 zawarto umowę w zakresie montażu 16 kotłów na ekogroszek. 

W 2020 r. zakończono  zadanie pod nazwą „Przebudowa budynku byłego biurowca 

Zakładów Drzewnych w Nisku” w ramach projektu „Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych na terenie gminy i miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”. 

5.8. Program usuwania azbestu na lata 2011-2032 

W ramach realizacji Programu w roku 2020 został zakończony kolejny etap prac 

związanych z demontażem i utylizacją azbestu na terenie Gminy Nisko. Całkowity koszt 

inwestycji w roku 2020 wyniósł 22840,56 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie – 3115 zł 

i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 4450 zł. W ramach 

przeprowadzonych prac dokonano demontażu 1543 m² eternitowych pokryć dachowych, oraz 

zutylizowano 34,70 Mg odpadów zawierających azbest. 

Dokonano również corocznej aktualizacji oceny stopnia pilności usunięcia wyrobów 

zinwentaryzowanych.  

Opracowana i uchwalona została aktualizacja Programu w związku z aktualizacją 

Bazy Azbestowej.  

5.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko na 2020 rok. 

W 2020 r. ochrona zwierząt realizowana była na podstawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Nisko w 2020 r. (uchwała Rady Miejskiej w Nisku nr XXIII/187/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 

r.) oraz na postawie umowy na wyłapywanie i leczenie zwierząt zawartej z Gabinetem 

Weterynaryjnym „Eskulap”.  

W ramach zawartej umowy m.in. udzielana była pomoc weterynaryjna zwierzętom, 

które ucierpiały w wypadkach drogowych, usypianie ślepych miotów oraz wyłapywanie 

bezpańskich zwierząt. Udzielano również pomocy zwierzętom wolnożyjącym. Na realizację 

ww. zadań w 2020 r. wydatkowano 30 000,00 zł.  

Sprawozdanie z wykonania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko za 2020 rok. W 2020 r. 

została wydatkowana kwota 30 tyś. 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 21 480 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 
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zwierząt w 2020 r. to również m.in. szczepienia kompleksowe, odrobaczanie, 

wyłapywanie i przetrzymywanie z wyżywieniem zwierząt bezdomnych 

przetrzymywanie z wyżywieniem zwierząt gospodarskich, kastracja samców, 

sterylizacja samic (w zależności od zwierzęcia). 

5.10. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

Na wstępie tego punktu należy stwierdzić, że Aktualizacja Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju 

pomocy społecznej na lata 2013-2020 została opracowana w listopadzie 2015 roku i przyjęta 

Uchwałą Nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2015 roku. Zaplanowane 

w Aktualizacji Strategii cele, działania i wskaźniki zostały określone począwszy do 

2016 roku.  

Dla zobrazowania zaplanowanych celów operacyjnych i kierunków działań które 

zostały osiągnięte lub są realizowane sporządzono niniejszą tabelę.
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Zakres zrealizowanych i realizowanych działań zawartych w Aktualizacji Strategii na lata 2013-2020 począwszy od 2016 roku wraz z prognozą kontynuacji 
Numer celu 

strategicznego 

projektowanych 

zmian 

Cele operacyjne 

projektowanych zmian 
Zakres zrealizowanych działań Niezrealizowane 

działania 
Potrzeba kontynuacji 

I. Przeciwdziałanie 

skutkom 

długotrwałego 

bezrobocia i ubóstwa 

wśród mieszkańców 

Gminy i Miasta 

Nisko w 

szczególności 

klientów pomocy 

społecznej  

1. Wspieranie rodzin i 

osób w szczególności 

długotrwale 

bezrobotnych. 

1. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. 
2. Udzielano poradnictwa socjalnego (praca socjalna) 

i prawnego rodzinom i osobom bezrobotnym w 

szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Nie zrealizowano 

w pełni wszystkich 

przewidzianych działań 
1. Nie realizowano 

projektów socjalnych. 
2. Nie realizowano 

projektów finansowych 

ze środków 

zewnętrznych w zakresie 

działań z szeroko 

rozumianej pomocy 

społecznej 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom 

bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nisku. 
2. Udzielania poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego rodzinom 

i osobom bezrobotnym w szczególności długotrwale przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

2. Wspieranie rodzin i 

osób ubogich i 

zagrożonych ubóstwem. 

1. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom 

i osobom ubogim i zagrożonym ubóstwem przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 
2. Udzielano poradnictwa socjalnego (praca socjalna) 

i prawnego rodzinom i osobom ubogim oraz 

 zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom i osobom ubogim 

i zagrożonym ubóstwem przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 
2. Udzielania poradnictwa socjalnego (praca socjalna) i prawnego rodzinom 

i osobom ubogim oraz zagrożonym ubóstwem. 

3. Wzmacnianie 

aktywności i reintegracji 

społecznej i zawodowej 

osób pozostających bez 

pracy w tym osób 

bezrobotnych i 

korzystających z 

pomocy społecznej 

1. Podejmowano współpracę z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Nisku w zakresie upowszechniania ofert pracy, 

organizacji prac społecznie użytecznych, staży, prac 

interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 
2. Zwierano kontrakty socjalne ale nie tworzono 

projektów socjalnych na rzecz osób poszukujących 

pracy i bezrobotnych korzystających z pomocy 

społecznej. 
3. Prowadzono reintegrację społeczną i zawodową osób 

korzystających z pomocy społecznej w Klubie 

Integracji Społecznej przy współpracy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nisku ale nie przy wykorzystaniu 

środków zewnętrznych i innych podmiotów i 

organizacji w tym pozarządowych.  
4. Nie poszukiwano zewnętrznych źródeł finansowania 

w tym z Unii Europejskiej dla wszelkich działań 

aktywizacyjnych na rzez osób korzystających z pomocy 

społecznej. 

1. Podejmowania współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku 

w zakresie upowszechniania ofert pracy, organizacji prac społecznie 

użytecznych, staży, prac interwencyjnych oraz innych form aktywizacji 

zawodowej. 
2. Zwierania kontraktów socjalnych na rzecz osób poszukujących pracy 

i bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. 
3. Prowadzenia reintegracji społecznej i zawodowej osób korzystających 

z pomocy społecznej w Klubie Integracji Społecznej przy współpracy 

Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku oraz przy wykorzystaniu środków 

zewnętrznych i innych podmiotów i organizacji w tym pozarządowych.  
4. Poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania w tym z Unii Europejskiej 

dla wszelkich działań aktywizacyjnych na rzez osób korzystających z pomocy 

społecznej. 
Brak potrzeby kontynuacji: 
1. Realizacji projektów socjalnych instrument nie był wykorzystywany.  

II. Poprawa 1. Wspieranie 1. Prowadzono pracę socjalną z osobami bezdomnymi  Istnieje potrzeba kontynuacji: 
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funkcjonowania w 

środowisku 

lokalnym osób 

bezdomnych 

i zagrożonych 

bezdomnością oraz 

pomoc osobom 

bezdomnych 

w wychodzeniu 

z bezdomności  

aktywności osób 

bezdomnych w procesie 

wychodzenia 

bezdomności. 

w tym w oparciu o kontrakt socjalny. 
2. Udzielano pomocy rzeczowej, finansowej oraz 

gorących posiłków dla osób bezdomnych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  
3. Podejmowano współpracę ze schroniskami, 

noclegowniami oraz kierowano do nich osoby 

bezdomne w szczególności w okresem zimowym przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 
 

1. Prowadzenia pracy socjalnej z osobami bezdomnymi w tym w oparciu 

o kontrakt socjalny. 
2. Udzielania pomocy rzeczowej, finansowej oraz gorących posiłków dla osób 

bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
3. Podejmowania współpracy ze schroniskami, noclegowniami oraz 

kierowania do nich osób bezdomnych w szczególności w okresem zimowym 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Przeciwdziałanie 

powstaniu bezdomności. 
1. Zwiększano zasoby gminnych mieszkań socjalnych. 
2. Udzielano pomocy finansowej, prawnej i socjalnej 

(pracy socjalnej) dla osób zagrożonych bezdomnością 

1. Dalszego zwiększania zasobu gminnego mieszkań socjalnych. 
2. Udzielania pomocy finansowej, prawnej i socjalnej (pracy socjalnej) dla 

osób zagrożonych bezdomnością. 
III. Poprawa jakości 

życia osób 

niepełnosprawnie i 

przewlekle chorych 
 

1. Ograniczenie skutków 

niepełnosprawności i 

długotrwałej choroby. 

1. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej i 

usługowej osobom i rodzinom osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
2. Dostosowywano usługi opiekuńczych i 

specjalistyczne usług dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi do ich potrzeb outsourcing usług w tym 

próbowano zlecać je organizacjom pozarządowym. 
3. Prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami 

osób niepełnosprawnych. 

 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 
 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
1. Udzielania pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej osobom i rodzinom 

osób niepełnosprawnych i długotrwale chorym przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 
2. Dostosowywanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi do ich potrzeb, outsourcing usług.  
3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami niepełnosprawnymi i długotrwale 

chorymi i ich rodzinami.  

2. Aktywizacja 

społeczna i zawodowa 

osób niepełnosprawnych 

i długotrwale chorych. 

1. Kierowano osoby z zaburzeniami psychicznymi 

i upośledzeniem i schorzeniami sprzężonymi do 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku. 
2. Próbowano rozwijać współpracę z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych.  
3. Udostępniano informację o możliwych formach 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych i długotrwale 

chorych za pośrednictwem Internetu i współdziałanie w 

tym zakresie z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie. 
 

1. Kierowania osób, chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, 

niepełnosprawnością intelektualną, spektrum autyzmu, 

niepełnosprawnościami sprzężonymi do Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Nisku. 
2. Rozwijania współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz osób długotrwale chorych i niepełnosprawnych.  
3. Udostępniania informacji o możliwych formach wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i długotrwale chorych za pośrednictwem Internetu 

i innych mediów i współdziałania w tym zakresie z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie.  
Należy rozszerzyć/dodać: 
1. Możliwość organizowania opieki wytchnieniowej dla osób i członków 

rodzin wspierających ich na co dzień. 
IV. Dążenie do 

poprawy jakości 

życia osób starszych 

i w podeszłym wieku  
 

 1. Udzielano pomocy osobom starszym w postaci usług 

opiekuńczych w środowisku zamieszkania przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej lub podmioty realizujące 

je na jego zalecenie. 
2. Udzielano informacji osobom starszym i ich 

rodzinom o możliwych formach wsparcia, placówkach 

pomocowych w tym za pomocą Internetu.  
3. Kierowano do Domów Pomocy Społecznej osób, 

które nie są stanie funkcjonować w środowisku 

domowym dotyczy to skrajnych sytuacji. 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
1.Udzielania pomocy osobom starszym w postaci usług opiekuńczych 

w środowisku zamieszkania przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej lub podmioty realizujące je na jego zalecenie. 
2. Udzielania informacji osobom starszym i ich rodzinom o możliwych 

formach wsparcia, placówkach pomocowych w tym za pomocą Internetu.  
3. Kierowania do Domów Pomocy Społecznej osób, które nie są stanie 

funkcjonować w środowisku domowym dotyczy to skrajnych sytuacji.  

 1. Realizowano akcje i imprezy edukacyjno-kulturalne 



–45– 

dla osób starszych przy udziale Niżańskiego Centrum 

Kultury, Klubu seniora. 
2. Zachęcano osoby starsze do wspólnych spacerów, 

kontaktów z otoczeniem społecznym poprzez 

opiekunów środowiskowych. 

1. Realizowania akcji i imprez edukacyjno-kulturalnych dla osób starszych 

przy udziale Niżańskiego Centrum Kultury, Klubu seniora lub innych 

podmiotów i instytucji.  
2. Zachęcania osób starszych do wspólnych spacerów, kontaktów 

z otoczeniem społecznym poprzez opiekunów środowiskowych. 
Należy rozszerzyć/dodać: 
1. Stworzenie Dziennego Domu Seniora spełniającego oczekiwania 

środowiska lokalnego i potrzeb osób starszych. . 
V. Dążenie do 

zmniejszania 

występowania 

przemocy w rodzinie 

i ograniczanie 

negatywnych 

skutków przemocy 

w rodzinie 
 

1. Ograniczanie 

występowania przemocy 

w rodzinie. 

1. Podejmowano działań interwencyjne, osłonowe na 

rzecz ofiar przemocy w rodzinie. 
2. Prowadzono ciągłą pracę socjalną z rodzinami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie. 
3. Realizowano procedurę Niebieskiej Karty 

w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
4. Propagowano informacje na temat zjawiska 

przemocy w rodzinie wśród mieszkańców. 

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
1. Podejmowania działań interwencyjnych, osłonowych na rzecz ofiar 

przemocy w rodzinie i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. 
2. Prowadzenia ciągłej pracy socjalnej z rodzinami doświadczającymi 

przemocy w rodzinie i zagrożonych przemocą w rodzinie. 
3. Realizowania procedury Niebieskiej Karty w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

w grupach roboczych w tym w stosunku do osób podejrzanych i stosujących 

przemoc w rodzinie.  
4. Propagowania informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród 

mieszkańców Gminy i Miasta Nisko.  
2. Poprawa 

funkcjonowania rodzin i 

osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

1. Udzielano pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, 

psychologicznej, schronienia osobom i rodzinom 

doświadczającym przemocy w rodzinie w tym poprzez 

działania projektowe.  
1. Udzielania pomocy finansowej, rzeczowej, prawnej, psychologicznej, 

schronienia osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie 

i zagrożonych przemocą w rodzinie.  
Należy rozszerzyć/dodać: 
1. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków 

finansowych na inicjatyw (projekty) z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie.  
2. Podejmowanie działań edukacyjnych i szkoleniowych z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz społeczności lokalnej oraz 

osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
3. Podejmowania współpracy z podmiotami zewnętrznymi i Klubem Integracji 

Społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym realizacji 

zajęć edukacyjnych, samopomocowych, szkoleniowych dla osób zagrożonych 

i doświadczających przemocy w rodzinie. 
 

 

VI. Zapobieganie 

nasilania się 

zjawiska 

alkoholizmu i innych 

uzależnień  
 

1. Wspierania 

aktywności osób i rodzin 

w wychodzeniu z 

problemu alkoholizmu i 

innych uzależnień. 
 

1. Udzielano rodzinom i osobom z problemem 

alkoholizmu poradnictwa, pomocy finansowej 

i rzeczowej i pomocy w wychodzeniu z alkoholizmu.  
2. Kierowano na leczenie odwykowe osób z 

problemami alkoholowym do Gminnej Komisji 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Nisku. 
3. Zlecano w małym stopniu działania profilaktyczne, 

kampanie i akcji organizacjom pozarządowym. 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań, choć nie 

wszystkie w pełnym 

zakresie 

Istnieje potrzeba kontynuacji: 
1. Udzielania rodzinom i osobom z problemem uzależnień, w szczególności 

alkoholizmem, poradnictwa, pomocy finansowej i rzeczowej, pomocy 

w wychodzeniu z uzależnienia w tym realizacja pracy socjalnej na ich rzecz.  
2. Kierowanie na leczenie odwykowe osób z problemami alkoholowym do 

Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Nisku. 
3. Zlecanie działań profilaktycznych, kampanii i akcji organizacjom 

pozarządowym z zakresie uzależnień  
 

VII. Zbudowanie 1. Poprawa 1. Wspierano rodziców w prawidłowym wypełnianiu  Istnieje potrzeba kontynuacji: 
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spójnego systemu 

wsparcia dla rodzin 

z problemami 

opiekuńczo-

wychowawczymi 
 

funkcjonowania i rozwój 

systemu wsparcia dla 

rodzin z problemami 

opiekuńczo-

wychowawczymi. 

ról rodzicielskich oraz udzielano im pomocy 

specjalistycznej. 
2. Zwiększano kompetencję pracowników i osób 

pracujących z rodzinami z problemami opiekuńczo-

wychowawczymi. 
3. Poprawiono jakości funkcjonowania Świetlić 

Środowiskowo-Profilaktycznych oraz dostosowano je 

do obowiązujących wymogów.  
4. Współdziałano z instytucjami działającymi w 

obszarze dzieci i młodzieży w tym: przedszkolami; 

szkołami; świetlicami; domem dziecka; sądem; 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 
5. Rozwinięto asystę rodzinną (asystent rodziny).  

 

Zrealizowano 

i realizowano wszystkie 

z przewidzianych 

działań 

1. Wspierania rodziców w prawidłowym wypełnianiu ról rodzicielskich oraz 

udzielania im pomocy specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, 

prawnej). 
2. Zwiększania kompetencji pracowników i osób pracujących z rodzinami 

z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 
3. Poprawy jakości funkcjonowania Placówek Wsparcie Dziennego – Świetlic 

Środowiskowo Profilaktycznych. 
4. Współdziałania z instytucjami działającymi w obszarze dzieci i młodzieży 

w tym: przedszkolami; szkołami; świetlicami; domem dziecka; sądem; 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi. 
5. Dalszego rozwoju asystentury rodzinnej. 

2. Przeciwdziałanie 

umieszczaniu dzieci 

poza rodzinom 

biologiczną. 

1. Udzielano pomocy finansowej i rzeczowej osobom i 

rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji w tym 

zapewnienie poradnictwa (prawnego, socjalnego, 

pedagogicznego). 
2. Prowadzono pracę socjalną z osobami i rodzinami, w 

których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze 

oraz zatrudniano asystentów rodziny. 
3. Edukowano rodziny i osoby z problemami 

opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie prawidłowego 

funkcjonowania rodziny w szczególności zagrożonych 

odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez 

pracowników socjalnych, asystentów rodziny. 
4. Kontynuowano współpracę i wymianę informacji 

pomiędzy podmiotami pracującymi na rzecz dzieci i 

rodzin. 

1. Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom i rodzinom 

znajdującym się w trudnej sytuacji w tym zapewnienie poradnictwa 

(prawnego, socjalnego, pedagogicznego). 
2. Pracy socjalnej z osobami i rodzinami, w których występują problemy 

opiekuńczo-wychowawcze oraz dalsze zatrudnienie asystentów rodziny. 
3. Edukowania rodzin i osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w 

zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny w szczególności zagrożonych 

odebraniem dzieci i objętych nadzorem kuratora przez pracowników 

socjalnych, asystentów rodziny, udział w zajęciach Klubu Integracji 

Społecznej w Nisku.  
4. Kontynuowania współpracy i wymiany informacji pomiędzy podmiotami 

pracującymi na rzecz dzieci i rodzin. 
5 Zapewnienie w sytuacjach tego wymagających pomocy rodziny 

wspierającej.  
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Z danych i analiz zawartych w tabeli wynika, że cele strategiczne i kierunki działań 

zaplanowane w Aktualizacji Strategii (…) na lata 2013-2020 zostały w większości 

zrealizowane z założeniem, że analiza dotyczy lat 2016-2020 tj. okresu zaplanowanego 

w Aktualizacji Strategii.  

W większości przypadków istnieje potrzeba kontynuacji w tym zakresie działań 

w nowym okresie Strategicznym tj. 2021 – 2025, przy uzupełnieniu ich o założenia określone 

w Gminnych programach. 

5.11. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko w roku 2020 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Polsce stawia sobie  za wspólny cel: 

ochronę osób przed przemocą w rodzinie. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . 

Powyższa ustawa mówi, że zadaniem własnym gminy jest 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 wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą w rodzinie; 

✓ zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 

✓ tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

Gmina Nisko w związku z powyższymi wskazaniami realizuje  ustawowe zadania 

w następujący sposób: 

1.Program 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy na lata 2018-2020 dla Gminy i Miasta Nisko (zwany dalej Programem) został 

przyjęty Uchwałą nr XLV/357/18 Rady Miejskiej  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. 

W dniu 9 grudnia  2020 roku Uchwałą Nr XXIX/245/2020 Rady Miejskiej w Nisku 

przyjęto nowy dokument Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2021-2023 dla Gminy i Miasta Nisko 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy finansowany jest głównie ze środków 

własnych Gminy i Miasta Nisko ,chociaż wykorzystywane są wszelkie możliwe ścieżki 

finansowania zadań z innych źródeł ,w tym pochodzących z konkursów ministerstwa. Koszty 

poniesione przez Gminę Nisko na działania dot. przeciwdziałania przemocy w okresie 

realizacji Programu ilustruje tabela poniżej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

–48– 

Rok Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Programu 

w obszarze przeciwdziałania przemocy w GiM Nisko 
2018 15 000 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (GZI) 
Zatrudnianie psychologa 
Pomoc osobom doświadczającym przemocy i stosującym 

przemoc 
2019 43 143 Wydatki na obsługę GZI 

W tym środki na realizację projektu Ministerstwa Pracy 

Rodziny i Polityki Społecznej - 16 300 (udział własny) +11 405 
(środki z konkursu) 

2020 21 365 Obsługa Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie (GZI) 
Zakup licencji Programu do obsługi GZI 
Dofinansowanie  zajęć KIS dla grupy wsparcia 

 

Działania, które były podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w 2020 roku zgodnie z przyjętym w Gminie Programem 

 

1.Sąd Rejonowy w Nisku- Prezes SR za 2020 roku  nie przesłał narzędzia monitorującego. 

2.Prokuratura Rejonowa w Nisku- Prokurator Rejonowy wskazał, że w 2020 roku zgodnie 

z kompetencjami organu w obszarze przeciwdziałania przemocy prowadzono: 

-9 spraw dot. eksmisji sprawców przemocy 

-54 sprawy dot. kierowania sprawców na leczenie odwykowe 

-w 10-ciu przypadkach   podejmowano działania interwencyjne 

-w 94-ech przypadkach prowadzono działania profilaktyczne 

-skierowano 1 wniosek do Sądu rejonowego o ograniczenie władzy rodzicielskiej sprawcy 

przemocy 

-skierowano 7 wniosków o wszczęcie postępowania w trybie art.572 kpc 

-zastosowano środki zapobiegawcze w postaci: 5 nakazów opuszczenia zajmowanego lokalu 

z pokrzywdzonym, 9 dozorów połączonych z zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych, 

skierowano 4 wnioski do Sądu rejonowego o zastosowanie tymczasowego aresztowania które 

zostały uwzględnione 

3.Komenda Powiatowa Policji w Nisku (KPP)- Komendant Powiatowy wskazał, że 

w ramach procedury Niebieskiej Karty w 2020 roku policja podejmowała działania 

interwencyjne (401 interwencji) w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie, oraz 

działania monitoringowe (500 monitoringów). Stałym monitoringiem obejmowano 59 rodzin, 

przy czym  teczki czynne z podejmowanych działań  w rodzinach zagrożonych przemocą 

zdiagnozowanych w 2020 roku prowadzono w liczbie 59 .Policja założyła w 2020 roku 

45 NK podczas interwencji w środowisku. KPP w Nisku realizowała zadania z GZI w ramach 

podpisanego porozumienia. W spotkaniach grup roboczych Zespołu uczestniczyło 6-ciu 

policjantów (dzielnicowi i asystent ds. profilaktyki społecznej).Policja w 2020 roku 

skierowała 81 spraw do Prokuratury Rejonowej w Nisku o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przemocy w rodzinie przez jej sprawców. KPP propagowała informacje 

o instytucjach i placówkach udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy 

w rodzinie na swoich stronach internetowych oraz w postaci ulotek. Policja przeprowadziła 

również w 2020 roku zajęcia profilaktyczne wśród dzieci w świetlicach środowiskowo 

profilaktycznych ,w tym w PWD w Zarzeczu. 

4.Poradnia Leczenia Uzależnień w Nisku (PLU)- Specjaliści psychoterapii uzależnień 

wskazali ,że w 2020 roku PLU udzielała wsparcia i poradnictwa w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, przekazywano pacjentom informacje o instytucjach zajmujących się 

pomocą socjalną i prawną, ulotki oraz plakaty. Poradnictwo dla osób (w tym sprawców 
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przemocy) odbywało się na podstawie umowy PLU z NFZ. Terapeuci z PLU powoływani byli 

przez Gminny Zespól Interdyscyplinarny w 2020 roku do pracy w 55 grupach roboczych 

w związku z procedurą Niebieskiej Karty. 

Pracownicy Poradni Leczenia Uzależnień (psycholog, lekarz, psychoterapeuta uzależnień) 

przygotowali i wydali 2 plakaty o tematyce stop przemocy ,które rozpropagowali 

w instytucjach publicznych, przeprowadzili 21 konsultacji terapeutycznych z kobietami 

i dziećmi doświadczającymi przemocy. 

5.Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Nisku nie wykazała za 2020 rok działań 

(w ramach procedury Niebieskiej Karty) w rodzinach z dziećmi mającymi np. problemy 

szkolne . 

6.Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Nisku- w 2020 roku do zespołu wpłynęły 49 formularze Niebieskiej Karty założone 

w 49 rodzinach.  45 formularzy sporządziła Policja,3 formularzy  sporządził OPS w Nisku, 

1 oświata. 

Wszystkie rodziny zostały objęte dostępnymi formami pomocy tj. wsparciem 

psychologicznym, terapeutycznym, prawnym, socjalnym- w zależności od indywidualnych 

potrzeb rodziny. Ogółem osób dotkniętych przemocą (w tym sprawców)zdiagnozowano 

w liczbie 120. W 2020 roku zakończono 39 procedur Niebieskiej Karty w tym 6 ze względu 

na ustanie przemocy w rodzinie i 33 ze względu na brak zasadności podejmowania działań. 

Rodziny w których zakończono procedurę NK podlegają nadal okresowemu monitorowaniu. 

Również w ramach zajęć KIS stworzono grupę samopomocową kobiet  doświadczających 

przemocy w liczbie 7,które odbywały zajęcia w kolejnej edycji Klubu. 

7.Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku -w 2020 roku w związku z przemocą w rodzinie 

sporządził 3 formularze Niebieskiej Karty i przekazał do GZI. Ponadto objął pomocą te 

rodziny(zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) .Z pomocy skorzystały inne rodziny 

w których GZI uruchomił procedurę Niebieskiej Karty. 

Pomoc polegała na wsparciu finansowym, dożywianiu dzieci w szkole, pomocy rzeczowej 

w postaci artykułów żywnościowych z Programu FEAD, uczestnictwie dzieci w zajęciach 

PWD, pomocy usługowej, prawnej, pomocy asystenta rodziny, pomocy w postaci stypendium 

szkolnego dla dzieci, pracy socjalnej, skierowaniu do instytucji i organów właściwych 

(Prokuratury, Sądu, PLU). 

8.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną objęto 2-ciu uczniów z 2-ch rodzin w których uruchomiona była procedura 

Niebieskiej Karty. Sytuacja uczniów z w/w rodzin była monitorowana poprzez stałe kontakty 

psychologa szkolnego z wychowawcami klas dyrekcją szkoły. W 2020 roku psycholog 

szkolny uczestniczył w posiedzeniach GZI w UGiM Nisko . 

9.Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną objęto 5-ciu uczniów z 5-ch rodzin w których uruchomiona była procedura 

Niebieskiej Karty. Dla uczniów opracowano indywidualne programy działania. Wyznaczony 

przedstawiciel ze szkoły został powołany do składu GZI ,brał udział w 2-ch spotkaniach oraz 

udział w pracach 3-ch grup roboczych. 

10.Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Nisku- w 2020 roku pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną objęto 2-ciu uczniów z 1-nej rodzin w których uruchomiona była procedura 

Niebieskiej Karty  

11.Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Nisku (ZSP)- w 2020 roku procedurą NK były 

objęte 2 rodziny uczniów szkoły. W ZSP zostały wyznaczone i powołane przez Burmistrza 

GiM Nisko do pracy w GZI 2 osoby: pedagog i psycholog. Brały one udział w kwartalnych 

spotkaniach GZI oraz w grupach roboczych. Uczniom przez dziennik elektroniczny wysłano 

informacje o telefonach zaufania oraz dla rodziców potrzebujących pomocy. 

12.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowosielcu-w 2020 roku w żadnej rodzinie ucznia 
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Zespołu nie wskazano na występowanie zjawiska przemocy domowej. Szkoła jednak 

podejmowała działania pedagogizujące rodziców na wywiadówkach, oraz prowadziła 

pogadanki z grupach klasowych. Wykazano działania edukacyjne w tym przy wsparciu policji 

w liczbie 5.  

13.Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zarzeczu- w 2020 roku pomocą pedagogiczną objęto 

1-go ucznia w rodzinie w której uruchomiona była procedura Niebieskiej Karty. Sytuacja 

dziecka była monitorowana w środowisku szkolnym poprzez stałe kontakty pedagoga 

szkolnego z wychowawcą klasy dyrekcją szkoły. Do szkoły w 2020 roku był zaproszony 

policjant ,który poruszał z uczniami temat przemocy, również przemocy w rodzinie. 

Wyznaczony przedstawiciel ze szkoły który został powołany do składu GZI brał udział 

w spotkaniach GZI. 

14. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku- w 2020 roku w żadnej rodzinie ucznia 

PSP nie wskazano na występowanie zjawiska przemocy domowej. Szkoła jednak 

podejmowała działania. 

15.Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nisku- 

W 2020 roku w Punkcie korzystało z pomocy psychologicznej 31 osób (kobiet i dzieci) 

z terenu GiM Nisko doświadczających przemocy-łącznie przepracowano z nimi 349 godzin. 

W/w osoby otrzymały pomoc socjalną i rzeczową- łącznie 49 osób na wartość 24 500 złotych. 

Z pomocy prawnej Punktu skorzystało 6 osób –łącznie wykorzystali 32 godz. pomocy 

prawnej. Punkt zorganizował dla 7-miu rodzin ( łącznie dla 28 osób) rodzinny turnus 

terapeutyczny w trakcie którego realizowany był program wspierania rodziny-

psychoedukacja z elementami psychoterapii dla rodzin doświadczających przemocy. Na 

rzecz rodzin z GiM Nisko z Punktu zaangażowanych było 7 osób –prawnik ,4-ch 

psychologów, psychoterapeuta i pracownik pierwszego kontaktu. 

Informację o stanie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w GiM Nisko przedstawiono poniżej. 
Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2020 r. 

Liczba rodzin, w których 

występuje 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 6 razy w roku i więcej 

49 44 5 0 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
Ogółem 

osoby 
dotknięte 

przemocą w 

rodzinie 

 kobiety   mężczyźn

i 
  dzieci  

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

osoby 

starsze* 
osoby 

niepełno 
-sprawne 

osoby 

starsze* 
osoby 

niepełno 
-sprawne 

do 13 
r.ż. 

od 14 

do 18 

lat 

niepełnosprawne*

* 

71 41 3 0 8 2 0 22 17 5 0 

Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

49 8 41 0 

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

1.Na terenie GiM Nisko w 2020 roku funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany 

Burmistrza GiM Nisko . 

W miesiącu grudniu 2019 roku powołany  po raz kolejny Zespół Interdyscyplinarny 

Zarządzeniem Nr  208/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 13 grudnia 2019 roku na 

nowa 4-letnia kadencję. 

2.Gmina posiadała w 2020 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 



 

–51– 

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 . 

3.Zespół interdyscyplinarny działał w 2020 r. na podstawie porozumień zawartych pomiędzy 

burmistrzem a podmiotami, o których mowa w art. 9 a ust. 3 lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. 

4.W skład zespołu interdyscyplinarnego w 2020 r. wchodzili przedstawiciele określeni 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2020 roku 

1.Liczba wypełnionych w 2020 r. formularzy „Niebieska Karta-A-49”.* 
Nazwa podmiotu 

sporządzającego formularz NK-A 
Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

wszczynających procedurę 

Razem (suma): 
 liczba formularzy „Niebieska Karta- 

A” ogółem dla danej służby 

Policja   45 45 

Jednostka organizacyjna pomocy 

społecznej 
3 3 

Gminna komisja rozwiązywania 

problemów alkoholowych 
X X 

Oświata   1 1 

Ochrona zdrowia   X X 

Łącznie: 49 49 

2.Liczba prowadzonych w 2020 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury 

„Niebieskie Karty-49”. 

3.Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 
Liczba zakończonych 

w 2020 r. spraw  
w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” ogółem, 

z tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

39 6 33 

Obowiązek reagowania na przemoc 

Zgodnie z art. 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie osoby, które 

w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły 

podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie, 

niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami 

przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot 

działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta–

A”. Podjęcie ww. działań nie wymaga zgody osoby, która jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

W gminie Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Niemal wszystkie znaczące podmioty i jednostki w Gminie prowadzą działania na rzecz 

profilaktyki przemocy .Pomostem wiążącym działania służb są zawarte Porozumienia 

o współpracy, bowiem walka z przemocą wymaga działań spójnych ale i jednocześnie 

interdyscyplinarnych  

Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu 

opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą 

w rodzinie. 
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Mimo ,iż w Gminie Nisko nie ma ośrodka wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy, to zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach 

wsparcia na terenie innych gmin nie stanowi problemu. 

W Gminie i Mieście Nisko jest powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nisku. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku a jego obsługę techniczno – organizacyjną 

zapewnia Ośrodek 

5.12. Realizacja Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście 

Nisko na lata 2020-2022 za rok 2020 

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko  lata 2020-2022 

został przyjęty w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XIX/151/19 Rady Miejskiej 

w Nisku.  

Misję Programu  na lata 2020-2020 określono pn. Kompleksowe i interdyscyplinarne 

wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych oraz dzieci w tych rodzinach z terenu Gminy i Miasta Nisko   

Program zakładał  2 główne cele strategiczne:  

1.Zbudowanie spójnego i interdyscyplinarnego systemu wsparcia dla rodzin 

z problemami opiekuńczo - wychowawczymi na terenie Gminy i Miasta Nisko .  

2.Przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci z terenu Gminy i Miasta Nisko poza rodziną 

biologiczną  

Już na wstępie należy wskazać  że w Gminie i Mieście Nisko podejmowane były 

działania w obszarze wspierania rodziny i były one zgodne z założeniami i celami Programu. 

Zadania dotyczące wspierania rodzin przeżywającej trudności w wypełnieniu funkcji 

opiekuńczo wychowawczej nałożyła na Gminę ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy 

zastępczej. 

Zadania obowiązkowe  obciążające samorządy  wynikające z ustawy to: 

1.  opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny  

Gmina Nisko ustawowy obowiązek spełniła i Uchwałą Nr XIX/151/19 Rada Miejska 

w Nisku z dnia 18 grudnia 2019 roku przyjęła Gminny Program Wspierania Rodziny 

w Gminie i Mieście Nisko  lata 2020-2022 .  

2.     tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny   

W strukturze OPS w Nisku do 31 grudnia 2020 roku funkcjonowało stanowisko pracy 

ds. asysty rodzinnej. W związku z realizacją przez OPS w Nisku Projektu pn. „Utworzenie 

Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  z obszaru rewitalizacji i 

terenu gminy i miasta Nisko”  w dniu 31 grudnia 2020 roku Burmistrz GiM Nisko zmienił 

Regulamin OPS i utworzono Zespół Asysty Rodziny w skład którego wejdzie drugi asystent 

finansowany ze środków Projektu. Asystent jest zatrudniony na pełny etat.  

Asystent rodziny podnosi swoje kwalifikacje 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 

wychowawczych przez: 

• zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny, 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa 
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Nazwa kategorii  
(rodziny z problemami opiekuńczo wychowawczymi)  

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny :w tym z postanowieniem 

sądowym  
13 19 19 
10 13 12 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy opiekuńczo 

wychowawcze  
45 36 28 

Liczba rodzin którym zapewniono pomoc asystenta rodziny  12 19 19 

Liczba rodzin z problemami 

opiekuńczo wychowawczymi 

którym zapewniono dostęp do 

poradnictwa  

prawnego  32 24 19 
socjalnego  45 36 28 
psychologicznego  13 21 11 
pedagogicznego  27 29 10 

Liczba rodzin którym udzielono pomocy finansowej lub rzeczowej  45 36 28 

Koszt zatrudnienia asystenta  54 421 59 527 61 606 

• 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 2020 roku na terenie GiM Nisko nie stwierdzono zapotrzebowania na rodziny 

wspierające. 

• prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci 

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 

utworzono  4 placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opiekuńczej.   

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. 

Od  2018  na terenie Gminy i Miasta Nisko działają 2 Placówki w formie pracy 

podwórkowej (w ramach Projektu ZHP). 

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  

Placówki te nie są finansowane przez Gminę  

W roku 2020 łącznie w Placówkach Wsparcia Dziennego prowadzonych przez OPS 

skorzystało z uczestnictwa ponad 130 dzieci 

 Placówki wsparcia dziennego  

Lp.  Wyszczególnienie  
Ogółem PWD prowadzone przez Gminę Nisko  PDW prowadzone przez inne podmioty 

niż gmina  
2018  2019  2020  2018  2019  2020  

1.  Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym 

prowadzone w formie:  4  4  4  
2  2  2  

1.1.  Opiekuńczej  4  4  4  X  x  x  

1.2.  Specjalistycznej  0  0  0  
X  X  x  

1.3.  pracy podwórkowej realizowanej przez 

wychowawcę  2  0  0  
2  2  2  

2.  Liczba miejsc  90  60  60  
30  30  30  

3.  Przeciętna liczba umieszczonych dzieci  110  131  131  
14  30  26  

4.  Wydatki (w zł)  180 000  227 388  170 000  28 042  44 118  34 348  
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5.  Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu 

roku  
102  131  131 *  14  31  31  

6.  Liczba pracowników  4  5  4  2  3  3  
*W przeciągu całego roku cyklicznie uczestniczyło 116 dzieci, zaś z dziećmi biorącymi udział tylko okresowo w akcjach 

zimowych i letnich –łącznie było 131 dzieci  

Świetlice mają za zadanie szerzenie profilaktyki by nie dopuścić do sytuacji 

marginalizacji czy wykluczenia dzieci w środowisku.  Uczestnikami PWD są dzieci 

wywodzące się z różnych rodzin nie tylko z  rodzin dysfunkcyjnych,  czy z problemami 

alkoholowymi. 

Świetlice mają za zadanie zapobiegać patologiom społecznym poprzez: wspieranie 

wychowawczej 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 interwencyjnym 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 : 
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 2020 roku ( w zestawieniu z danymi 

przed i po roku analizy) oraz w rodzinach zastępczych a także koszt poniesiony przez Gminę 

Nisko przedstawia poniższa 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
 
 Ogółem

 
 

2016  22  13  9  Placówki  93 007  
Rodziny 

zastępcze  
0,00  

2017  31(-3)  17  14  Placówki  140 768  
Rodziny 

zastępcze  
0,00  

2018  26 (-6)  9  11  Placówki  160 186  
Rodziny 

zastępcze  
33480  

2019  14  11  3  Placówki  193 119  
Rodziny 

zastępcze  
31182  

2020  21  9  12  Placówki  216 145  
Rodziny 

zastępcze  
27 526  

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 
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i pracownika socjalnego na rzecz rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo wychowawczych określono w Zarządzeniu  Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku. Opracowane zostały narzędzia do dokumentowania działań, które są 

wykorzystywane do oceny wydolności i postaw rodzicielskich.   

W dobie epidemii w 2020 roku  bezpośrednia praca asystenta w środowisku została 

znacznie ograniczona, ale rodziny nie pozostały bez wsparcia .Metody pracy asystenta 

polegały na kontaktach zdalnych ale i na  

bezpośrednich spotkaniach przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego i osobistego  

Ze względu na sytuację epidemiczną rok 2020 był dla  Placówek Wsparcia Dziennego 

-Świetlic bardzo trudny. W dniu 12 marca 2020 roku została zawieszona działalność 

placówek w formie stacjonarnej .Jedyną formą komunikowania się z dziećmi i ich rodzicami 

były zajęcia na odległość. Nawiązywano kontakt telefoniczny, e – mailowy, ponadto 

kontaktowano się poprzez sieć internet - pomagano w odrabianiu pracy domowej, 

organizowano konkursy itp. Systematycznie nawiązywano kontakt telefoniczny z rodzicami 

w celu omówienia problemów wychowawczych. Zajęcia wznowiono w formie stacjonarnej 

początkiem czerwca i prowadzono je do końca października w ściśle określonym reżimie 

sanitarnym ze stałą grupą osób. Od dnia 2 listopada 2020 roku wychowawcy realizowali  

ponownie zadania placówki wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się 

na odległość. 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym placówki celem PWD jest: 

1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych;  

2. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych problemami 

społecznymi;  

3. Pomoc w integracji rodziny;  

4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej mającej na celu wyrównanie 

dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z trudnością uczenia się;  

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.  

Placówki realizują swoje cele poprzez następujące działania: zapewniają opiekę 

i wychowanie; pomoc w nauce;  

organizują czas wolny, organizują zajęcia sportowe i rekreacyjne; organizują formy 

wypoczynku letniego i zimowego; rozwijają zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności 

praktyczne; pomagają i wspierają w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych 

i osobistych; organizują zajęcia w grupach zainteresowań; organizują zajęcia profilaktyczne; 

opracowują i wdrażają programy pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i inne w zakresie wspierania rodziny. 

Placówki w swojej działalności współpracują z rodzicami lub opiekunami dziecka a także 

placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.  

Do stałych zajęć prowadzonych w Świetlicach w 2020 r. należały: pomoc w nauce, 

rozmaitości, zajęcia profilaktyczne, zajęcia rekreacyjno - sportowe, zajęcia komputerowe, 

zajęcia artystyczno -plastyczne, zajęcia teatralno - multimedialne, zajęcia kulinarne.  

Podczas feryjnej przerwy zimowej i wakacji letnich PWD Świetlice zorganizowały 

zajęcia stacjonarne podczas których zorganizowano dla dzieci liczne atrakcje.  
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Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlice Środowiskowo – Profilaktyczne 

przygotowywały się do kiermaszu wielkanocnego – wykonując liczne ozdoby i dekoracje 

świąteczne. Niestety ze względu na wprowadzony stan epidemii, kiermasze nie mogły się 

odbyć. Wykonane ozdoby i stroiki zostały przekazane wraz z życzeniami różnym instytucjom.  

Ze względu na stan epidemii i zawieszenie zajęć w formie stacjonarnej w 2020 roku, 

zostały przygotowane dzieciom prezenty andrzejkowo – mikołajkowe, które zostały 

odbierane przez uczestników indywidualnie. Dzieciom sprawiły one wiele radości.  

PWD w Wolinie i Zarzeczu w 2020 roku realizowały: Projekt „Siłę masz w sobie” 

w umowie partnerskiej ze Stowarzyszeniem Opieki nad Dziećmi „Oratorium” ze Stalowej 

Woli. Łączna wartość zadania z zakresu profilaktyki wynosiła 24 253,92 zł , w tym z dotacji 

z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 20 000,00.  

 

Następnie: Projekt „Dla każdego coś fajnego” .Łączna wartość zadania z zakresu 

pomocy społecznej wynosiła 42 111,40 zł , w tym z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej 34 590,00zł.  

Dalej: Projekt „Mamo, tato baw się z nami” .Łączna wartość zadania z zakresu 

wspierania rodziny wynosiła 24 689,00 zł , w tym z dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej 20 000,00zł.  

5.13. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy 

i Miasta Nisko na 2020 rok przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Nisku 

Nr XlX/152/19 z dnia 18 grudnia 2019r. 

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. 

W 2020 roku planowana wysokość budżetu na realizację programu wynosiła 

385 000,00zł z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wpływy z wydania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wyniosły: 461 304,17 zł Wydatki 

w ramach realizacji Programu wyniosły – 309 205,21 zł.  

Realizacja zadań ujętych i przewidzianych w w/w Programie do realizacji w 2020r. 

była możliwa dzięki współpracy z różnymi instytucjami tj: jednostkami oświatowymi, 

placówkami służby zdrowia, Komendą Powiatową Policji w Nisku, Sądem Rejonowym w 

Nisku, Kuratorami Sądowymi, przedstawicielami parafii rzymsko-katolickich z terenu Gminy 

i Miasta Nisko oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych.  

1. .Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu i innych używek. 

Lp Nazwa zadania Odbiorcy Koszt realizacji zadania 
1. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień, Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Nisku w zakresie leczenia i rehabilitacji osób 

uzależnionych, współuzależnionych, dzieci z rodzin 

patologicznych oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

Osoby uzależnione i dotknięte przemocą w 

rodzinie 
ze środków własnych  

instytucji 

2 Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
21 474,48 zł 

3 Dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez 

wspieranie działalności pielęgnacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz 

osób niepełnosprawnych: 
-Caritas Diecezji Sandomierskiej 

 

 

 

Osoby niepełnosprawne,  

 

 

 

4 000,00 zł 
3 Dofinansowanie superwizji dla pracowników Poradni Leczenia 

Uzależnień w Nisku  
Osoby uzależnione i dotknięte przemocą w 

rodzinie 
2 400,00 zł 

 Razem:  27 874,48 zł 
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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 przemocą 

w rodzinie 
w ramach działań 

podejmowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Nisku  
2 Zorganizowanie i prowadzenie szeregu spotkań konsultacyjno-

interwencyjnych, przez Klub AA, Poradnię Leczenia Uzależnień, 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.  

Osoby uzależnione i dotknięte przemocą 

w rodzinie oraz osoby współuzależnione 
ze środków własnych 

wymienionych instytucji 

3 Spotkania Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych z osobami potrzebującymi pomocy: 
• występowanie do sądu z wnioskami o podjęcie leczenia 

odwykowego 

 

 

skierowano 8 osoby 

 

 

3 200,00 zł 

4 Prowadzenie przez GKPiRPA rozmów interwencyjno-

uświadamiających nt. szkodliwości nadużywania alkoholu oraz 

postępowania w przypadku występowania przemocy w rodzinie, 

udzielanie bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych. 

Osoby uzależnione, współuzależnione i 

osoby doznające przemocy w rodzinie 
w ramach działań 

podejmowanych przez Gminną 

Komisję Profilaktykę i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
5 Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nisku poprzez 
udzielanie informacji i konsultacji socjalnych, psychologicznych 

oraz prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie 

Osoby uzależnione, współuzależnione i 

osoby doznające przemocy w rodzinie 
w ramach działań 

podejmowanych przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej 

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, 

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć zagospodarowujących 

czas wolny ucznia, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży 

uczestniczących w pozaszkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych, 

profilaktycznych i socjoterapeutycznych. 

3.1. Zorganizowanie i dofinansowanie form zagospodarowujących czas wolny 

dzieci i młodzieży rozwijających ich zdolności i zainteresowania - konkursy i turnieje 

realizowane w placówkach szkolnych: 
Lp Nazwa zadania Wydatkowana kwota  Termin realizacji Organizator  

1 XXII Miejsko-Gminny Konkurs 

Ortograficzny  
„Sówka mądra główka” 
 

86,64 zł Luty – marzec 2020r. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 

5 w Nisku  
(klasy I-III ) 
 

 

2 Organizowanie i koordynowanie działań 

drużyn harcerskich i gromad zuchowych 

w szkołach podstawowych na terenie 

Gminy i Miasta Nisko  

 

2 502,04 zł 
 

Styczeń-luty 2020r. 
Gmina i Miasto Nisko   

 Razem  2 588,68 zł   

3.2. Zorganizowanie, prowadzenie i dofinansowanie środowiskowych 

przedsięwzięć profilaktycznych promujących zdrowy styl życia: 

Lp Nazwa zadania Odbiorcy Wydatkowana kwota 
1 Zakup stojaków na rowery dla dzieci i młodzieży 

uczestniczących w zajęciach sportowo-rekreacyjnych 
Dzieci, młodzież i dorośli z terenu 

Gminy i Miasta Nisko 
516,00 zł 

 RAZEM  516,00 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 2020 przez organizacje pozarządowe 
Organizacje pozarządowe działające na terenie 

Gminy i Miasta Nisko 
99 000,00 zł 
 

2 Wyjazd młodzieży do Wrocławia w ramach projektu Równać 

Szanse 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej 1 000,00 zł 

3 Przyszłość Ziemi w naszych rękach” Publicznej Szkoły Publicznej Nr 1 w Nisku 319,78 zł 
4 Prowadzenie działań profilaktycznych w Placówkach Wsparcia 

Dziennego -Świetlice Środowiskowo-Profilaktyczne 
Placówki Wsparcia Dziennego -Świetlice 

Środowiskowo-Profilaktyczne w Nisku, Zarzeczu, 

Nowosielcu, Wolinie 

170 000,00 zł 
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5 Zdrowa Rodzina Przedszkole Nr 1 w Nisku 298,83 zł 
6 „Kiermasz Wielkanocny” Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” 414,09 zł 
7 Dofinansowanie zajęć dla dzieci autystycznych Krajowe Towarzystwo Autyzmu- Oddział 

Terenowy w Stalowej Woli 
600,00 zł 

8 Zawody wędkarskie na zbiorniku wodnym Podwolina  Stowarzyszenie Turystyczno-Ekologiczno-

Przyrodnicze Ziemi Niżańskiej 
300,00 zł 

9 „Niżański Dzień Przedszkolaka- osobno a jednak razem” Przedszkole Niepublicznego DOMmisia  500,00 zł 
10 „Dzień Przedszkolaka” Przedszkole Nr 1 w Nisku 494,50 zł 
11 Zorganizowanie międzygrupowego Przeglądu Dekoracji 

Świątecznych  
Przedszkole Nr 1 w Nisku 498,85 zł 

12 Dofinansowanie wyjazdu rehabilitacyjnego i obchodów 

Światowego Dnia Niewidomego 
Polski Związek Niewidomych 
Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej 

Woli 

1600,00zł 

 Razem  275 026,05 zł 

5. 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 94/2019 powołał Gminną Komisję 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 

1. Monika Sokołowska-Trela - Przewodnicząca Komisji 

2. Monika Majcher – Zastępca Przewodniczącej Komisji 

3. Elżbieta Kochan – Sekretarz Komisji 

4. Alfreda Mróz – Członek Komisji 

5. Bożena Jarosz – Członek Komisji 

W roku 2020 odbyło się 12 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 - 19 wniosków 

- o zawartości pow. 4,5% do 18% alkoholu - 18 wniosków 

- powyżej 18% - 21 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 - 2 wnioski 

- powyżej 18% - 3 wnioski 

• opiniowano wnioski na realizację programów profilaktycznych,  

• opiniowano wnioski o przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu 

(8 wnioski skierowano do Sądu),  

• udzielano fachowych porad w zakresie pomocy osobom uzależnionym 

i współuzależnionym. 

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 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy 

i Miasta Nisko, ustalono: 

a) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia w miejscu sprzedaży: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 60 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 40 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w ilości 40 

b) maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

spożycia poza miejscem sprzedaży:: 

a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 100 

b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 80 

c) powyżej 18% zawartości alkoholu - w ilości 80. 
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Obecnie na terenie Gminy i Miasta Nisko sprzedaż napojów alkoholowych, wg stanu 

na 31.12.2020r., 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 - 8 lokali 

3) napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 11 lokali  

Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży prowadzi 51 placówek handlowych /sklepy/, w tym: 

1) piwo i napoje alkoholowe do 4,5% zawartości alkoholu - 51 placówek 

2) napoje alkoholowe powyżej 4,5 % do 18% zawartości alkoholu - 45placówek. 

3) napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu – 49 placówek 

Na terenie Gminy i Miasta Nisko funkcjonuje łącznie 72 punkty sprzedaży napojów 

alkoholowych. 

Upoważnieni członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Nisku w roku 

2020 dwukrotnie przeprowadzili kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie Gminy 

i Miasta Nisko, w trakcie których skontrolowano 18 punktów odnośnie przestrzegania zasad 

i warunków sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Nisko.  

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała 

działania zgodnie z przyjętym planem.  

5.14. 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 2020r., w zakresie przeciwdziałania narkomanii jest Gminny 

Program Przeciwdziałania 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 

gminnych w zakresie profilaktyki. Środki te pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. 

W 2020 roku planowana wysokość budżetu na realizację w/w programu wynosiła 

15 000,00 zł. Wpływy z wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 

roku wyniosły: 461 304,17zł. Wydatki w ramach realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii wyniosły – 12 616,32 zł. 

Priorytetowymi zadaniami w 2020 roku była szeroko pojęta profilaktyka oraz 

przeciwdziałanie narkomanii w tym: prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym: 

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 Wydatkowana 

kwota 
Termin realizacji 

1 Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku „Zimowe bajkobranie” 1049,85 zł 14.01-23.01.2020r. 
2 Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku-Filia 

w Nowosielcu 
„Twórcze ferie w bibliotece” 511,49 zł 13.01 – 24.01.2020r, 
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3 Komenda Hufca ZHP im. Szarych 

Szeregów w Nisku 
Harcerski zwiad – Ferie zimowe na 

sportowo”  
1990,00 zł 15.01.2020r. 

4 NCK „SOKÓŁ” -oddział w Zarzeczu „Zakopane…trzy, może nawet cztery 

dni” 
2 650,00 zł 13.01 – 24.01.2020r. 

5 NCK „Sokół” w Nisku „Ferie zimowe w NCK ” 3 240,00 zł 13.01 – 24.01.2020r. 
6 NCK „Sokół” -oddział w Nowosielcu „Zima jest nasza” 2 675,00 zł 15.01 – 23.01.2020r. 
7 Towarzystwo Przyjaciół ZPiT „Racławice” Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży 

z ZPiT „Racławice” 
499,98 zł 13.01-17.01.2020r. 

 RAZEM  12 616,32 zł  

Skuteczna realizacja zadań ujętych i przewidzianych w w/w Programie do realizacji 

była możliwa dzięki współpracy z różnymi instytucjami tj: jednostkami oświatowymi, 

placówkami służby zdrowia, Komendą Powiatową Policji w Nisku, Sądem Rejonowym 

w Nisku, Kuratorami Sądowymi, przedstawicielami parafii rzymsko-katolickich z terenu 

Gminy i Miasta Nisko oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych i społecznych. 

5.15. Roczny program współpracy Gminy i Miasta Nisko z organizacjami 

pozarządowymi na 2020rok 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2019.688 z późn. zm.), organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany 

przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować 

w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni. 

Program Współpracy 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 o wolontariacie na rok 2020 został uchwalony przez Radę Miejską 

w Nisku Uchwałą Nr XVIII/140/19 z dnia 26 listopada 2019 roku. Celem głównym Programu 

było kształtowanie partnerstwa oraz wypracowanie wspólnych mechanizmów służących 

efektywnemu i skutecznemu diagnozowaniu, a następnie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców Gminy.  

Celami szczegółowymi Programu w 2020roku było:  

1) Podejmowanie i inicjowanie różnorodnych form współdziałania z organizacjami 

pozarządowymi oraz określenie zadań publicznych, które umożliwią dokładniejsze 

zaspokajanie potrzeb zbiorowych mieszkańców Gminy; 

2) Tworzenie dogodnych warunków do zwiększania aktywności społecznej w zakresie 

realizacji 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 

usprawniających. 

Współpraca finansowa z Organizacjami Pożytku Publicznego w 2020roku 

W Programie Współpracy na 2020 r. na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe przewidziano kwotę 242 000,00 zł. Zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 

z 2020.1057 z póżn zm.), po przeprowadzeniu w 2020 roku trzech otwartych konkursów ofert 
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i po podpisaniu umów ze wszystkimi podmiotami, łączna kwota przekazanych dotacji na 

realizacje zadań publicznych wyniosła 235 000,00 zł. W I otwartym konkursie ofert łączna 

kwota przekazanych dotacji na realizację zadań publicznych wyniosła 183 000,00zł, 

w II otwartym konkursie ofert łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła – 20 000,00 zł, 

z kolei w III otwartym konkursie ofert łączna kwota przekazanych dotacji wyniosła – 

32 000,00zł. 

• w ramach I otwartego konkursu ofert przyznano dotację na realizację zadań: 

1.1 Pomoc społeczna, 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, skierowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 

2020 roku.” 

------ 
 

Brak oferty 

 RAZEM ----------  

1.2. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej: 
Lp Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta 
1 Zorganizowanie warsztatów tanecznych upowszechniających 

folklor regionalny zakończonych występami zespołu pieśni i tańca 

podczas świąt państwowych, regionalnych i okolicznościowych 

organizowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

100 000,00 zł 

Towarzystwo Przyjaciół 

Zespołu Pieśni i Tańca 

„Racławice” 
 

 RAZEM 100 000,00 zł  

1.3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
Lp Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta 

1 Wspieranie działalności pielęgnacyjno - rehabilitacyjnej na 

rzecz osób niepełnosprawnych 
4 000,00 zł 

Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

 RAZEM 4 000,00 zł  

1.4. Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży: 
Lp Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta 
1  

Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez 

zorganizowanie cyklu przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych 

i rekreacyjnych na terenie Gminy i Miasta Nisko 

 

65 000,00 zł 

Niżańskie Stowarzyszenie dla 

Kultury 
 

Oferta odrzucona 

z przyczyn formalnych 

Koło Gospodyń Wiejskich 

„NOWOSIELCZANKI” w 

Nowosielcu 
2 Przeprowadzenie cyklu szkoleń żeglarskich dzieci i młodzieży 

na zbiorniku wodnym Podwolina 14 000,00 zł Stowarzyszenie Żeglarskie  
„Jacht Klub” 

 RAZEM 79 000,00 zł  

Łączna kwota przekazanych dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nisko na realizację 

zadań publicznych w I otwartym konkursie ofert wyniosła 183 000,00zł. 

• w ramach II otwartego konkursu ofert przyznano dotację na realizację zadania: 

1.1 Pomoc społeczna, 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, skierowanych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2020 roku.” 

 

20 000,00 zł 
Spółdzielnia Socjalna 

RAZEM 

Oferta odrzucona z 

przyczyn formalnych 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Osiedla „Malce” 

 RAZEM 20 000,00 zł  

Łączna kwota przekazanych dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nisko na realizacje 

zadania publicznego w II otwartym konkursie ofert wyniosła 20 000,00zł. 

• w ramach III otwartego konkursu ofert przyznano dotację na realizację zadania: 

1. „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej” 
Lp Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji Nazwa oferenta 

1 Tropami praprzodków kultury łużyckiej – archeologiczne 

odkrycia na Ziemi Zarzeckiej 32 000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Zarzeckiej 
 RAZEM 32 000,00 zł  
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Kwota przekazanej dotacji z Urzędu Gminy i Miasta Nisko na realizacje zadania 

publicznego w III otwartym konkursie ofert wyniosła 32 000,00zł. 

Jednostka Samorządu Terytorialnego zlecająca zadania publiczne organizacjom 

pozarządowym dokonuje kontroli pod względem zgodności z celami i terminowością 

realizacji zadań publicznych oraz wydatkowania przekazanych im środków finansowych. 

Kontrole mogą być przeprowadzane w trakcie realizacji zadań lub po ich zakończeniu. 

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie złożonych sprawozdań z wykonania zadania 

publicznego. Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z wykonania zadań publicznych za 

rok 2020 na obowiązujących drukach, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych 

zadań (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1300). 
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6. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Nisku 

 

RADA MIEJSKA W NISKU VIII kadencji w 2020r. 

Przewodniczącym Rady Miejskiej VIII kadencji w 2020r był  Marcin Folta 

a Wiceprzewodniczącymi: Adam Madej i Marek Pachla. 

Działalność Rady Miejskiej w Nisku w 2020r. 

Odbyte sesje - 10 

W tym nadzwyczajne – 4 

Odbyte posiedzenia: 10 

Podjęte uchwały - 103, z tego:  

dotyczące finansów – 19, w tym: zmieniające budżet – 9, zmieniające WPF– 6,  zaciągnięcia 

kredytu - 1, pomoc finansowa dla Powiatu Niżańskiego- 1, pomoc finansowa dla gmin Jasło i 

Dubiecko -2. 

inne – 84 

Struktura polityczna Rady Miejskiej w Nisku: 

Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”- 9 radnych. (K. Krzyżak, B. Lechociński, 

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). 

Radny nie należący do żadnego klubu - Radny Błażej Borowiec 

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Nisku VIII kadencji w 2020r. 
Nazwa Przewodniczący Liczba 

posiedzeń 

Komisja Rewizyjna Andrzej Sądej 1 

Komisja Budżetu i Finansów Marek Beer 8 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Krzysztof Tabian 6 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki 

Komunalnej 

Grzegorz Błądek 6 

Komisja Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych Adam Drąg 5 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Bis 2 

 

Uchwały Rady Miejskiej w Nisku podjęte w 2020r. Kadencja 2018-2023. 
1 Uchwała Nr XXI/160/2020 z 24 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę Nr XX/155/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

2 Uchwała Nr XXI/161/2020 z 24 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę Nr XX/156/19 Rady Miejskiej w  Nisku z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

3 Uchwała Nr XXI/162/2020 z 24 stycznia 2020rzmieniająca uchwałę Nr XX/157/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki. 

4 Uchwała Nr XXI/163/2020 z 24 stycznia 2020r zmieniająca uchwałę Nr XX/154/19 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 

2019r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019r. 

5 Uchwała Nr XXI/164/2020 z 24 stycznia 2020r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

6 Uchwała Nr XXI/165/2020 z 24 stycznia 2020r w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich .  

7 Uchwała Nr XXI/166/2020 z 24 stycznia 2020r w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów 

niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

8 Uchwała Nr XXI/167/2020 z 24 stycznia 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

9 Uchwała Nr XXI/168/2020 z 24 stycznia 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na przyjęcie 

darowizny nieruchomości położonych w obrębie Nisko. 

10 Uchwała Nr XXII/169/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego 

Zakładu Komunalnego Nisko Spółka zo.o. z siedzibą w Nisku i objęcia w zamian nowych udziałów. 

11 Uchwała Nr XXII/170/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

12 Uchwała Nr XXII/171/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Miejski Zakład 

Komunalny Nisko Spółka z o.o. w Nisku”. 



 

–64– 

13 Uchwała Nr XXII/172/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 
14 Uchwała Nr XXII/173/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Nowosielec. 

15 Uchwała Nr XXII/174/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy 

dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego. 

16 Uchwała Nr XXII/175/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości. 

17 Uchwała Nr XXII/176/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.  

18 Uchwała Nr XXII/177/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Nisku. 

19 Uchwała Nr XXII/178/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie zmiany ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych na terenie Gminy i Miasta Nisko na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 

drogowego, których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko.  

20 Uchwała Nr XXII/179/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Nisko na lata 2020-2032. 

21 Uchwała Nr XXII/180/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

22 Uchwała Nr XXII/181/2020 z 25 lutego 2020r w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy i Miasta Nisko. 

23 Uchwała Nr XXIII/182/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-

2030. 

24 Uchwała Nr XXIII/183/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

25 Uchwała Nr XXIII/184/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków 

EFS w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej IX- Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. 

26 Uchwała Nr XXIII/185/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej IX- 

Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej.  

27 Uchwała Nr XXIII/186/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, 

maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w tym żłobku oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. 

28 Uchwała Nr XXIII/187/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko w 2020r. 

29 Uchwała Nr XXIII/188/2020 z 7 kwietnia 2020r w sprawie przeprowadzenia zabiegów sanitarnych, prześwietlających pomników 

przyrody - drzew z gatunku dąb szypułkowy objętych ochroną prawną jako kompleks przyrodniczy "Dębinka". 

30 Uchwała Nr XXV/189/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości 

gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych skutków ekonomicznych z powodu COVID-19. 

31 Uchwała Nr XXV/190/2020 z 27 maja 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-

2030. 

32 Uchwała Nr XXV/191/2020 z 27 maja 2020r zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/183/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 7 kwietnia 

2020r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

33 Uchwała Nr XXV/192/2020 z 27 maja 2020r w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

34 Uchwała Nr XXV/193/2020 z 27 maja 2020r w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpien ia 

z wnioskami o nadanie odznaczeń „Srebrny Krzyż Zasługi” za ofiarną działalność publiczną. 

35 Uchwała Nr XXV/194/2020 z 27 maja 2020r w sprawie Statutu Gminy i Miasta Nisko. 

36 Uchwała Nr XXV/195/2020 z 27 maja 2020r w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Nisko na lata 2020-2025. 

37 Uchwała Nr XXV/196/2020 z 27 maja 2020r w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody. 

38 Uchwała Nr XXV/197/2020 z 27 maja 2020r w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Nisko”. 

39 Uchwała Nr XXV/198/2020 z 27 maja 2020r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

40 Uchwała Nr XXV/199/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

41 Uchwała Nr XXV/200/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 
42 Uchwała Nr XXV/201/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 
43 Uchwała Nr XXV/202/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 
44 Uchwała Nr XXV/203/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Zarzecze. 
45 Uchwała Nr XXV/204/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 
46 Uchwała Nr XXV/205/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 
47 Uchwała Nr XXV/206/2020 z 27 maja 2020r w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko na nabycie 

nieruchomości położonej w obrębie Zarzecze. 
48 Uchwała Nr XXVI/207/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko wotum zaufania za 2019 r. 

49 Uchwała Nr XXVI/208/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. 
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50 Uchwała Nr XXVI/209/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko z tytułu wykonania budżetu za 2019 r. 

51 Uchwała Nr XXVI/210/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030. 
52 Uchwała Nr XXVI/211/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.  

53 Uchwała Nr XXVI/212/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko. 
54 Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Nowosielec. 
55 Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burm istrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na nabycie przez Gminę Nisko w drodze przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonych w obrębie Nisko. 
56 Uchwała Nr XXVI/215/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Nisku Nr XXV/198/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

57 Uchwała Nr XXVI/216/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Nisku Nr XXV/197/2020 z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Nisko” 

58 Uchwała Nr XXVI/217/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. 
59 Uchwała Nr XXVII/218/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030. 

60 Uchwała Nr XXVII/219/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 

Dubiecko w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnic.  

61 Uchwała Nr XXVII/220/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu 

Jasło w formie dotacji celowej na usuwanie skutków nawałnic.  

62 Uchwała Nr XXVII/221/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

63 Uchwała Nr XXVIII/222/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030. 

64 Uchwała Nr XXVIII/223/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

65 Uchwała Nr XXVIII/224/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy i Miasta Nisko.  

66 Uchwała Nr XXVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny 

i pieczy zastępczej. 

67 Uchwała Nr XXVIII/226/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do 

realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowej VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.4 – Poprawa dostępu do 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 
68 Uchwała Nr XXVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Nisko na rok szkolny 2020/2021. 

69 Uchwała Nr XXVIII/228/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych publicznych. 

70 Uchwała Nr XXVIII/229/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

71 Uchwała Nr XXVIII/230/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

72 Uchwała Nr XXVIII/231/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

73 Uchwała Nr XXVIII/232/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie  wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

74 Uchwała Nr XXVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

75 Uchwała Nr XXVIII/234/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia  zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości. 

76 Uchwała Nr XXVIII/235/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości. 

77 Uchwała Nr XXVIII/236/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 

78 Uchwała Nr XXVIII/237/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi 

Gminy i Miasta Nisko na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Nisko. 

79 Uchwała Nr XXVIII/238/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Nisko. 

80 Uchwała Nr XXVIII/239/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przekazania pisma zgodnie 

z właściwością. 

81 Uchwała Nr XXIX/240/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Nisko na lata 2020-2030. 

82 Uchwała Nr XXIX/241/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie dodatkowej pomocy finansowej dla 

Powiatu Niżańskiego. 

83 Uchwała Nr XXIX/242/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

84 Uchwała Nr XXIX/243/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko. 
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85 Uchwała Nr XXIX/244/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2021-2025. 

86 Uchwała Nr XXIX/245/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2021-2023. 

87 Uchwała Nr XXIX/246/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego 

prowadzonej w formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku. 

88 Uchwała Nr XXIX/247/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/105/19 Rady 

Miejskiej w Nisku z dnia 25 lipca 2019r w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku. 

89 Uchwała Nr XXIX/248/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy 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 o wolontariacie na rok 2021. 

90 Uchwała Nr XXIX/249/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na 2021r.  

91 Uchwała Nr XXIX/250/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2021-2023. 

92 Uchwała Nr XXIX/251/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nisko.  

93 Uchwała Nr XXIX/252/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Nisku Sp. 

zo.o. na lata 2021-2024. 

94 Uchwała Nr XXIX/253/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Nisku 

Nr XV/121/19 z dnia 25 września 2019r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.  

95 Uchwała Nr XXIX/254/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na dokonanie zamiany nieruchomości.  

96 Uchwała Nr XXIX/255/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Gminy 

i Miasta Nisko na nabycie przez Gminę Nisko w drodze przyjęcia darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

położonej w obrębie Nisko. 

97 Uchwała Nr XXIX/256/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu 

obowiązywania umowy dzierżawy oraz odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego. 

98 Uchwała Nr XXIX/257/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko.  

99 Uchwała Nr XXIX/258/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nisko. 

100 Uchwała Nr XXIX/259/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji 

Rady Miejskiej w Nisku na rok 2021.  

101 Uchwała Nr XXIX/260/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej 

w Nisku na rok 2021. 

102 Uchwała Nr XXX/261/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 

103 Uchwała Nr XXX/262/2020 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2020. 
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7. Analiza działań prowadzonych w 2020 r. 

7.1. Działania Burmistrza związane z sytuacja epidemiologiczną w 2020 r. 

Rok 2020 w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. na terenie Polski 

był rokiem bardzo intensywnych działań podejmowanych  w celu zapobiegania jego skutkom. 

Gmina i Miasto Nisko realizowała zadania ustalone przez Państwo oraz sama w ramach 

własnych kompetencji zabezpieczała mieszkańców przed rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa. 

W marcu 2020 rozpoczęły się posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w których uczestniczył Burmistrz i inspektor ds. zarządzania kryzysowego. 

Starosta przekazywał informację o ogólnej sytuacji w powiecie, natomiast Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny informował o zagrożeniach wirusem SARS-CoV-2. 

W miesiącu marcu były podejmowane działania w jednostkach organizacyjnych 

gminy związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epodemii. 

Jednostki organizujące imprezy,  mogące gromadzić dużą liczbę ludzi (NCK 

„SOKÓŁ”) miały zbierać od uczestników nr. telefonów, gdyby okazało się, że któryś 

z uczestników imprezy jest zarażony wirusem. 

Jednak w połowie marca Burmistrz odwołał organizację imprez kulturalnych oraz 

sportowych oraz zwołał w trybie natychmiastowym posiedzenie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego, udział w posiedzeniu brali także kierownicy jednostek 

organizacyjnych i dyrektorzy placówek oświatowych. Omawiana była sytuacja w gminie 

Nisko i przekazane zostały odpowiednie informacje i polecenia m. in. o zamknięciu placówek 

oświatowych. Zamknięte zostały również świetlice środowiskowe i środowiskowy dom 

samopomocy oraz klub seniora. W dalszej części posiedzenia ustalone zostały zmiany 

w organizacji pracy urzędu Gminy. 

Na prośbę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przyłączono się do akcji 

rozpowszechniania informacji w postaci plakatów i instrukcji o sposobach zachowywania się 

w sytuacji podejrzenie zakażenia koronawirusem, przekazano do starostwa Powiatowego 

w Nisku informacji o obiektach z terenu gminy Nisko mogących być wykorzystane jako 

miejsca kwarantanny, wyznaczony został pracownik UGiM Nisko do całodobowego 

i świątecznego dyżuru pod telefonem w sprawach związanych z epidemią. 

Burmistrz podjął decyzję o wyłączeniu z użytkowania placów zabaw, siłowni 

terenowych. Zawieszono działalność miejskiego targowiska. 

Końcem marca do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej zostaje przekazana 

informacja o wyznaczeniu jednostek OSP: Nowosielec i Zarzecze do pomocy w akcji 

rozwożenia żywności dla osób objętych kwarantanną i osób starszych. Poczyniono 

uzgodnienia co do udziału w ww. akcji żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej z jednostki 

w Nisku. Cały czas – sukcesywnie uzupełniano środki do dezynfekcji rąk i powierzchni, 

rękawiczek ochronnych dla potrzeb urzędu i jednostek organizacyjnych. Burmistrz ustalił 

z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wolinie uszycie maseczek ochronnych. 

Na koniec marca rozdano 2300 szt. maseczek ochronnych (jednorazowych) dla: OPS, 

MZK, OSP, ZBKiZM, Sanepid, Policji i UGiM. 

Burmistrz brał udział w telekonferencjach organizowanych przez Wojewodę 

Podkarpackiego na temat sytuacji związanych z koronawirusem w Polsce i w województwie. 

Burmistrz wyznaczył skład komisji w celu przeprowadzenia kontroli w MZK Sp z o.o 

w Nisku pod kątem zdolności do pracy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

w zakresie zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym. 

Od 26 marca Wojewoda przedłużył zawieszenie działalności placówek wsparcia 

dziennego, klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, żłobków  
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Na wniosek PPSP w Nisku wyznaczono jednostkę OSP w Nisku do działań 

polegających na rozgłaszaniu komunikatów za pomocą systemu nagłaśniania na pojazdach 

strażackich. 

Burmistrz zwrócił się do PPIS w Nisku o wydanie opinii czy istnieje możliwość 

uruchomienia placu targowego w Nisku. Złożono zamówienie na zakup środków 

odkażających dla potrzeb OSP i UGiM. 

Wyłączono z użytkowania Park Miejski i tereny wokół zbiornika na Podwolinie (do 

odwołania). Na bieżąco przekazywano wymagane informacje do Urzędu Wojewódzkiego. 

W miesiącu kwietniu kontynuowane są działania kryzysowe. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Nisku przesłał informację o możliwości funkcjonowania targowisk, ale 

po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 

2020r. Złożono kolejne zamówienie na środek odkażający powierzchnie użytkowe, który był 

wykorzystany do odkażania wiat przystankowych, ławek, placów zabaw itp. Mycie 

i odkażanie wiat przystankowych wykonuje Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni 

Miejskiej w Nisku 

Burmistrz podjął decyzje o uruchomieniu od dnia 08 kwietnia targowiska miejskiego 

(handel tylko płodami rolnymi), odpowiednie komunikaty trafiły na stronę internetową UGiM 

i w formie ogłoszeń dla mieszkańców. Kolejne przekazanie maseczek ochronnych, tym razem 

dla Koła Emerytów w Nisku oraz dla zabezpieczenia obsługi i klientów targowiska 

miejskiego. 

Na początku kwietnia ponownie zaczął funkcjonować targ miejski, rozpoczęto 

odkażanie wiat przystankowych i zainstalowanych przy nich koszy na śmiecie oraz wykonano 

odkażanie placu targowego i przyległych terenów. Zaczęto odkażanie klatek schodowych 

w zasobach gminnych, ławek na plantach w centrum miasta, odkażanie wiat przystankowych 

na dworcu autobusowym. 

Przekazano kolejne maseczki ochronne dla OPS w Nisku i dla obsługi placu 

targowego. 

W kwietniu zawarto porozumienie z Zakładem Karnym w Rzeszowie w zakresie 

nieodpłatnego uszycia maseczek wielokrotnego użytku. 

Utrzymywany jest stały kontakt z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim. 

Realizowane są na bieżąco wszelkie zalecenia i wytyczne.  

Na targowicy miejskiej w dzień targowy /środa/ pracownik ds. zarządzania 

kryzysowego rozdawał mieszkańcom maseczki jednorazowego i wielokrotnego użytku. Za 

pomocą urządzenia głośnomówiącego – mobilnego na placu targowym ogłaszany jest 

komunikat o obowiązku zachowywania dystansu miedzy ludźmi oraz o potrzebie używania 

maseczek ochronnych. 

W miesiącu maju do Urzędu GiM dociera pierwsza transza płynów do odkażania 

powierzchni i dezynfekcji rąk / PUW/. Płyny są rozdzielane do jednostek podległych.  

W budynku Urzędu wprowadza się do stosowania płyn do dezynfekcji rąk i odkażania 

powierzchni. Pracownicy Urzędu zobligowani zostali do używania maseczek ochronnych.  

Stanowiska pracy szczególnie narażone na kontakt z osobami z zewnątrz wyposażane 

są osłony wykonane z pleksy.  

W dni targowe oprócz akcji rozdawania masek – poprzez urządzenie głośnomówiące 

nadawany był komunikat o konieczności zachowania dystansu oraz używania masek 

ochronnych 

Na tablicach ogłoszeń wywieszane są plakaty informujące o sposobach i metodach 

zabezpieczania przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.  

Pracownik ds. Zarządzania kryzysowego udzielał informacji o miejscach kwarantanny 

dla osób powracających z zagranicy, a nie mających możliwości odbycia kwarantanny 

w warunkach domowych. 
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W maju następuje pierwsze przekazanie maseczek ochronnych uszytych w Zakładzie 

Karnym w Rzeszowie. Są one rozdawane na targowicy miejskiej, w jednostkach podległych 

oraz w parafiach na terenie Niska i gminy. 

W czerwcu odbyła się wideokonferencja Wojewody z Burmistrzami na temat 

przeprowadzenia egzaminów klas ósmych. 

Wprowadzono pomiar temperatury ciała u osób wchodzących do budynku UGiM oraz 

w jednostkach podległych. W czerwcu ZK w Rzeszowie przekazał drugą partię maseczek 

ochronnych. 

W miesiącu lipcu do UGiM dociera kolejna transza płynów odkażających z zasobów 

PUW. Były one w miarę potrzeb rozdzielane do jednostek podległych. 

W dalszym ciągu w dni targowe rozdawane są na placu targowym maseczki ochronne 

dla mieszkańców. 

W miesiącu sierpniu po raz trzeci dostajemy płyny odkażające po wcześniejszym 

złożeniu ilościowego zapotrzebowania. Płyny są przeznaczone dla jednostek podległych: 

OPS, MZK, ZBKiZM, NCK, ŚDS, BM, CUW oraz dla UgiM. Wprowadza się w Urzędzie 

Miasta ograniczenia w poruszaniu się petentów w budynku.  

Na parterze przy wejściu organizuje się punkt przyjęć i mieszkańcy nie mogą 

wchodzić do pomieszczeń biurowych. Sprawy załatwiane są przy stolikach ustawionych na 

korytarzu. Jednak przez cały ten okres mieszkańcy są przyjmowani w Urzędzie we 

wszystkich sprawach przy odpowiednim reżimie sanitarnym 

Pod koniec sierpnia z zasobów PUW przekazano do placówek oświatowych maseczki 

jednorazowe, termometry do pomiaru temperatury ciała oraz płyny odkażające 

i dezynfekcyjne. 

We wrześniu rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Wszystkie placówki oświatowe wg. 

oświadczeń dyrektorów są przygotowane do pracy w szczególnych warunkach sanitarnych.  

W październiku – kolejna dostawa płynów odkażających i dezynfekcyjnych z zasobów 

PUW. W miesiącu październiku ze względu na znaczne zwiększenie zachorowań na COVID-

19 zawieszono w szkołach naukę stacjonarną i uczniowie maja uczyć się w systemie zdalnym. 

Prowadzona jest akcja rozdawania maseczek wielokrotnego użycia na targowicy 

miejskiej. W listopadzie Zakład Karny w Rzeszowie przekazuje ostatnią transzę maseczek 

wielokrotnego użytku.  

Urząd Gminy i Miasta nadal pracuje w systemie ograniczonej dostępności dla 

petentów, ale wszystkie sprawy i zadania są realizowane. 

W grudniu prowadzona jest akcja rozdawania maseczek ochronnych na terenie placu 

targowego. Przekazano również znaczne ilości maseczek wielokrotnego użytku do parafii 

z gminy Nisko dla mieszkańców naszej gminy. 

7.2. Polityka społeczna 

7.2.1  Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Nisku 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku jest ośrodkiem wsparcia pobytu 

dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością 

intelektualną i osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ 

A, B i C), a także osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz spektrum autyzmu. Dom 

powstał w 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 stał 

się samodzielną jednostką organizacyjną Gminy i Miasta Nisko. 

Obecną siedzibą ŚDS jest budynek, który został przekazany na mocy Zarządzenia 

nr 122a/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 1 września 2020 r., w sprawie 

przekazania do korzystania i administrowania nieruchomości zabudowanej budynkiem 

Centrum Wsparcia położonej w Nisku przy ulicy Sandomierskiej 8. 
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Zadaniem Domu na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) jest w szczególności zwiększenie 

zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej osób objętych pomocą w 

dalszej części zwanych „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym 

i społecznym. 

Liczba miejsc statutowych w Domu wynosi 26. Na koniec grudnia 2020 r. liczba 

uczestników z ważną decyzją kierującą wyniosła 30 osób. 

Godziny otwarcia placówki: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Placówka umożliwia wszystkim uczestnikom spożywanie dwóch bezpłatnych posiłków 

dziennie (śniadanie i obiad). 

1. Wyznaczone cele i zadania 

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest 

zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie i ich rodzinom, a także podtrzymywanie i rozwijanie 

umiejętności niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa wspieranie, aktywizowanie oraz 

zwiększenie zaradności i samodzielności życiowej uczestników, a w szczególności: 

a) nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności życia 

codziennego, 

b) nauka poprawnego funkcjonowania w rodzinie i środowisku lokalnym, 

c) uzyskanie i utrzymanie przez uczestników dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, 

d) pomoc uczestnikom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu 

codziennych problemów, 

e) aktywizacja zawodowa, 

f) zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z problemami zdrowia 

psychicznego, 

g) rozwijanie i podtrzymywanie u uczestników zainteresowań życiem społecznym 

i kulturalnym. 

2. Formy i efekty prowadzonej działalności 

Podstawową formą działalności ŚDS są treningi, które były prowadzone 

w formie indywidualnej i grupowej (zespołowej), a z uwagi na zaistniałą sytuację związaną 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, dostosowane do potrzeb i możliwości 

psychofizycznych uczestników z uwzględnieniem podwyższonego reżimu sanitarnego. 
Usługi świadczone przez Dom obejmowały w szczególności: 

a) trening funkcjonowania w codziennym życiu (trening nauki higieny i dbałości 

o wygląd zewnętrzny – ograniczony przez zalecenia GIS związane z pandemią, trening 

gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening umiejętności praktycznych), 
b) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 

c) terapię ruchową, 
d) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (trening według indywidualnych 

potrzeb uczestników, psychorysunek, trening usprawniający funkcje poznawcze), 
e) trening umiejętności społecznych, 
f) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 

g) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 
h) niezbędną opiekę, 

i) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii 

zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (terapia zajęciowa). 

Na podstawie obowiązującego na dzień 25 kwietnia 2020 r., art. 11 ust. 1 i ust. 4 oraz 

art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
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z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze. zm.), w celu 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-

CoV-2, na polecenie Wojewody Podkarpackiego Pani Ewy Leniart, Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Nisku zawiesił działalność stacjonarną w okresie od dnia 25 kwietnia do 

27 maja 2020 r. 
W celu zapewnienia ciągłej opieki w podwyższonym reżimie sanitarnym, opracowano 

i wdrożono procedury pracy zdalnej dzięki którym, każdemu z podopiecznych przydzielono 

pracownika pierwszego kontaktu telefonicznie monitorującego sytuację, służącego wsparciem 

w przypadku wystąpienia problemów socjalno-bytowych oraz pomocą w załatwianiu spraw 

urzędowych. Aby umożliwić dostęp do świadczeń zdrowotnych w szczególności 

zabezpieczenia leków psychiatrycznych uczestnicy posiadali stały dostęp do lekarza 

psychiatry, a osoby źle znoszące izolację, ze stanami lękowymi lub wymagające wsparcia 

kryzysowego, mogły korzystać z konsultacji z psychologiem. 
W okresie Świąt Wielkanocnych jedną z materialnych form pomocy dla uczestników 

był, zrealizowany przy wsparciu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nisku Pana 

Adama Madeja, dowóz okolicznościowych paczek żywnościowych. 

Środowiskowy Dom Samopomocy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Nisku włączył się w program „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami 

zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość 

uzyskania wsparcia finansowego w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia 

epidemicznego oraz stanu epidemii. Z wyżej wymienionej pomocy skorzystało 29 

podopiecznych na łączną kwotę 43 500,00 zł. 
Oprócz treningów realizowanych w ramach indywidualnych planów wspierająco-

aktywizujących, w roku 2020 uczestnicy ŚDS wzięli udział w następujących imprezach 

integracyjnych, kulturalnych i sportowych: 

• Wyjście do Niżańskiego Centrum Historii i Tradycji na wystawę fotografii „Alchemia 

sztafażu” – (05.02.2020 r.) 

• Zabawa Walentynkowa – (13.02.2020 r.) 

• Świętowanie Dnia Kobiet w Zielonym Dworku – (10.03.2020 r.) 

• Wirtualna Jedność VII Marsz „Nordic Walking” w Kolbuszowej – (17.09.2020 r.) 

• Wewnętrzny Turniej Gier i Zabaw Sportowych – (28.09.2020 – 16.11.2020 r.) 

• Konkurs plastyczny „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże” – organizator 

Wojewoda Podkarpacki w ramach programu „Niepodległa – (01.10.2020 – 31.10.2020 

r.) 

• Spotkanie Artystyczne Środowiskowych Domów Samopomocy woj. podkarpackiego 

w Tarnobrzegu (online) – (27.11.2020 r.) 

• Wizyta Św. Mikołaja – (07.12.2020 r.) 

• Spotkanie opłatkowe – (23.12.2020 r.) 

3. Zasoby Domu przeznaczone na jego funkcjonowanie 

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Nisku na koniec 2020 roku zatrudnionych 

było na podstawie umowy o pracę 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowiło 7,58 etatu. W 

pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 6 osób, w niepełnym 3 osoby. 8 umów o 

pracę zawartych było na czas nieokreślony, 1 na czas określony. Liczba pracowników na 

umowę zlecenie – 5 osób (psycholog, psychiatra, pielęgniarka, sprzątaczka, inspektor ochrony 

danych) 

Kadrę realizującą usługi ŚDS w 2020 r. stanowili: 

• Dyrektor (1 etat). 

• Specjalista pracy socjalnej (1 etat). 
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• Starsi terapeuci (3 i 1/4 etatu). 

• Starszy opiekun (1 etat). 

• Terapeuta zajęciowy (1 etat). 

• Główna księgowa (1/3 etatu). 

Dotacja Wojewody na działalność statutową Środowiskowego Domu w 2020 roku 

wynosiła 587 434,20 zł. Dotacja ze środków Gminy 6 000,00 zł. 

4. Ogólna liczba uczestników którzy opuścili Dom, wraz z podaniem przyczyn 

odejścia 

W 2020 roku ubyła 1 osoba. Powodem wypisu było pogorszenie stanu zdrowia 

i przejście do placówki całodobowej opieki. 

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

Samopomocy współpracował w 2020 roku z następującymi instytucjami i podmiotami: 

• Rodzinami, opiekunami uczestników i innymi osobami bliskimi, 

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku (stała współpraca i wymiana informacji, 

dzięki którym możliwe było lepsze poznanie sytuacji i potrzeb uczestników, a tym 

samym efektywniejsze świadczenie pomocy), 

• Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, 

• Poradnią Zdrowia Psychicznego w Nisku (wymiana informacji – konsultacje, na temat 

aktualnego stanu zdrowia psychicznego uczestników), 

• Lekarzami rodzinnymi (wymiana informacji na temat aktualnego stanu zdrowia 

uczestników), 

• Władzami samorządowymi, 

• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

• Środowiskowym Domem Samopomocy w Tarnobrzegu (Spotkanie Artystyczne ŚDS 

woj. Podkarpackiego), 

• Środowiskowym Domem Samopomocy w Kolbuszowej (Marsz Nordic Walking). 

Z powodu ograniczeń związanych z pandemią Covid-19 kontakty miały mocno 

zmienioną formułę i odbywały się wirtualnie. 

6. Ocena realizacji zadań 

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował swoje zadania w oparciu o roczny plan 

działalności wspierająco–aktywizujący na 2020 rok. Podejmowane cele realizowane były 

poprzez treningi, terapię i poradnictwo dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb 

uczestników. 

Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, umożliwił 

wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich (umiejętność funkcjonowania 

w grupie, podejmowanie aktywnych działań, wywiązywanie się z obowiązków, nabycie 

umiejętności podejmowania właściwych decyzji, rozwiązywania problemów i konfliktów 

oraz zwiększenie kontroli nad własnym życiem). 
Poprzez udział w treningu funkcjonowania w codziennym życiu (umiejętności 

praktycznych, nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, gospodarowania własnymi 

środkami finansowymi) uczestnicy nabyli nowe umiejętności i utrwalali już posiadane 

w zakresie: obsługiwania posiadanego sprzętu, przygotowywania posiłków, dbania o estetykę 

i czystość, utrzymanie higieny osobistej, umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi 

poprzez dokonywanie prostych zakupów. 
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, a także inne formy postępowania 

przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia 

zatrudnienia (terapia zajęciowa) umożliwiły realizację własnych pomysłów, aspiracji, 

doskonaliły umiejętności manualne, rozwijały aktywność twórczą i wyobraźnię, rozbudzały 
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wrażliwość estetyczną i zachęcały do twórczej ekspresji. Udział w Przeglądach 

Artystycznych, był jednym ze sposobów integracji tych osób ze społeczeństwem, promocji 

ich umiejętności, zdolności, talentów, szansą na przeciwdziałanie stereotypom.  

Trening według indywidualnych potrzeb wpłynął także na rozwinięcie 

zainteresowań lekturą czasopism i książek, a także wybranymi programami telewizyjnymi i 

radiowymi, filmami, grami planszowymi oraz korzystaniem z komputerów.  
Trening usprawniający funkcje poznawcze stymulował procesy poznawcze, 

ulegające pogorszeniu w miarę upływu czasu – usprawniał pamięć i koncentrację oraz 

podtrzymywał umiejętności komunikacyjne (pamięci słów i ich znaczenia), zapobiegał 

wzmożonemu niepokojowi.  
Psychorysunek czyli trening z wykorzystaniem metody rysunku pozwalał zrozumieć 

i uświadomić problemy uwidocznione poprzez prace plastyczną, a także odreagować 

istniejące napięcia i emocje. 

Poprzez udział w terapii ruchowej uczestnicy podnieśli swoją sprawność fizyczną, 

rozwinęli zainteresowania i uzdolnienia sportowe. Odnosili sukcesy zdobywając dyplomy 

i w zawodach sportowych. Nauczyli się również aktywnie spędzać czas poprzez rekreację 

oraz wspólne spacery. Zakładane cele zostały osiągnięte w stopniu motywującym do dalszych 

działań i utrwalania uzyskanych efektów. Uczestnicy ŚDS wykazali się aktywnością stosowną 

do ich możliwości intelektualnych jak również zainteresowaniem proponowanymi formami 

zajęć. W celu utrwalenia i doskonalenia nabytych umiejętności wskazana jest dalsza praca 

w tym kierunku. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nisku, zróżnicował ofertę zajęć zgodnie 

z indywidualnym planem wspierająco-aktywizującym dla każdego uczestnika 

z uwzględnieniem sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. 

Ponadto nadal będzie podejmował szereg inicjatyw na rzecz integracji ze środowiskiem 

lokalnym oraz promocji Domu na terenie Gminy i Miasta Nisko. 
 

7.2.2  Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy 

Nisko utworzoną na podstawie Uchwały Nr IX/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy 

w Nisku z dnia 27.03.1990 r. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku obejmuje swoim działaniem różne obszary 

polityki społecznej, dodatkowo realizuje i koordynuje realizację programów uchwalonych 

i przyjętych przez Radę Miejską w Nisku tj. 

1) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2018-2020 

2) Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022 

3) Strategię rozwiązywania problemów społecznych w Gminie i Mieście Nisko 

z uwzględnieniem kierunków rozwoju pomocy społecznej na lata 2013-2020 (koordynacja 

realizacji strategii) 

W Ośrodku siedzibę nadal ma Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

Dokonując analizy działalności OPS w Nisku za 2020 rok , zadań oraz poniesionych 

wydatków na poszczególne formy pomocy poniżej przedstawiono graficzne zestawienie. 
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Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego ,oraz związanych z tym prawem dodatków 

uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. 

Kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku 

w 2020 roku wynosiły: 

1. Kryterium dochodowe ogólne – 674 zł, 

2. Kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. 

3. Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 

dziecka, - 1 922 zł. 

Realizację poszczególnych form świadczeń przez Sekcję Świadczeń Rodzinnych 

i Funduszu Alimentacyjnego w 2020 roku oraz tendencję wypłaty świadczeń w stosunku 

do 2019 roku przedstawia poniższa tabela 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób którym decyzją 

przyznano świadczenie 
Liczba 

świadczeń 
2020 roku 

Kwota świadczeń 
2020 roku 

2019 rok 2020 rok 

1. Zasiłki rodzinne z dodatkami 1417 1222 12153 2 047 390 

2. Zasiłki pielęgnacyjne 691 674 7107 1 521 442 

3. Świadczenia pielęgnacyjne 179 202 2072 3 779 996 

4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 19 13 122 76 363 

5. Zasiłek dla opiekuna 21 12 134 8 2543 

6. Świadczenia rodzicielskie 117 95 582 514 174 

7. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 165 129 129 129 000 

8. Świadczenie „za życiem” 1 2 2 8000 

9. Składki emerytalno -rentowe ZUS/KRUS X x x 648 761 

10. Składki zdrowotne x x x 113 961 

1.RODZINA 
ZASIŁKI RODZINNE 

I DODATKI DO ZASIŁKU 

RODZINNEGO.+ JED.ZAP.Z 

TYT.UR.DZIECKA 

2.176 390 ZŁ 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 

zasiłek pielęgnacyjny 1.521 442 ZŁ 

świadczenie pielęgnacyjne 

3. 779 906 ZŁ 

specjalny zasiłek opiekuńczy 

76 363 ZŁ 

zasiłek dla opiekuna 82 543 

ŚWIADCZENIA Z 

FUNDUSZU 

ALIMENTACYJNEGO 

 

655 656 ZŁ 

ŚWIADCZENIA 

RODZICIELSKIE 

 

514 174 ZŁ 

ŚWIADCZENIA 

WYCHOWACZE 500+ 

 

20.720 513 ZŁ 

SKŁADKI 

EMERYTALNO 

RENTOWE ZUS/KRUS 

 

648 761 

SKŁADKI ZDROWOTNE  

 

113 960,58 

ŚWIADCZENIA ZA 

ŻYCIE 

 

8 000 ZŁ 

KARTA DUŻEJ 

RODZINY 

 

714 ZŁ 

ŚWIADCZENIA DOBRY 

START -300+ 

 

694 200 ZŁ 
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Świadczenia wypłacane z funduszu alimentacyjnego analiza za 2020 rok 

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 800,00 zł  

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawia się realizację wydatków z funduszu 

alimentacyjnego. 

Wyszczególnienie Liczba 

świadczeniobiorców 

Kwota świadczeń Liczba rodzin Uwagi 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenie 

z funduszu 

alimentacyjnego 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Rok 

2019 

Rok 

2020 

Pomoc w przypadku 

uchylania się 

dłużników od 

obowiązku alimentacji 106 89 693 333 655 656 94 68 

Liczba dłużników alimentacyjnych wobec których podjęto działania 

Rok 2019 Rok 2020 

190 206 

ŚWIADCZENIA 500 PLUS-ANALIZA SZCZEGÓŁOWA WYDATKÓW 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 

2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku 

życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. 

W GiM Nisko wydatki na świadczenia 500 plus w 2020 roku przedstawiały się 

następująco. 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku w 2020 roku Źródło 

finansowania 

1. 85501 Świadczenia wychowawcze 500 plus 

W tym: wypłata świadczeń 

-koszty utrzymania 

20 896 637 

20 720 513 

176 124 

Zlecone 

 

Rok Świadczenia 

wychowawcze 
Liczba osób którym decyzją 

przyznano świadczenie 
Liczba świadczeń Kwota 

świadczeń 
Liczba 

rodzin 
Liczba osób w rodzinie 

ogółem W tym dzieci 

2019 SW 3577 32562 16 226 157 2276 7223 3795 

2020 SW 208 INFORMACJI 41 003 20 720 513 2 203 5 904 3 687 

ŚWIADCZENIA DOBRY START-300 PLUS -ANALIZA REALIZACJI ZADANIA 

Program „Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na 

dochód. 

Realizacja Programu Dobry Start w 2020 roku. 
Wydatki na świadczenie dobry start sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba przyznanych i 

wypłaconych świadczeń 

L.p. 

1 
Wyszczególnienie 

Wydatki poniesione  

w roku w zł 
Liczba świadczeń 

przyznanych w roku 
Liczba świadczeń 

wypłaconych w roku 

2019 2020 2013 2020 2019 2020 

1. Świadczenie dobry start, w tym: 705 000 694 200 2350 2323 2350 2314 

1.1. 
- w związku ze sprawowaniem opieki 

naprzemiennej nad dzieckiem 0 0 0 0 0 0 
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Informacje uzupełniające o realizacji świadczenia dobry start w 2020 roku 

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne 

1 2 3 

1. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego, w tym: 1653 

1.1. - o przyznanie świadczenia 1653 

1.2. - przekazanych według właściwości 4 

1.3. - pozostawionych bez rozpatrzenia, w tym: 0 

1.3.1. - z powodu złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start po 30 listopada danego roku 0 

1.3.2. - z powodu niewywiązania się z obowiązku poprawienia/uzupełnienia wniosku w wyznaczonym 

terminie 0 

2. Liczba wniosków dotyczących świadczenia dobry start złożonych do organu właściwego za pomocą 

systemu teleinformatycznego, z tego: 1226 

2.1. - utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (§ 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia1)) 248 

2.2. - systemu banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących 

usługi drogą elektroniczną (§ 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia1)) 935 

2.3. - udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (§ 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia1)) 43 

3. Liczba przekazanych przez organ właściwy informacji o przyznaniu świadczenia dobry start 1644 

4. Liczba decyzji wydanych przez organ właściwy w sprawach dotyczących świadczenia dobry start, w  

tym: 14 

4.1. - odmawiających prawa do świadczenia 14 

4.2. - w sprawie nienależnie pobranego świadczenia 0 

5. Liczba spraw, w których organ właściwy wygasił nienależnie pobrane świadczenie dobry start na 

podstawie § 31 ust. 11 rozporządzenia1) 0 

Informacje na temat finansowania świadczenia dobry start i kosztów jego obsługi w 2020 roku  

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie roczne 

1 2 3 

1. 
Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa na realizację przez organ właściwy 

świadczenia dobry start, w tym na koszty obsługi (wg stanu na 31 grudnia) 
717460 

2. 
Otrzymana z budżetu państwa kwota dotacji na realizację przez organ właściwy świadczenia dobry start, 

w tym na koszty obsługi 717460 

3. Przysługująca z budżetu państwa organowi właściwemu kwota dotacji na koszty obsługi 23 370 

4. Wydatki na obsługę świadczenia dobry start, z tego: 23260 

4.1. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia 

dobry start 11835 

4.2. 
- wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji 

świadczenia dobry start 0 

4.3. 
- wydatki na dodatki dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które w 

związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie dodatki 5983 

4.4. 
- wydatki na nagrody/premie dla osób realizujących zadania związane ze świadczeniem dobry start, które 

w związku z wykonywaniem tych zadań otrzymują wyłącznie nagrody/premie 0 
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5. - wydatki pozostałe 5442 

6. Liczba osób realizujących świadczenie dobry start, w tym: 2 

6.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do realizacji świadczenia dobry start (w przeliczeniu na 

uśrednione pełne etaty) 1,00 

6.2. - zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej do realizacji świadczenia dobry start 0 

6.3. - innych, w tym: 1 

6.3.1. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 

dodatki za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 1 

6.3.2. 
- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, a otrzymujących wyłącznie 

nagrody/premie za realizację zadań związanych ze świadczeniem dobry start 0 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy 

wychowują lub w przeszłości wychowali co najmniej troje dzieci. 

Analizę obsługi zadania- Karty Dużej Rodziny przedstawia poniższe zestawienie 

Lp. Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło 

finansowania 

2018 rok 2019 rok 2020 rok 

1.  85503 Kata Dużej Rodziny 660,54 2 260,00 714,29 zlecone 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
LICZBA WYDANYCH KART  

W ROKU 
W TYM DLA 

RODZICÓW 
W TYM DLA 

DZIECI 
LICZBA RODZIN 

FORMA TRADYCYJNA 

PAPIEROWA 
 

FORMA ELEKTRONICZNA 

2018 201

9 
2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

222 769 234 189 545 197 91 242 66 131 238 121 40 290 88 

 

2.WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

• WSPÓŁFINASOWANIE POBYTU DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ, POBYT 

W PLACÓWKACH 216 145 ZŁ, W RODZINACH ZASTĘPCZYCH 27 526 ZŁ 

• PROWADZENIE ŚWIETLIC ŚRODOWISKOW PROFILAKTYCZNYCH, PWD 

NISKO, PWD ZARZECZE, PWD NOWOSIELEC, PWD WOLINA, 170 000 ZŁ, 

PWD NISKO-PROMYK (ZADANIE W RAMACH PROJEKTU OD 1 GRUDNIA 

2020 ROKU) 

• ASYTENTURA RODZINNA 59 906 ZŁ 1 700 ZŁ – DODATEK Z  

MINISTERSTWA RODZINY Z TYT.PRACY W CZASIE EPIDEMII 

 

WSPIERANIE RODZINY 

Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nałożyła na gminę zadania m.in. 

1) opracowanie i realizację 3 - letnich gminnych programów wspierania rodziny,  

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,  

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym: 

• placówek wsparcia dziennego  

oraz 
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• praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych poprzez zapewnienie rodzinie wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku realizuje i koordynuje Gminny Program 

Wspierania Rodziny w Gminie i Mieście Nisko na lata 2020-2022 stąd obszerne informacje 

przedstawione są w sprawozdaniu z realizacji Programu za 2020 rok. 

Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze w 2020 roku 

przedstawiała się następująco: 

Nazwa kategorii Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Liczba rodzin, którym udzielono pomocy z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze 45 36 28 

Liczba osób w rodzinach 164 141 101 

ASYSTENT RODZINY 

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, 

podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. 

Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do 

pokonania samodzielnie przez tę rodzinę, pomaga również rodzicom ubiegającym się o 

odzyskanie władzy rodzicielskiej. Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do 

oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w 

rodzinie. 

Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny 

w GiM Nisko, oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa w 2020 roku ilustruje tabela 

poniżej. 

Asystenci rodziny 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 

1 Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego: 1 

2 Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z tego: 61 606 

3 finansowane z budżetu gminy 59 906 

4 finansowane z innych źródeł 1700 

5 Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny 12 

6 Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny 19 

7 Liczba dzieci w rodzinach 37 

W 2020 roku realizowano Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 

Zastępczej na 2020 rok-Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej 

.W ramach Programu pozyskano środki z M i PS na dofinansowanie zatrudnienie 1 asystenta 

rodziny w wysokości 1 700 złotych (jednorazowy dodatek za pracę w okresie epidemii ). 

PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO 

W ramach pomocy rodzinie placówki wsparcia dziennego obejmują opieką 

i wychowaniem dzieci w czasie pozalekcyjnym. W strukturze organizacyjnej OPS w Nisku od 

2016 roku działają 4 Placówki Wsparcia Dziennego.. 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. W ramach projektu „Utworzenie Centrum 

Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i 

terenu gminy i miasta Nisko ” od 1 stycznia 2021 roku funkcjonować będzie kolejna 5-ta 

PWD dla 30 dzieci. 2020 roku łącznie w PWD skorzystało z uczestnictwa 131 dzieci. 
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3.POMOC 

SPOŁECZNA 

SPECJALISTYCZNE 

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA 

OSÓB Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI 

137 672 ZŁ 

WYNAGORDZENIE ZA 

SPRAWOWANIE OPIEKI 

130 435 ZŁ 

DPŻYWIANIE 

220 000 ZŁ 

W TYM 148 056 ZŁ 

ZASIŁEKI NA ŻYWNOŚĆ 

SKŁADKI ZDROWOTNE 

41 483 ZŁ 

FINASOWANIE POBYTU 

W DPS 36 OSÓB 

874 170 ZŁ 
SCHRONIENIE 

41 320 ZŁ 

ZDARZENIE 

LOSOWE 

5 000 ZŁ 

USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

119 927 ZŁ 

ZASIŁKI STAŁE 

498 086 ZŁ 

ZASIŁKI 

OKRESOWE 

57 229 ZŁ 

ZASIŁKI CELOWE 

31 068 ZŁ 

SPRAWIENIE POGRZEBU 

2 000 ZŁ 

Placówki wsparcia dziennego 
Lp. Wyszczególnienie Ogółem 
1. Liczba placówek wsparcia dziennego, w tym prowadzone w formie: 4 
1.1. Opiekuńczej 4 
1.2. Specjalistycznej 0 
1.3. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę 0 
2. Liczba miejsc 60 
3. Przeciętna liczba umieszczonych dzieci 60 
4. Wydatki (w zł) 170 000 
5. Liczba dzieci korzystających z PWD w ciągu roku 131 

6. Liczba pracowników 4 

PIECZA ZASTĘPCZA-POBYT W PLACÓWKACH I RODZINACH ZASTĘPCZYCH 

Piecza zastępcza jest rozumiana jako piecza sprawowana nad dzieckiem w przypadku 

niemożności zapewnienia mu opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest 

sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej. Formy rodzinne pieczy 

zastępczej - rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka. Obowiązek pieczy zastępczej 

spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego. Pieczę zastępczą organizuje powiat. 

W ponoszeniu wydatków na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej w części partycypuje 

gmina, z której pochodzą dzieci umieszczone w pieczy zastępczej (w pierwszym roku  

w 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnych – 50%). 
 

Współfinansowanie pobytu dziecka z GiM Nisko w pieczy zastępczej w 2020 roku 

Rok Liczba dzieci umieszczonych poza 

rodziną w pieczy zastępczej z terenu 

GiM Nisko ( w tym osoby pełnoletnie) 

Pobyt dzieci  
w placówkach 

Pobyt dzieci 
w rodzinach zastępczych 

Liczba dzieci  Koszt  Liczba dzieci Koszt  

2018 26 9 (6 opuściło PW) 160 186 11 33480 

2019 14 11 193 119 3 31 182 

2020 21 9 216 145 12 27 526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA ZADAŃ W POMOCY SPOŁECZEJ za 2020 rok 

Kryteria dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy w 2020 roku wynosiły: 

dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, 

dla osoby w rodzinie - 528,00 zł 

dochód z 1 ha przeliczeniowego - 308 ,00 złotych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziecko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Opieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzina_zastępcza_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzinny_dom_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat
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W roku 2020 nadal największym wydatkiem zadaniowym z budżetu Gminy były 

koszty pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 

Powody dla których obejmowano osoby i rodziny pomocą społeczną w 2020 roku 

zawiera poniższa tabela 

UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA ZLECONE GMINOM w 2020 roku 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 

LICZBA ŚWIADCZEŃ KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 
LICZBA 

RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

0 1 2 3 4 5 

  

SPECJALISTYCZNE USŁUGI 

OPIEKUŃCZE W MIEJSCU 

ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z 

ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 

1 19 3933 137672 19 43 

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi z 

tytułu sprawowania opieki przyznane przez 

sąd 
2 30 376 130435 X X 

 

 

 

Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób 

w rodzinach 

Ogółem W tym na wsi  

Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2020 

Alkoholizm 58 50 22 19 94 87 

Bezdomność 12 12 2 2 12 12 

Bezradność w sprawach opiekuńczo 

wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego- ogółem 

36 28 12 13 141 101 

Bezrobocie 116 162 54 46 406 433 

Długotrwała choroba 212 193 67 58 449 364 

Niepełnosprawność 159 134 55 45 338 255 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 61 44 22 12 287 208 

Przemoc domowa 45 49 16 14 165 120 

Rodziny niepełne 23 19 7 7 77 63 

Rodziny wielodzietne 11 6 4 3 59 31 

Sytuacja kryzysowa 0 5 0 3 0 7 

Trudności w przystosowaniu do życia 

po zwolnieniu z zakładu karnego 

3 4 1 0 3 8 

Ubóstwo 156 142 60 52 339 268 
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UDZIELONE ŚWIADCZENIA - ZADANIA WŁASNE GMINY w 2020 roku 

FORMY POMOCY 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIA 2) 

LICZBA ŚWIADCZEŃ 
KWOTA 

ŚWIADCZEŃ  

w zł 1) 

LICZBA 

RODZIN 2) 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 2) 

0 1 2 3 4 5 

RAZEM   490 X 979630 322 732 

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM 1 96 972 498086 95 130 

ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM 2 49 174 57229 49 95 

SCHRONIENIE - OGÓŁEM 3 8 X 41320 8 8 

POSIŁEK 4 188 13417 71779 110 421 

w tym dla (z wiersza 4):dzieci 5 172 11190 52011 96 407 

USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM 6 42 7054 119927 41 59 

ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW 

POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA 

LOSOWEGO 
7 3 3 8000 3 3 

SPRAWIENIE POGRZEBU 8 X 1 2000 1 1 

osobom bezdomnym 9      

INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM 10 209 X 181289 207 543 

w tym (z wiersza 33): zasiłki specjalne celowe 11 25 29 9171 25 35 

        

  
LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZYZNANO 

DECYZJĄ ŚWIAD. 
LICZBA 

ŚWIADCZEŃ 
KWOTA 

ŚWIADCZEŃ w zł 
LICZBA 

RODZIN 
LICZBA OSÓB W 

RODZINACH 

Odpłatność gminy za pobyt w domu 

pomocy społecznej 1 36 363 874 170 36 37 

RZECZYWISTA LICZBA RODZIN I OSÓB OBJĘTYCH POMOCĄ SPOŁECZNĄ w 2020  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

LICZBA OSÓB, 

KTÓRYM 

PRZYZNANO 

DECYZJĄ 

ŚWIADCZENIE 

LICZBA RODZIN LICZBA OSÓB W RODZINACH  

OGÓŁEM w tym:  

 NA WSI 1)  

0 1 2 3 4  
Świadczenia przyznane w 
ramach zadań zleconych i 

zadań własnych OGÓŁEM 

(bez względu na ich rodzaj, 

formę, liczbę oraz źródło 
finansowania) 

1 501 331 95 755 
 

w tym (z wiersza 1): 

świadczenia pieniężne 2 277 272 84 625 

świadczenia 

niepieniężne 3 251 170 41 514  

w tym (z wiersza 1): 
świadczenia przyznane 

w ramach zadań 
zleconych bez względu 

na ich rodzaj, formę i 

liczbę 

4 19 19 5 43 

świadczenia przyznane w 

ramach zadań własnych 

bez względu na ich rodzaj, 

formę i liczbę 
5 490 322 94 732 

 

Pomoc udzielana w postaci 
pracy socjalnej ogółem 6 X 409 160 996  
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w tym (z wiersza 
6):wyłącznie w postaci 

pracy socjalnej 
7 X 163 93 423 

   

Praca socjalna prowadzona 
w oparciu o:   

LICZBA  

KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW  

SOCJALNYCH 

LICZBA OSÓB OBJĘTA  

KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI  

SOCJALNYMI 
 

KONTRAKT SOCJALNY 
część A1,2) 8 15 15  
KONTRAKT SOCJALNY 

część B1,2) 9 5 5  

PROJEKT SOCJALNY1) 10 0 0  

4.EDUKACJA 

• POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW-

STYPENIDA I ZASIŁKI SZKOLNE 67 946 ZŁ 

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW w 2020 roku 
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

stypendium szkolne, 

zasiłek szkolny. 

Kryterium dochodowe Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 października 2019 r. nie może być 

wyższa niż kwota  528 zł netto i jest ona ustalana na zasadach określonych w art.8 ust. 3-13 

ustawy o pomocy społecznej. 
Rozliczenie dotacji otrzymanej w 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty 
 

     

Poz. Wyszczególnienie Styczeń - czerwiec 2020 Wrzesień - grudzień 2020 

1 Liczba złożonych wniosków o przyznannie stypendium szkolnego  138 93  

2 Liczba przyznanych stypendiów (suma 2a-2e) 71 66 

  z tego:    

2a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 45 43 

2b szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) 26 23 

2c 
szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 

ustawy prawo oświatowe 
0 0 

2d kolegia pracowników służb społecznych 0 0 

3 Kwota wypłaconych stypendiów szkolnych ogółem 37 735,81 28 970,12 

  z tego    

3a pomoc rzeczowa o charakterze socjalnym 71 66 

3b 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztu udziału w zajęciach 

edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 

zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, a także udziału w 

zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

0,00 0,00 

3c 
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z 

pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
0,00 0,00 

3d świadczenia pieniężne 0,00 0,00 

4 Liczba wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego w 2020 r. 2 

5 Liczba przyznanych zasiłków szkolnych  2 

  z tego    

5a szkoły podstawowe (bez specjalnych) 2 

5b szkoły ponadpodstawowe (bez specjalnych) 0 

5c 
szkoły specjalne oraz ośrodki, o których mowa w art.. 2 ust. 7 

ustawy prawo oświatowe 
0 
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5d kolegia pracowników służb społecznych 0 

6 Kwota wypłaconych zasiłków szkolnych  1 240,00 

  z tego:    

6a z przyznanej dotacji (nie więcej niż kwota z poz. 8) 0,00 

7 Kwota naliczonej dotacji ogółem 68 785,00 

  z tego:    

7a 
dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.24.2020 z 27 marca 

2020 r. 
40 480,00 

7b 
dec. Wojewody Podkarpackiego F-VI.3111.2.148.2020 z 31 

sierpnia 2020 roku 
28 305,00 

8 5% przyznanej dotacji ogółem (5% z poz. 7) 3 439,25 

9 
Wskaźnik G dla gminy, przyjęty do obliczenia subwencji 

wyrównawczej na 2020 r. 
1 511,42 

9a   77,27% 

10 Środki wydatkowane na zadanie - ogółem  67 945,93 

11 
Kwota wykorzystanej dotacji obliczona w oparciu o art.. 121 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 
54 358,74 

11a Wysokość wykorzystanej dotacji w % 80,00% 

12 Wkład własny Gminy 13 589,19 

12a Udział wkładu własnego gminy w kosztach realizacji zadania 20,00% 

13 Niewykorzystana kwota dotacji (poz.11 - poz.7) -14 428,26 

14 
Data zwrotu niewykorzystanej dotacji 

(kopia przelewu w załączeniu) 
30.12.2020  

     

5.OCHRONA ZDROWIA 

• PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE w tym obsługa Gminnego Zespołu 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 21 365 ZŁ 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

Realizacja zadań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez 

samorząd gminny spoczywa m.in. na Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym d/s 

Przeciwdziałania Rodzinie . Gminny Zespół Interdyscyplinarny mieści się w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nisku a jego obsługę techniczno – organizacyjną zapewnia Ośrodek. 

W GiM Nisko wydatki na przeciwdziałanie przemocy i obsługę Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2020 roku w porównaniu 

z poprzednimi latami przedstawiały się następująco. 

Rok  Rozdział Nazwa zadania Kwota wydatku Źródło finansowania 

2018 85205 Przeciwdziałanie przemocy 15 000 Własne UG i M 

2019 43 145 16 300 +11 405 z MRPiPS Własne UG i M+MRiPS 

2020 21 365 Własne UG i M 

W gminie Nisko jest przyjęty i opracowany oraz realizowany i koordynowany 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Prowadzone jest także poradnictwo i interwencja w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Opracowana jest także lokalna diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie. 

Należy wspomnień jedynie iż w 2020 roku prowadzono działania w 49 rodzinach 

w których zdiagnozowano występowanie przemocy domowej. 
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Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2020 r. 

Liczba rodzin, w których występuje 

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 6 razy w roku i więcej 

49 44 5 0 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

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

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno-

sprawne 

do 13 

r.ż. 

od 14 do 

18 lat 

niepełno-

sprawne** 

71 41 3 0 8 2 0 22 17 5 0 

Liczba zakończonych w 2020 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Liczba zakończonych 

w 2020 r. spraw w ramach 

procedury „Niebieskie 

Karty” ogółem, z tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 

wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

39 6 33 

PRZYZNAWANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA OSÓB 

TEGO POZBAWIONYCH w roku 2020 

Warunkiem wydania decyzji potwierdzającej prawo do tych świadczeń jest posiadanie 

obywatelstwa polskiego bądź zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przeprowadzenie 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.  

Zgodnie z przepisami art.,54 ust.8w/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 kryterium dochodowego. W 2020 roku 

z upoważnienia Burmistrza Gim Nisko Dyrektor OPS w Nisku objął tą forma pomocy 

17 osób. Na obsługę zadania otrzymano kwotę 310 złotych. 
6.PROMOCJA ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJI RYNKU PRACY 

• KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 16 065 ZŁ 

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. 

W ramach już V edycji działalności Klubu Integracji Społecznej zaplanowano 

4 miesięczną edycję od września 2020 roku do grudnia 2020 roku, w której miało wziąć 

udział 12 osób. Liczba planowanych uczestników zajęć została ograniczona do 8 osób 

z uwagi na panującą pandemię i zapewnienia wymogów sanitarnych oraz bezpiecznego 

udziału w zajęciach z zachowaniem dystansu w czasie ich realizacji. Piąta edycja zajęć 

kierowana była do osób w wieku aktywności zawodowej 18-65 lat zamieszkałych na terenie 

Gminy i Miasta Nisko w szczególności do osób: nieaktywnych zawodowo (bez względu na 

jej przyczynę); osób bezrobotnych; osób z rodzin z problemami opiekuńczo - 

wychowawczymi; osób podlegających i zagrożonych przemocą w rodzinie; korzystających 
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z pomocy społecznej bez względu na formę pomocy. W Klubie Integracji Społecznej 

w ramach V edycji zrealizowano zajęcia z reintegracji społecznej i zawodowej, 

Założone efekty zostały osiągnięte tj. częściowe usamodzielnienie się uczestników 

Klubu w zakresie podtrzymywania umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, 

pełnieniu ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania i pobytu oraz zdolności do 

samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Zajęcia z reintegracji społecznej 

i zawodowej przyczyniły się do wzrostu poziomu wiedzy i umiejętności społecznych 

i zawodowych uczestników Klubu. Pozwoliły na wzrost szans na samodzielne świadczenie 

pracy na otwartym rynku pracy. 
7.FEAD-KIEROWANIE DO PO PŻ 

• Liczba skierowań - 322 rodzin, Liczba osób objętych Programem - 889 

PROGRAM POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ FEAD PODPROGRAM 2019/2020 

W roku 2020 Gmina i Miasto Nisko w efekcie konkursu dla organizacji 

pozarządowych na realizacje zadania publicznego wyłoniła Spółdzielnię Socjalną RAZEM do 

dystrybucji żywności z PO PŻ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku w 2020 roku ze 

względu na okres pandemii nawiązał współpracę z BOT w ramach operacji ODPORNA 

WIOSNA w ramach której to akcji Spółdzielnia otrzymała pomoc wojsk terytorialnych przy 

transporcie żywności z Banku Żywności w Tarnobrzegu oraz dostarczaniu paczek 

z żywnością do domów osób zakwalifikowanych do pomocy. 

Celem operacji "Odporna Wiosna" było łagodzenie skutków kryzysu oraz 

wzmocnienie odporności społeczności lokalnych na kryzys, a także wsparcie wszystkich 

instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc. 

W miesiącu kwietniu 2020 roku terytorialsi przewieźli własnym transportem żywność 

z Tarnobrzeskiego Banku Żywności do Niska ,a następnie żołnierze przygotowali 

i dostarczyli do rodzin na terenie całej gminy paczki żywnościowe do ponad 120 odbiorców. 

Po raz kolejny w kwietniu 2020 roku służyli pomocą w dostawie żywności dla mieszkańców 

(dla ok. 190 rodzin). 

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do 

pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.  

Do pomocy uprawnia dochód: - 1542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie 

gospodarującej, 1161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie. W związku z trwającym stanem 

epidemii COVID-19, od dnia 15 września 2020 r. możliwe jest zdalne kwalifikowanie 

odbiorców pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 

2014-2020 Podprogram 2020. OPS wydaje skierowania dla osób ubiegających się o pomoc 

z PO PŻ i rejestruje skierowania w SI POMOST. Na dzień 31 grudnia 2020 roku z PO PŻ –

Podprogram 2019 zostało objętych 889 osób tj. z 322 rodzin. 
8.I PROGRAMY CZYSTE POWIETRZE 

Uchwałą Rady Miejskiej z grudnia 2020 roku Dyrektorowi Ośrodka Pomocy 

Społecznej powierzono obowiązek prowadzenia postępowań w sprawach o żądanie wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o 

przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń. W 

2020 roku wydano 13 takich zaświadczeń. 
9.PROJEKTY I PROGRAMY 

• Projekt „Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr PK.08.04.00-IP.01-18-047/19 

wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
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2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna Działanie nr 8.4 Poprawa dostępu do 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

 

7.2.3  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 2020 złożono 193 wnioski o dodatki mieszkaniowe, wydano taka samą ilość 

decyzji w tym 4 negatywne i 189 pozytywne. Łączna kwota wypłaconych dodatków 

mieszkaniowych w roku 2020 roku wyniosła 247 096,75 zł. 

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 2020 roku złożono 137 wniosków o dodatek energetyczny, wydano taka 

samą ilość decyzji w tym 2 negatywne i 135 pozytywnych. Łączna kwota wypłaconych 

dodatków energetycznych w 2020 roku wyniosła 9108,10 zł. 

7.3. Kultura 

7.3.1  Działalność NCK „Sokół” w Nisku w 2020 roku 

 

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” prowadzi swoją działalność w Nisku, w dwóch 

oddziałach zamiejscowych w Nowosielcu i Zarzeczu. Ma także pod opieką Amfiteatr 

w niżańskim Parku, Niżańskie Centrum Historii i Tradycji oraz budynek na ul. 3 Maja, 

w którym ma swoją siedzibę Klub Seniora i Niżańska Kapela Ludowa.  

Rok 2020 był dla naszych placówek niezwykle trudny, ze względu na pandemię 

COVID 19. W sumie przez kilka miesięcy placówki były nieczynne. Pierwsza przerwa miała 

miejsce od 11 marca do końca maja, druga od 7 listopada do końca roku. 

Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne, to w 2020 r. udało się zorganizować 70 różnych 

przedsięwzięć kulturalnych (w tym: 49 Nisko, 10 oddział w Nowosielcu, 11 oddział 

w Zarzeczu). 
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Do 11 marca 2020 r. w budynku NCK-u odbyły się: Koncert Kolęd i Pastorałek 

w wyk. solistów i zespołów wokalnych NCK-u, Koncert „Dźwięki świąt” pod batutą Michała 

Zagai, koncert „Kolędowe wspomnienia” z udziałem Bandu, solistek i Chóru „Echo”, koncert 

w wyk. Buskiej Orkiestry Zdrojowej oraz widowisko „Mała bajka”. Ponadto 3 krotnie 

wystawiony został spektakl „Imieniny pana dyrektora” w wyk. aktorów Teatru 

„Kontynuacja”, spektakl teatralny pt. „Pół na pół” w wyk. Piotra Polka i Piotra Szwedesa. 

Został także zorganizowany XV Przegląd Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 

2020” z udziałem blisko 500 tancerzy. 

W związku z brakiem możliwości organizowania wydarzeń z publicznością, w formie 

online przygotowane zostały koncerty: „Ojcu świętemu śpiewajmy”, „Kwiatek dla mamy 

i taty” oraz koncert „Magia świąt” (wszystkie koncerty w wyk. solistów NCK-u). W formie 

online zorganizowana była także II edycja festiwalu „W krainie baśniowej piosenki” 

(w festiwalu udział wzięło 79 wykonawców). 

 

Statystyka dot. działalności NCK w latach 2017 - 2020 
 Liczba przedsięwzięć 

organizowanych 
i współorganizowanych 

przez NCK i oddziały 

w Nowosielcu 

i Zarzeczu 

Liczba przedsięwzięć 

obsługiwanych przez 
NCK i oddziały w 

Nowosielcu i Zarzeczu  

(organizowanych przez 

inne placówki) 

Liczba występów, 

koncertów 
wyjazdowych 

zespołów działających 

w NCK i oddziałach 

w Nowosielcu 

i Zarzeczu 

Liczba zdobytych 

nagród i wyróżnień 
przez zespoły 

działające w NCK 

i oddziałach 

w Nowosielcu 

i Zarzeczu 

2017 61 20 78 53 

2018 

(remont 

budynku 

NCK) 

67 3 13 110 

2019 99 18 101 113 

2020 39 9 22 60 

 
W okresie letnim szereg imprez organizowanych było na scenie Amfiteatru 

w niżańskim Parku. W lipcu odbyło się: 5 projekcji filmowych w ramach kina letniego 

(z projekcji skorzystało ok. 200 widzów), 4 koncerty z cyklu „Muzyka pod gwiazdami” 

(ok. 450 odbiorców). Na scenie amfiteatru odbył się także spektakl teatralny 2 x Fredro: 

„Świeczka zgasła” i „Nikt mnie nie zna” oraz Koncert Kapel „Na straży tradycji”. 

Szczególną opieką otoczone są zespoły i koła zainteresowań oraz tzw. Amatorski 

Ruch Artystyczny, a zadaniem tych komórek jest rozwój uzdolnień i zainteresowań dzieci, 

młodzieży i dorosłych oraz zagospodarowanie czasu wolnego. W 2020 r.  działało w sumie 

w Nisku, Nowosielcu i Zarzeczu 29 zespołów i grup artystycznych (w tym: 16 w Nisku, 

6 w Nowosielcu i 7 w Zarzeczu), Wszystkie zespoły skupiały prawie 600 uczestników, w tym: 

428 w Nisku, 94 w Nowosielcu i 77 w Zarzeczu. Należy zaznaczyć, że część prób i zajęć 

odbywała się w formie online. 

Nasze placówki organizowały także zajęcia w czasie ferii zimowych (nie było jeszcze 

pandemii) proponując warsztaty artystyczne, widowiska, wyjazdy i projekcje filmowe. 

Z proponowanej oferty dot. ferii zimowych skorzystało w sumie 1293 osoby, natomiast 

w czasie wakacji (już w reżimie sanitarnym) placówka niżańska proponowała wakacyjne kino 

(521 widzów) oraz warsztaty wokalne, natomiast oddział w Zarzeczu prowadził działania 

w ramach realizowanych projektów. 

W strukturach NCK –u, od września 2018 roku, jest także Niżańskie Centrum 

Historii i Tradycji. W placówce organizowane są ekspozycje i wystawy, lekcje muzealne, 

prelekcje, spotkania i wernisaże. NCHiT jest także miejscem regularnych spotkań członków 

Towarzystwa Ziemi Niżańskiej. Do najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w 2020 r. 
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przez NCHiT należą: zorganizowanie  5 wystaw czasowych, zrealizowanie projektu 

„W drodze po cud 1918-1920”, realizacja 8 filmików z cyklu „Sobie i Muzom” oraz wydanie 

publikacji „Początki osadnictwa na Ziemi Niżańskiej”. 

Kino „Sokół”, (które w wersji cyfrowej uruchomione zostało we wrześniu 2019 r.) na 

skutek czasowego zamykania, w 2020 r. działało tylko przez 6 m-cy. W tym czasie 

wyświetliło 211 seansów, które obejrzało 4698 widzów. 

Jeśli chodzi o projekty to zarówno Nisko, jak i oddziały opracowały i składały 

wnioski na różnorodne działania. Nisko zrealizowało w 2020 roku 3 projekty. W ramach 

pierwszego zakupiono stroje dla Niżańskiej Kapeli Ludowej. W ramach projektu „W drodze 

po cud 1918-1920” został wykonany mural i uruchomiona specjalna aplikacja, która za 

pomocą smartfonu umożliwia odtwarzanie animacji w rzeczywistości rozszerzonej. 

Realizacja trzeciego projektu tzw. „Lokomotywa kultury” umożliwiła zakupienie sprzętu 

komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania Photoshop oraz 

płaszczyków i obuwia dla grupy mażoretek. 

Oddział w Nowosielcu, wspólnie z KGW „Nowosielczanki” zrealizował projekt 

„Bliżej Kultury Ludowej” w ramach którego zorganizowane zostały warsztaty rękodzielnicze 

zakończone koncertem. 

Oddział w Zarzeczu wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Zarzeckiej 

zrealizował 4 projekty, w ramach których prowadzone były różnorodne zajęcia artystyczne, 

została wyremontowana i doposażona sala muzyczna oraz zakupiono sprzęt muzyczny 

i nagłośnieniowy. 

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” współpracuje z wieloma instytucjami, 

placówkami oświatowymi i stowarzyszeniami, oferując swoją pomoc w zakresie wynajmu 

pomieszczeń, nagłośnienia, oświetlenia, scenografii, podestów scenicznych i plakatowania.  

 
Tabela 1 Sprawozdanie z działalności NCK 

Sprawozdanie z działalności NCK Sokół 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość zespołów i kół zainteresowań 13 13 14 16 16 17 16 

Liczba uczestników zespołów i kół 

zainteresowań: dzieci młodzież 
254 255 372 337 357 427 428 

Liczba uczestników zespołów: kapela, teatr, 

język: dorośli 
55 42 52 53 44 34 24 

Ilość przedsięwzięć kulturalnych 50 57 52 35 34 60 68 

Liczba odbiorców przedsięwzięć 

kulturalnych 
9500 18584 17826 18414 12800 21374 

3 290 + 

(328 online) 

Ilość koncertów i występów wyjazdowych 41 56 62 48 66 46 15 

Sprawozdanie z działalności NCK oddział 

Nowosielec 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ilość zespołów i kół zainteresowań 5 5 5 4 4 8 6 

Liczba uczestników zespołów i kół 

zainteresowań: dzieci młodzież 
35 36 67 89 95 131 94 

Liczba uczestników zespołów: kapela, teatr, 

język: dorośli 
6 24 20 20 20 20 24 

Ilość przedsięwzięć kulturalnych 14 14 13 13 20 25 18 
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Liczba odbiorców przedsięwzięć 

kulturalnych 
1947 1715 1403 1760 2920 3330 

1 040 + 

(700 online) 

Ilość koncertów i występów wyjazdowych 11 8 21 23 32 47 
4 + 11 

online 

Sprawozdanie z działalności NCK oddział 

Zarzecze 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ilość zespołów i kół zainteresowań 7 6 5 6 6 7 7 

Liczba uczestników zespołów i kół 

zainteresowań: dzieci młodzież 
81 107 98 110 100 87 68 

Ilość przedsięwzięć kulturalnych 13 8 8 13 13 14 11 

Liczba odbiorców przedsięwzięć 

kulturalnych 
2250 1199 1535 1810 1930 1630 

815 + (2 

650 online) 

ilość koncertów i występów wyjazdowych 8 7 4 7 7 8 0,0% 

Sprawozdanie z działalności NCK dla 

gminy 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ilość zespołów i kół zainteresowań: ogółem 25 24 24 26 26 32 29 

Liczba uczestników zespołów i kół 

zainteresowań: dzieci młodzież: ogółem 
370 398 537 536 552 645 590 

Liczba uczestników zespołów: kapela, teatr, 

język: dorośli: ogółem 
61 66 72 73 64 54 48 

Ilość przedsięwzięć kulturalnych: ogółem 77 79 73 61 67 99 97 

Liczba odbiorców przedsięwzięć 

kulturalnych: ogółem 
13 697 21498 20764 21984 17650 26334 

5 145 + 

(3678 

online) 

ilość koncertów i występów wyjazdowych: 

ogółem 
60 71 87 78 105 101 

20 + (11 

online) 

 

7.3.2  Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku w 2020 r. 

1. Wypożyczenia na zewnątrz i czytelnicy 
 

Placówka Liczba wypożyczeń Liczba czytelników 

Czytelnia dla Dorosłych 147 147 

Wypożyczalnia dla dorosłych 160 160 

Oddział dla Dzieci 25 745 25 745 

Filia Nowosielec 906 906 

Filia Racławice 18 690 18 690 

Filia Zarzecze 790 790 

RAZEM 57 576 2 555 

 

W stosunku do roku 2020 zmalała zarówno liczba wypożyczeń jak i czytelników, co 

było spowodowane sytuacją epidemiologiczną panującą w kraju. W związku z decyzjami 

podjętymi przez rząd RP biblioteka była nieczynna przez okres 49 dni. W tym okresie 

czytelnicy mieli możliwość korzystania z bezpłatnego dostępu do platformy Legimi (dostęp 
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wykupiła dla czytelników biblioteka), bądź też odbiór zamówionych książek po 

wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  

 
Dane MBP w Nisku 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Ilość zarejestrowanych czytelników 3 067 3 257 3 437 3 055 3 170 2 555 
Ilość wypożyczonych książek 64 013 66 369 82 721 61 173 70 129 57 576 
Ilość udostępnionych książek 1 354 2 067 3 938 2 542 2 290 519 
Ilość udostępnionej prasy 7 277 4 497 7 050 4 325 3 065 1 917 
Ilość udzielonych informacji 9 732 10 134 12 384 10 065 11 486 5 510 
Liczba osób korzystających z 

komputerów 
10 083 9 225 10 619 7 815 7 935 2 046 

Liczba osób korzystających z czytelni 13 719 17 645 13 744 10 289 12 466 3 580 
Liczba odwiedzin w bibliotece 
(wypożyczalnie) 

31 091 35 629 39 116 32 865 35 621 25 676 

Ilość zorganizowanych przedsięwzięć 

w ramach promocji czytelnictwa 
215 331 441 280 284 218 

 

W stosunku do roku 2020 liczba odwiedzin w czytelniach i udostępnienia 

księgozbioru zmalały. Na miejscu skorzystano z 55 zbiorów audiowizualnych. Biblioteka 

prenumeruje 14 tytułów prasowych. W czytelni można skorzystać z dostępu do biblioteki 

cyfrowej Academica. W czytelni prowadzone są indywidualne lub grupowe zajęcia nauki 

korzystania z komputera i internetu, lekcje biblioteczne, prowadzona jest bibliografia 

regionalna, gromadzone Dokumenty Życia Społecznego, zbiory regionalne oraz zbiory 

multimedialne (audiobooki, filmy, muzyka), istnieje możliwość korzystania z usług 

kserograficznych, wydruków, bindowania, skanowania, przepisywania tekstów, korzystania 

na miejscu z audiobooków, filmów.  

Z darów pozyskano 703 pozycji. Kupiono 248 zbiorów multimedialnych: 

140 audiobooków, 104 filmy, 4 płyty muzyczne. Do zbiorów zakupione zostało 86 gier. 

Biblioteka w swoich zbiorach posiada 321 Dokumentów Życia Społecznego. 

Działalność edukacyjna i upowszechniająca czytelnictwo 

Spotkania autorskie: Ryszard Ćwirlej (spotkanie pokryte ze środków Instytutu 

Książki), spotkanie on-line z Magdaleną Witkiewicz, Dyskusyjny Klub Książki, Dyskusyjny 

Klub Kryminalny, Szkolenie on-line dla bibliotekarzy z powiatu niżańskiego ( Mężczyzna 

w bibliotece), Blog Niżańska Książka Kucharska, Pamiątki przeszłości – cyfrowe archiwum 

powiatu niżańskiego, Konkursy literackie i plastyczne, Czytanie w przedszkolu (Dzień Kota, 

Dzień Dinozaura), Narodowe czytanie (Nisko, Zarzecze), Lekcje biblioteczne, Klub 

Kreatywnego Czytelnika, Zajęcia feryjne dla dzieci – Zimowe bajkobranie (70 uczestników), 

Warsztaty ekologiczne o recyklingu – Kłopotliwe śmieci, Wakacje on-line : wakacyjny 

miszmasz (8 odcinków), Z form promocji czytelnictwa skorzystało 2423 osób. 

Informacje dodatkowe 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku wykupiła dostęp do e-booków na platformie 

Legimi. W roku 2020 z dostępu do platformy skorzystało 355 osób. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku jako jedna z niewielu w Polsce, zachowując 

reżim sanitarny funkcjonowała z wolnym dostępem do półek oraz pozwalała czytelnikom na 

korzystanie z czytelni.  

Został przeprowadzony remont filii bibliotecznej w Racławicach w następującym 

zakresie: malowanie, wymiana wykładziny, oświetlenia oraz sprzętu. Zmiany lokalu lub 

remontu wymaga filia w Zarzeczu. Biblioteka mieści się na piętrze, pokonanie stromych 

schodów jest barierą dla osób starszych. W okresie jesiennym i zimowy pomieszczenie nie 

jest odpowiednio dogrzane. Wyposażenie lokalu także wymaga wymiany. 

Biblioteka w Nisku w związku z brakiem odpowiedniego lokalu nie może w pełni 

realizować swoich zadań oraz wykorzystać potencjału. 
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Biblioteka brała udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. 

Dofinansowanie przez PGNiG zakupu gier (1 000 zł) 

Dofinansowanie przez MKiDN zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek 

(18 000 zł) 

Wyprawka czytelnicza dla przedszkolaków „Mała książka Wielki człowiek” – 

100 książek o wartości 2 000 zł 

Na pełnienie zadań powiatowych biblioteka otrzymała ze Starostwa Powiatowego 

w Nisku kwotę 23 000 zł 

Biblioteka o swoich działaniach informuje na stronie internetowej, FB oraz w aplikacji 

Blisko. 

W 2020 r. biblioteka współpracowała z : NCK ”Sokół”, Jednostką Wojskową, 

Przedszkolem nr 1, Przedszkolem DomMisia, Muzeum Regionalnym w Rozwadowie. 

Pracownicy biblioteki aktywnie uczestniczyli w szkoleniach on-line organizowanych 

przez m.in. WiMBP w Rzeszowie, GoodBooks, Edukoncept 

Na dzień 31.12.2019 r. w MBP było zatrudnionych 12 osób, 9 ½ etatu.  

7.4. Oświata i edukacja 

Gmina Nisko jest organem prowadzącym dla pięciu przedszkoli, w tym czterech 

funkcjonujących w zespołach szkolno-przedszkolnych:  

1. Przedszkole nr 1 w Nisku, ul. Fryderyka Chopina 33, 

2. Przedszkole nr 2 w Nisku – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku, 

ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 

3. Przedszkole nr 3 w Nisku w Zespole – Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Nisku, 

ul. Tysiąclecia 12 a, 

4. Przedszkole w Zarzeczu – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zarzeczu, Zarzecze, 

ul. Adama Mickiewicza 4 

5. Przedszkole w Nowosielcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowosielcu, 

Przy pozostałych szkołach podstawowych tj. PSP nr 1 w Nisku, PSP nr 3 w Nisku oraz 

PSP nr 6 w Nisku funkcjonują oddziały przedszkolne, dla dzieci realizujących roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w 2020r 
 Rok szkolny 2019/2020 Rok szkolny 2020/2021 

Placówka Oddziały przedszkolne Oddziały przedszkolne 

 Liczba 
dzieci 

Liczba 
oddz. 

śr. licz. 
ucz/oddz. 

Liczba dzieci Liczba oddz. śr. licz. 
ucz/oddz. 

PSP nr 1 25 1 25 24 1 24 

PSP nr 6 11 1 11 8 1 8 

PSP nr 3 23 1 23 19 1 19 

Razem „0” 59 3 19,7 51 3 17 

 Przedszkola Przedszkola 

Przedszkole nr 1 122 5 24,4 125 5 25 

Przedszkole nr 2 70 3 23,3 75 3 25 

Przedszkole nr 3 72 3 24 98 4 24,5 

Przedszkole w Zarzeczu 67 3 22,3 65 3 21,7 

Przedszkole w Nowosielcu 35 2 17,5 38 2 19 

Razem przedszkola 366 16 22,9 401 17 23,6 

Razem 425 19 22,4 452 20 22,6 

Gmina Nisko prowadzi Żłobek Miejski w Nisku, ul. 3 Maja 22, w którym z opieki 

może korzystać 80 dzieci, średnio w 2020r. z opieki korzystało 63 dzieci w wieku do lat 3.  

Na terenie Gminy Nisko funkcjonują przedszkola niepubliczne - Niepubliczne 

Przedszkole „Słoneczko„ w Racławicach, Przedszkole Niepubliczne DOMMisia w Nisku, 
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Niepubliczne Przedszkole Kraina Dziecięcych Marzeń w Nisku, do których uczęszczało 

średnio dzieci: 

w roku szkolnym 2019/2020 : 

1.  w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia   - 208 dzieci, 

2.  w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach - 30 dzieci, 

3. w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecięcych Marzeń - 55 dzieci 

w roku szkolnym 2020/2021 : 

1. w Niepublicznym Przedszkolu DOMmisia   - 191 dzieci, 

2.  w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Racławicach - 35 dzieci, 

3. w Niepublicznym Przedszkolu Kraina Dziecięcych Marzeń - 47 dzieci 

Organizacja szkół podstawowych 

Gmina Nisko prowadzi siedem publicznych szkół podstawowych. 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku, ul. Juliusza Słowackiego 10, 

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Nisku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym 

nr 1 w Nisku, ul. Henryka Dąbrowskiego 8, 

3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku, ul. Piaskowa 15,  

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nisku, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

nr 2 w Nisku , ul. Tysiąclecia 12 A   

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nisku, ul. Sandomierska 114  ( klasy I-III ) 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zarzeczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Zarzeczu,  ul. Adama Mickiewicza 45 

7. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowosielcu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Nowosielcu, Nowosielec 134  

 

Poniższa tabela przedstawiają liczbę uczniów oraz oddziałów w szkołach podstawowych: 
 Rok szk. 2019/2020 Rok szk. 2019/2020 

Placówka  Liczba dzieci Licz 
oddz 

śr. licz. ucz/odd Liczba  
dzieci 

Liczba 
oddziałów 

śr. licz. ucz/odd 

PSP nr 1 317 16 19,8 305 16 19,1 

PSP nr 3 282 15 18,8 283 15 18,9 

PSP nr 4 100 8 12,5 112 8 14,0 

PSP nr 5 353 17 20,8 366 18 20,3 

PSP nr 6  8 2 4,0 14 3 4,7 

PSP Zarzecze 215 13 16,5 207 12 17,3 

PSP Nowosielec 141 8 17,6 131 8 16,4 

Razem 1.416 79 17,9 1.418 80 17,7 

Dane demograficzne  

Liczba dzieci zameldowanych na pobyt stały w poszczególnych obwodach szkół 

podstawowych 
Rok urodzenia 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Rok szkolny 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 

Klasa pierwsza w r. szk. I I I I I I I 

PSP Nr 1 - Nisko-centrum, Racławice 41 35 31 46 42 37 23 

PSP Nr 3- Warchoły, Barce 26 34 21 36 31 30 21 

ZSP nr 1 - Podwolina, Wolina, Nowa Wieś  20 19 19 29 19 17 29 

ZSP nr 2 – Os. Tysiąclecia, Moskale 59 54 57 62 58 57 39 

PSP Nr 6 - Malce, 10 12 17 12 15 6 10 

ZSP Zarzecze  - Zarzecze 35 23 21 26 27 31 24 

ZSP Nowosielec - Nowosielec, Kończyce 15 19 15 17 20 23 17 

 razem 206 196 181 228 212 201 163 
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Opieka świetlicowa w szkołach 

Uczniowie dojeżdżający oraz uczniowie pracujących rodziców objęci są opieką 

świetlicową. Godziny pracy świetlicy dostosowane były do potrzeb i oczekiwań rodziców 

oraz do sytuacji epidemiologicznej. 

Z opieki świetlicowej w szkołach podstawowych korzystało średnio dzieci: 
Placówka r. szk. 2019/2020 r. szk. 2020/2021 
PSP nr 1 60 75 
PSP nr 3 125 75 
PSP nr 4 25 25 
PSP nr 5 75 75 
PSP nr 6 9 - 
PSP Zarzecze 40 50 
PSP Nowosielec 24 25 

Dożywianie prowadzone w szkołach  i przedszkolach. 

Placówki oświatowe dysponują pięcioma kuchniami szkolnymi, z których  jedna 

znajduje się w Przedszkolu nr1, dwie w szkołach podstawowych, dwie w zespołach szkolno-

przedszkolnych 

W pozostałych placówkach funkcjonują  punkty dożywiania, w których uczniowie 

korzystają z gorących posiłków, dowożonych z kuchni szkolnych. 

Kuchnia szkolna w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku przygotowuje 

posiłki dla uczniów szkół - PSP nr 4 oraz PSP nr 6.  Kuchnia szkolna w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 2 przygotowuje posiłki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Nowosielcu, zarówno szkoły jak i przedszkola. Przedszkole nr 1 w Nisku gotuje gorące 

posiłki dla własnych potrzeb oraz dla Przedszkola nr 2  w ZSP nr 1, w którym śniadania 

i podwieczorki przygotowywane są na miejscu. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Zarzeczu , kuchnia obsługuje własne jednostki . 

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Nisku  kuchnia gotuje dla własnych 

potrzeb szkoły. 

W Żłobku Miejskim kuchnia prowadzona jest dla własnych potrzeb. 

W okresie prowadzenia nauki w trybie zdalnego nauczania, stołówki szkolne 

wydawały posiłki dla dzieci przedszkolnych oraz dzieci uczących się w trybie stacjonarnym.  

W 2020r średnio z posiłków korzystało w trakcie nauki 400 dzieci przedszkolnych 

oraz średnio 400 uczniów uczęszczających do szkół. 

Dowożenie uczniów do szkół i placówek. 

W r. szk. 2019/20 dowozem objęto 98 uczniów, natomiast w r. szk. 2020/21 – 

94 uczniów ze szkół - ZSP w Nowosielcu, ZSP w Zarzeczu, ZSP nr 1 w Nisku i ZSP nr 2 

w Nisku. 

Prowadzono dowożenie dla uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 

w Stalowej Woli i Rudniku dla 45 uczniów w r. szk. 2019/2020 oraz dla 38 uczniów w r. szk. 

2020/2021 w formie zorganizowanej, jak również poprzez refundację kosztów dla rodziców.  

Łączne koszty dowozu w roku 2020 wyniosły 185.487,-zł, z uwagi na nauczanie 

zdalne częściowo dowozy były zawieszane. 

Projekty realizowane dla uczniów szkół podstawowych 

Stypendia szkolne oraz zakup podręczników dla uczniów. 

Uczniowie szkół podstawowych korzystali z darmowych podręczników w ramach 

dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały lub ćwiczenia. 

Z dotacji celowej zakupiono podręczniki i ćwiczenia na kwotę 151.860,96,-zł 

Z programu „Wyprawka szkolna„ zakupiono podręczniki dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym na kwotę 4.511,53,-

zł. 



 

–94– 

Na podstawie Regulaminu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nisko pn „Zdolny uczeń” 

przyznano stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2019/2020 – dla 16 uczniów szkół 

podstawowych na kwotę 24.000,-zł. Łącznie w 2020r. wypłacono stypendia dla laureatów 

w kwocie 46.860,-zł . 

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. 

W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiono do realizacji projektów w ramach Osi 

priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji 

przedszkolnej. W ramach trwałości projektu przedszkola funkcjonują w dalszym ciągu, cieszą 

się dobrą renomą i zwiększonym naborem podczas rekrutacji.  

W Przedszkolu nr 3 w Nisku utworzono dodatkowy czwarty oddział. 

• „Akademia Malucha” – Przedszkole w Nowosielcu. Łączne dofinansowanie 

wyniosło 334.017,-zł, w tym na wyposażenie przeznaczono kwotę w wysokości 

56.772,80,-zł  

• „Akademia Krasnoludków” – Przedszkole nr 3 w ZSP nr 2 w Nisku. 

Łączne dofinansowanie wyniosło 274.647, w tym na wyposażenie przeznaczono 

kwotę w wysokości 61.740,-zł 

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania pozyskano dla szkół podstawowych 

58 laptopów oraz 2 tablety na łączną kwotę 163.580,-zł. 

Gmina Nisko złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach modułu 3 Rządowego 

programu „ „Posiłek w szkole i w domu”  na zakup sprzętu i wyposażenia . 

Otrzymaliśmy dofinansowanie dla PSP nr 1 w Nisku w wysokości 80.000,-zł (wkład własny 

20.000,-zł) oraz dla ZSP nr 2 w Nisku w wysokości 80.000,-zł (wkład własny 20.000,-zł ), 

kwota dofinansowania była jedną z najwyższych w województwie podkarpackim. 

W/w placówki zostały wyposażone w sprzęt zgodnie ze złożonymi wnioskami.  

Zakupiono pracownię językową dla PSP nr 1 – kwota 24.000,-zł oraz pracownię 

komputerową dla ZSP w Nowosielcu na kwotę 54.000,-zł w ramach kontynuacji projektu 

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i szkoleń - środki własne 

W związku z zapobieganiem skutkom epidemii wyposażono placówki w generatory 

ozonu, zakupiono 9 sztuk dla wszystkich placówek na łączną kwotę 22.000,-zł oraz sprzęt do 

dezynfekcji, na bieżąco zaopatrywano placówki w środki do dezynfekcji. 

Informacja dotycząca realizacji inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.  

W roku 2020 r zrealizowano inwestycje w placówkach oświatowych: 

1. Budowa hali sportowej wraz z dwuoddziałowym przedszkolem przy PSP nr 1 w Nisku 

- wartość zadania inwestycyjnego 2.724.921,-zł 

2. Przebudowa  budynku wraz z remontem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 

w Nisku – wartość zadania inwestycyjnego 309.266,-zł 

3. Przebudowa wraz z remontem budynku PSP nr 1 w Nisku –  wartość zadania -25.461,-

zł 

W 2020 r w placówkach oświatowych wykonano następujące remonty: 
l.p Placówka Nazwa  zadania i zakres prac Wartość (w zł) 

1 PSP nr 3 1.Remont podłóg  

2.Remont dachu na szatni „ Orlik”  

13.300 

16.200 

2 ZSP nr 1 1.Remont elewacji przy wejściu 

2.Remont solarów 

3.200 

4.500 

3 ZSP nr 2  1.Remont schodów zewnętrznych 

2.Remont solarów 

3.100 

4.100 

4 PSP nr 6 1.Remont sali lekcyjnej 5.500 

5 ZSP w Nowosielcu 1.Remont 5 sal lekcyjnych  

2.Remont komina 

22.300 

18.300 
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6 Przedszkole nr 1 1.Remont podłogi 

2.Remont placu zabaw 

3.Wykonanie dodatkowego pomieszczenia- izolatki 

4.Naprawa solarów 

3.300 

12.500 

12.703 

8.800 

7 Żłobek Miejski 1.Wykonanie instalacji elektrycznej, ścian i podłóg  102.097 

 RAZEM  229.900 

Wyniki uczniów z egzaminu ósmoklasisty - rok szkolny 2019  /2020 

W roku szkolnym 2019/2020 do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 177 uczniów. 

Sprawdzana była wiedza z języka polskiego, matematyki, języków obcych.  

Gmina Nisko uzyskała najwyższe wyniki z języka polskiego, matematyki oraz drugie 

miejsce z języka angielskiego w powiecie niżańskim. 
Przedmiot Średni wynik  

w woj. podkarpackim 

Średni wynik w powiecie 

niżańskim (w %) 

Średni wynik w Gminie 

Nisko (w %) 

język polski 61 58 65 

matematyka 48 46 50 

j. angielski (podstawowy) 53 51 56 

Zestawienie wyników poszczególnych szkół podstawowych obrazują poniższe tabele: 
Nazwa szkoły Język polski Nazwa szkoły  matematyka 

wynik w% stanin wynik w % stanin 

PSP Zarzecze 

 

71 8-wysoki PSP nr 3 

ul. Piaskowa 15 

58 8- wysoki 

PSP nr 3 

ul. Piaskowa 15 

68 7-wysoki PSP nr 4 

ul. Dąbrowskiego 4 

55 7- wysoki 

PSP Nowosielec 

 

67 7-wysoki PSP nr 5 

ul. Tysiąclecia 12 A 

50 6- średni 

PSP nr 4 

ul. Dąbrowskiego 4 

66 7-wysoki PSP Nowosielec 

 

48 6- średni 

PSP nr 1  

ul. Słowackiego 10 

60 5-średni PSP nr 1  

ul. Słowackiego 10 

47 6-średni 

PSP nr 5 

ul. Tysiąclecia 12 A 

60 5-średni PSP Zarzecze 

 

44 5-średni 

 
Nazwa szkoły Język angielski 

Wynik w % stanin 
PSP Zarzecze 63 7- wysoki 
PSP nr 3 62 7- wysoki 
PSP nr 5 59 6- średni 
PSP Nowosielec 57 6-średni 
PSP nr 4 50 5-średni 
PSP nr 1  45 4-średni 

Zatrudnienie nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w placówkach 

samorządowych. 

W roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych było w pełnym wymiarze 178 nauczycieli 

oraz 51 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy w wymiarze łącznym 17,58 etatu.  

W podziale na awans zawodowy nauczycieli w przeliczeniu na etaty zatrudnionych 

było: 5,50 stażystów, 11,60 kontraktowych 18,63 mianowanych, 159,85 nauczycieli 

dyplomowanych. 

W roku szkolnym 2020/2021 zatrudnionych było w pełnym wymiarze 170 nauczycieli 

oraz 50 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy w wymiarze łącznym 22,71 etatu.  

W podziale na awans zawodowy nauczycieli w przeliczeniu na etaty zatrudnionych 

było: 2 stażystów, 13,57 kontraktowych 19,44 mianowanych, 157,70 nauczycieli 

dyplomowanych. 

W 2020r  dwóch nauczycieli przystąpiło do egzaminu na stopień nauczyciela 

mianowanego. 
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Na urlopach dla poratowania zdrowia w 2020r przebywało czterech nauczycieli. 

Z dniem 1 września 2020r. trzech nauczycieli przeszło na emeryturę, jeden nauczyciel został 

przeniesiony do szkoły średniej.  

W roku szkolnym 2020/2021 w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, więcej 

godzin dydaktycznych w placówkach było realizowanych w formie godzin 

ponadwymiarowych, co obniżyło koszty prowadzenia szkół i przedszkoli. Na etatach 

administracji i obsługi zatrudnia się osoby w ramach stażów i prac interwencyjnych, biorąc 

pod uwagę doraźne  potrzeby placówek, jednocześnie obniżając koszty działalności. 

W Żłobku Miejskim zatrudnionych jest 18 osób , w tym na etacie opiekunek 10 osób. 

Zestawienie ilościowe etatów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2020 
 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów 

pedagog. 

Administracja i 

obsługa 

 Przedszkole Stołówka Razem 

2020r 

Placówka 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21 2019/20 2020/21  

PSP nr 1 342 329 17 17 32,22 32,80 6 7   4 4 11 

ZSP nr 1 170 187 11 11 21,85 20,69 4 4 3 3 - - 7 

PSP nr 6 19 22 3 4 3,89 4,41 1 1 - - - - 1 

ZSP nr 2 425 464 20 22 41,35 41,95 8 8 1 2 5 5 15 

PSP nr 3 305 302 16 16 33,40 32,48 7 7 - - 4 4 11 

ZSP Zarzecze 282 272 16 15 33,29 32,46 6 6 1 2 5 5 13 

ZSP Nowosielec 176 169 10 10 19,04 18,18 5 5 1 1 - - 6 

Przedszkole nr 1 122 125 5 5 10,54 9,76 - - 4 4 6 6 10 

CUW       9 10     10 

Żłobek Miejski 80 80     18 18     18 

Razem 1.921 1.950 98 100 195,58 192,71 64 66 10 12 24 24     102 

Finansowanie edukacji w 2020r. 

Zestawienie wydatków i dochodów w Żłobku Miejskim w Nisku za rok 2020 
Wydatki i dochody kwota Uwagi 

Wydatki bieżące 1.079.502  

Wydatki inwestycyjne 102.096  

Razem wydatki 1.181.598  

Dotacje  129.600 Dotacja Maluch Plus 

Dochody 203.791 W tym zwrot składek ZUS  -  41.048 

   

Środki własne 746.111 + zadanie inwestycyjne  -  102.096 

   

Liczba miejsc 80 Średnia liczba uczęszczających dzieci  - 63 

Subwencja oświatowa i dotacja przedszkolna w 2020r 
Lp. Rodzaj  zadania subwencjonowanego Kwota  uwagi 

 Subwencja oświatowa   

1 Subwencja na zadania szkolne - szkoły 10.644.350 Liczba uczniów na 30.09.2019  

1 416 

2 Zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego w szkołach 1.336.732  

3 Zadania związane z organizacją dodatkowego kształcenia w 

szkołach 

77.072  

4 Zadania związane z organizacją kształcenia specjalnego w 

przedszkolach 

768.863  

5 Subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach   930.312 190 dzieci 

 razem 13.757.329  
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4 - dodatkowe środki na zakup wyposażenia dla nauczycieli ( 500 + ) 83.500  

5 subwencja z 0,4% rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w tym :  236.649  

 -  wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych i sportowych 29.998  

 - odprawy dla nauczycieli 22.459  

 - dodatkowe środki na kształcenie specjalne ( wzrost zadań 

subwencjonowanych) 

184.192  

    

 Ogółem subwencja oświatowa  14.077.478  

 Dotacja przedszkolna             745.982 525 dzieci 

 OGÓŁEM 14.823.460  
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Wydatki oświatowe, subwencja oświatowa, dotacja przedszkolna, dochody 2020 
Lp. Rodzaj  zadania subwencjonowanego Subwencja, 

dotacja  

Kształcenie 

specjalne – 

subwencja  

Razem 

subwencje, 

dotacje 

Kształcenie 

specjalne 

wydatki  

Wydatki Szkoły, 

przedszkola 

Razem 

wydatki 

Dochody  Środki 

własne  

uwagi 

1 zadania szkolne  

– szkoły publiczne         

10.857.379    18.442.954     

2 Zadania związane z organizacją 

kształcenia specjalnego w szkołach 

 1.419.762  1.014.733      

 Razem szkoły:   12.277.141   19.457.687 737.283 6.443.263 Średnio 
1.417 ucz.. 

 Prowadzenie  oddz. przedszkolnych  

i przedszkoli publicznych 

1.118.403    4.671.666     

3 Organizacją kształ. specjalnego  

w przedszkolach publicznych 

 350.419  181.746      

 Razem przedszkola   1.468.822   4.853.412 439.564 2.945.026 Średnio 

434 dzieci 

 Ogółem publiczne placówki 11.975.782 1.770.181 13.745.963 1.196.479 23.114.620 24.311.099 1.176.847 9.388.289  

4 Organizacją kształ. specjalnego  

w przedszkolach niepublicznych 

 519.606 519.606 519.606  519.606    

6 Przedszkola niepubliczne –dotowane  557.891  557.891  2.203.677 2.203.677  1.645.786 Średnio 

300 dzieci 

 Wydatki i dochody - uczęszczanie 

do przedszkoli - rozliczenia gmin 

    244.549 244.549 273.399 - 28.850  

7 Dowozy uczniów  do szkół , dowóz 
uczniów niepełnosprawnych  

    185.487 185.487  185.487  

8 Dowozy posiłków do placówek -

organizacja dożywiania  

    55.560 55.560  55.560  

9 Stypendia dla zdolnych uczniów     46.860 46.860  46.860  

 razem 

 

12.533.673 2.289.787 14.823.460 1.716.085 25.850.753 27.566.838 1.450.246 11.293.132  
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Subwencje, dotacje, wydatki, dochody placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Nisko 
Subwencja oświatowa + dotacja przedszkolna Wydatki Dochody 

Placówka  Subwencja 

szkoły  

Subwencja 

kszt.specjalne 

Subwencja -

przedszkola 

Dotacja 

przedszkolna 

Rezerwa 

oświatowa 

Razem 

placówka 

 w tym na 

kszt. 

specjalne 

 

PSP nr 1 2.141.772 576.743 76.385 10.042 45.498 2.850.440 3.991.960 322.103 240.244 

PSP nr 3 1.933.814 206.393 80.628 5.738 36.959 2.263.532 3.974.614 181.627 68.583 

PSP nr 6 71.550  29.705 5.738 2.500   109.493 463.008 - 42.044 

ZSP nr 1 749.606 131.166 62.689 81.771 8.000 1.033.232 2.375.722 108.748 167.137 

ZSP nr 2 2.395.817 469.624 192.890 45.907 101.530 3.205.768 5.175.227 239.866 104.790 

ZSP Zarzecze 2.025.674 262.974 133.094 63.122 16.000 2.500.864 4.253.973 317.352 248.388 

ZSP Nowosielec 1.403.189 18.646 63.654 34.430 8.500 1.528.419 2.214.329 2.113 107.743 

Przedszkole nr 1  10.802 81.979 150.631 10.803    254.215 1.862.266 24.670 197.918 

          

Razem  10.721.422 1.676.348 721.024 397.379 229.790 13.745.963 24.311.099 1.196.479 1.176.847 
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W kwocie dochodów: zwrot składek ZUS z tarczy antykryzysowej - 646.956zł, w tym: 

przedszkola – 151.718,-zł, szkoły: 495.238,- zł ( z wyjątkiem PSP 3 i ZSP nr 2, które nie 

otrzymały zwrotu z uwagi na liczbę zatrudnionych) 

W wydatkach nie uwzględniono dowozów uczniów oraz kosztów wspólnych 

poszczególnych placówek (np. uzupełnianie etatów nauczycielskich, stołówek szkolnych). 

Wyszczególniono wydatki na prowadzenie kształcenia specjalnego, ze względu na wysokie 

zróżnicowanie w poszczególnych placówkach.  

W zestawieniu nie uwzględniono inwestycji oświatowych i środków dotacji 

zewnętrznych. 

W związku z zawieszaniem nauczania stacjonarnego,  zarówno wydatki jak i dochody 

w 2020r nie odzwierciedlają faktycznych  kosztów prowadzenia szkół i przedszkoli. 

 

7.4.1  Działalność placówek oświatowych w 2020 r. 

 

Przedszkole nr 1 w Nisku 

Od 1.01.2020 zapisanych do przedszkola było 123 dzieci , 17 z nich realizowało 

obowiązek  gotowości szkolnej. Czworo dzieci objętych było pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. Czworo miało zorganizowane zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju , dla 

jednego dziecka opracowany został Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny 

i zorganizowane zajęcia rewalidacyjne. Od 1.09.2020 r. zapisanych do przedszkola 125 dzieci, 

19 realizowało obowiązek gotowości szkolnej. Sześcioro dzieci objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną . Wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych było sześcioro 

wychowanków, dla dwójki  opracowany został Indywidualny Program Edukacyjno- 

Terapeutyczny i zorganizowane zajęcia rewalidacyjne. 

Praca dydaktyczna  przebiegała na innych zasadach niż do tej pory. Nauczanie 

stacjonarne obejmowało okres od 01.01.2020 do 11.03.2020r. 12.03.2020 i 13.03.2020 r. 

realizowana była forma opiekuńcza zgodnie z zaleceniem MEN w związku z ogłoszeniem 

w kraju pandemii spowodowanej COVID-19. Placówka nasza od 16.03.2020r. rozpoczęła 

kształcenie dzieci w zdalnej formie. Została opracowana organizacja pracy przedszkola 

w czasie nauki zdalnej. Realizacja zajęć odbywała się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość zgodnie z obowiązującą podstawą programową online w ramach 

obowiązującego dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych: 

• analizowanie zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

• poszukiwanie informacje na stronie MEN na temat edukacji zdalnej, 

• konsultowanie się telefoniczne ze specjalistami, 

• ustalenie formy kontaktu z rodzicami, 

• tworzenie bazy materiałów przydatnych w pracy zdalnej, 

 

Po telefonicznych konsultacjach z rodzicami przygotowane przez nauczycielki 

propozycje zadań i wskazówki do wykorzystania podczas aktywności dzieci w domu 

zamieszczane były na stronie internetowej przedszkola w zakładkach poszczególnych grup. 

Stanowiły one inspirację i pomoc dla rodziców do wspólnego i kreatywnego 

zagospodarowania czasu w domu swoim pociechom. 

Podczas realizacji tematyki na odległość dzieci poznawały wiersze, piosenki, ciekawe 

opowiadania, pląsy, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy z kodowaniem, ćwiczyły 

pamięć i spostrzegawczość, rozwiązywały zagadki, quizy. Prawie każde zajęcie urozmaicone 

było ciekawymi filmami edukacyjnymi i prezentacjami zgodnie z realizowaną tematyką. 

Dzieci swoje odczucia i doświadczenia odzwierciedlały w bogatych pracach przesyłając 
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zdjęcia wychowawczyniom. Nie wszystkie dzieci miały możliwość w znacznym stopniu 

przyswojenia proponowanych treści edukacyjnych, ponieważ były uzależnione od pomocy 

rodziców, którzy nie mogli poświęcić wystarczająco czasu na pracę zdalną z dzieckiem. 

Większość dzieci w grupach  pracowała aktywnie i systematycznie wykonując proponowane 

zadania. Za sumienną i wytrwałą pracę zdalną dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

W czasie zdalnego nauczania realizowana była idea Przedszkola Promującego Zdrowie 

w ramach której  zostały przeprowadzone akcje „Jeszcze będzie dobrze”, „Zdrowo 

i kolorowo”, „Ruch to zdrowie”. We współpracy z uczniami RCEZ w Nisku  realizowaliśmy 

program „Cała polska czyta dzieciom” w formie online. 

Przed zawieszeniem zajęć (1.01.2020 r. do 11.032020 r.) w naszym przedszkolu 

odbyły się: 

• przedstawienia artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka dla rodzin wychowanków, 

• spotkanie „Poznajmy zwyczaje i języki państw Unii Europejskiej” poprowadzone 

przez uczennicę   LO w Nisku, 

• warsztaty dla dzieci poprowadzone przez pracowników firmy Dilab: „Odporność to 

twoja siła” oraz „Czyste rączki zdrowy brzuszek”, 

• bal karnawałowy dla wszystkich dzieci przygotowany przy pomocy rodziców, 

• warsztaty dla dzieci poprowadzone przez przedstawicielki Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Nisku o prehistorycznych stworach „ Dzień dinozaura”, 

• „Przedszkolaki z Jasełkami” – spektakl jasełkowy wykonany przez dzieci w NCK 

„Sokół” dla społeczności niżańskiej, 

• „Dzień nauki” przygotowany przez uczniów z PSP nr 3 w Nisku i PSP nr 5 w Nisku 

działających w Klubie Młodego Odkrywcy „Da Vinci” pod opieką nauczycielki fizyki 

pani Anny Dybki. Młodzi odkrywcy przygotowali wesoły pokaz doświadczeń 

fizycznych , przygotowali stanowiska eksperymentalne dla naszych przedszkolaków. 

Przedszkole od 18.05.2020 r. wznowiło zajęcia w formie stacjonarnej przy 

zachowaniu reżimu sanitarnego. Zostały opracowane i wdrożone Procedury zapewnienia 

bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 1 w Nisku w związku z wystąpieniem COVID-19. Zostały 

zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla potrzebujących dzieci – w maju 

korzystało 14 dzieci, w czerwcu 24, w lipcu 27. Od 1.06.2020r. wznowione zostały w formie 

stacjonarnej zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz zajęcia rewalidacyjne. 

Jedno dziecko korzystało z formy zdalnej. W czasie zawieszonych zajęć w przedszkolu 

przeprowadzona została rekrutacja na rok szkolny 2020/21. Rodzice mieli możliwość 

przesyłania dokumentów online. 

Nowy rok szkolny 2020/2021w Przedszkolu nr 1 w Nisku rozpoczęły wszystkie dzieci 

w systemie stacjonarnym w reżimie sanitarnym. Wszystkie zajęcia odbywały się w ścisłym 

gronie grupy. Sale zajęć były systematycznie dezynfekowane, wietrzone oraz  ozonowane. 

W drzwiach wejściowych do przedszkola został zamontowany system kontroli wejść i wyjść. 

Wszystkie grupy mają do dyspozycji swoje wydzielone place zabaw w ogrodzie 

przedszkolnym. Konstrukcje znajdujące się na placach były systematycznie dezynfekowane.  

Działania Przedszkola nr 1 w Nisku od 1.09.2020 r do 31.12.2020r.: realizacja idei 

Przedszkola Promującego Zdrowie (działania w ramach uzyskania certyfikatu krajowego), 

obchody „Dnia Przedszkolaka”, realizacja innowacji pedagogicznej „ Sprawny Przedszkolak” 

– program autorski skierowany do dzieci 5-6 letnich, udział w akcji „Sprzątanie świata”, 

tydzień kodowania, przedstawienia w poszczególnych grupach z okazji Święta Komisji 

Edukacji Narodowej, udział w akcji „Szkoła do hymnu” w ramach Święta Niepodległości, 

udział w Festiwalu Piosenki Dziecięcej Online w Ulanowie. organizacja i przeprowadzenie 

Gminnego Przedszkolnego Konkursu Plastycznego „Zdrowa Rodzina” organizacja spotkania 

z Mikołajem w poszczególnych grupach, przedszkolny przegląd dekoracji świątecznych. 
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Przedszkole nr 1 w Nisku w roku 2020  realizowało programy  : ogólnopolski program 

edukacyjny „Mamo tato wole wodę”, ogólnopolski program profilaktyczny „Czyste powietrze 

wokół nas”, ogólnopolski program edukacji ekologicznej „Kubusiowi przyjaciele natury”, 

ogólnopolski program edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły”. Relacje z wszystkich 

podejmowanych działań przez Przedszkole nr 1 w Nisku zamieszczane były na stronie 

internetowej przedszkola www.przedszkole1nisko.pl. Zajęcia stacjonarne za zgodą organu 

prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Nisku z powodu wystąpienia u pracowników Covid-19 w grupach „Pszczółki”, 

„Wędrowniczki”, „Wiewiórki”, „Misie” w dniach 16.12.2020r. do 18.12.2020 r. zostały 

zawieszone , w grupie „Biedronki” (6-latki) w dniach 15.12.2020r. do 21.12.2020r. zostało 

wprowadzone nauczanie zdalne. 

 

Zespół Szkolno- Przedszkolnego w Zarzeczu 

Od stycznia do 11 marca 2020 roku zajęcia w szkole podstawowej i w przedszkolu 

odbywały się stacjonarnie. 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, spowodowanej rozprzestrzenianiem się 

koronawirusa oraz po wejściu w życie rozporządzenia MEN w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, od 12 marca zawieszone zostały zajęcia we 

wszystkich placówkach oświatowych. 

Od 25 marca 2020 roku szkoła rozpoczęła naukę zdalną, dostosowaną do obecnej 

sytuacji, w której nauczyciele kładli nacisk na rozwijanie u uczniów postawy 

samokształceniowej oraz pobudzenie aktywności, samodzielności, kreatywności. 

Z uczniami i rodzicami komunikowaliśmy się poprzez dziennik elektroniczny 

„Librus”, a także z wykorzystaniem skrzynek mailowych, komunikatorów Messenger oraz 

poprzez usługę Zoom. W przedszkolu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców 

i wychowanków, powstała grupa „Nasze Przedszkolaki” na portalu  Messenger, gdzie 

codziennie umieszczane były propozycje aktywnych i kreatywnych zabaw  (edukacyjne filmy, 

zabawy logopedyczne, eksperymenty domowe, zagadki, słuchowiska dla dzieci) 

z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

Nauczyciele szkoły podstawowej udostępniali adresy ciekawych stron i publikacji, filmów, 

przygotowywali materiały dydaktyczne, prezentacje.  

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone były zajęcia 

w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej (logopedyczne, korekcyjno- 

kompensacyjne, rewalidacyjne), których forma została zmodyfikowana tak, aby nie stanowiły 

dodatkowego obciążenia dla uczniów. 

Dla uczniów klas ósmych odbywały się konsultacje przed egzaminem. O udziale 

dzieci ww. zajęciach decydowali rodzice. 

W maju 2020 roku nauczyciele przygotowywali ósmoklasistów do egzaminu zdalnie, 

wykorzystując materiały własne, bądź dostępne na stronach CKE, OKE w Krakowie, e-

podręczniki, zdalne lekcje. Szkoła zorganizowała próbny egzamin ósmoklasisty w trybie on-

line, wykorzystując arkusze udostępnione przez CKE, a po odesłaniu prac przez uczniów, 

zostały sprawdzone według ogólnopolskich kryteriów. 

W przedszkolu zajęcia odbywały się w formie zdalnej do końca czerwca, a w sierpniu  

zorganizowano zajęcia opiekuńczo- wychowawcze. Wychowawcy z przedszkolakami 

przeprowadzili projekty: „Przedszkole Młodych patriotów”, „Zdrowo i sportowo”, „Czyste 

powietrze wokół nas”. W lipcu przedszkole miało przerwę wakacyjną.  

Od 1 września 2020 roku nauka w szkole podstawowej i w przedszkolu odbywała się 

stacjonarnie. Na lekcjach informatyki uczniowie klas I- VIII odbyli szkolenia z obsługi 

platformy Teams i zostali przygotowani do pracy zdalnej.  Na podstawie wytycznych Ministra 
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Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji  Narodowej od 1 września 

2020 roku obowiązuje Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Zarzeczu w czasie epidemii COVID- 19, do przestrzegania którego zobowiązani są 

wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. W celu zapewnienia bezpiecznych 

warunków pracy i nauki w placówce szkoła została zabezpieczona w niezbędne środki 

dezynfekcyjne i higieniczne. 

Przerwy uczniowie spędzali na świeżym powietrzu, mając do dyspozycji boisko 

szkolne, bieżnię i podwórko, wychowankowie przedszkola wychodzili na zewnątrz na teren 

placówki w zależności od warunków atmosferycznych. 

W październiku 2020 roku, po przeszkoleniu rady pedagogicznej, uczniów i rodziców 

wdrożyliśmy Microsoft Office 365- platformę Teams, która umożliwia prowadzenie lekcji na 

żywo, przesyłanie materiałów w plikach, wspomagających proces nauczania oraz odsyłanie 

zadań, prac, projektów przez uczniów. Nauczyciele samodzielnie wyszukiwali wiele 

materiałów odpowiednich do prowadzonych lekcji i podnoszących ich atrakcyjność. 

Dodatkowo nauczyciele korzystali z e-booków, zdalnych lekcji ze stron MEN, 

serwisów dla nauczycieli z wydawnictw pedagogicznych, platform edukacyjnych, 

multibooków, materiałów dostępnych w Internecie oraz wskazując uczniom odpowiednie 

linki,  wspomagające proces uczenia się i pozyskiwania informacji. 

Od 9 listopada zajęcia w szkole odbywały się zdalnie, z wyłączeniem przedszkola, 

które pracowało stacjonarnie. Z powodu sytuacji epidemicznej (pozytywny wynik badania na 

obecność Covid-19) w dniach od 17 do 26 listopada zostały zawieszone zajęcia stacjonarne 

w jednej grupie przedszkolnej, a od 27 listopada do 4 grudnia w drugiej grupie. 

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno- pedagogiczną, o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej podczas 

nauki zdalnej odbywali zajęcia stacjonarne w szkole na wniosek rodziców. 

Praca szkoły podczas pandemii, sposób prowadzenia zajęć, wynikających z podstawy 

programowej, zajęć dodatkowych, realizacja kalendarza imprez, uroczystości, konkursów, 

zawodów, kontakty z rodzicami była dostosowana i modyfikowana do potrzeb i możliwości 

uczniów. Zespoły nauczycielskie organizowały konkursy szkolne i zewnętrzne: 

przedmiotowe, organizowane przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, „Kangur 

matematyczny” za pośrednictwem platformy Dzwonek.pl, konkurs plastyczny „Zdrowa 

żywność”. 

Po przejściu w tryb pracy zdalnej kontynuowaliśmy rozpoczęte w roku 2019 akcje: 

-Bezpieczny Internet w domu i w szkole, Jak sobie radzić podczas nauki zdalnej?, Świąteczny 

konkurs bożonarodzeniowy oraz programy profilaktyczne: 

-Znajdź właściwe rozwiązanie, Bieg po zdrowie, Bezpieczne ferie, Nie pal przy mnie proszę, 

Trzymaj formę!, Segregujemy odpady- zbieramy zużyte baterii, Profilaktyka chorób 

wirusowych, Podaruj 1% Filipowi, Akcja dla Marcina- w ramach Szkolnego Koła Caritas. 

Odbyły się również sportowe imprezy międzyszkolne: Gminne Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej w mini-piłce koszykowej, Gminne Igrzyska Dzieci w mini-piłce koszykowej, 

Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce koszykowej, Halowy Turniej Piłki Nożnej- RCEZ. 

W ramach aktywizacji uczniów uzdolnionych ruchowo do czynnego uprawiania sportu 

i wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów i rodziców od stycznia do 

12 marca 2020 roku odbywały się zajęcia dla klas III- VIII w ramach programu SKS -w  rupie 

akrobatycznej oraz w grupie, w której prowadzone były zajęcia z piłki nożnej, koszykowej 

i wspinaczki. 

Realizowano w trybie zdalnym, rozpoczęte we wrześniu i listopadzie 2019 roku, 

a kontynuowane w trybie zdalnym w roku 2020, innowacje pedagogiczne: „Podróże 

szóstoklasisty. Odkrywamy tajemnice naszej planety”, „Mitologia odległa i bliska”, „Język 
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polski bez błędów”, „Czytam, bo lubię”, „Podróże z baśnią i legendą”, „Odkrywcy historii. 

Historia znana i nieznana”, „Pierwiastki z klasą”. 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizowanie uroczystości i świąt przesyłali uczniom 

materiały edukacyjne w postaci filmów, notatek historycznych, prezentacji. 

Największym problemem związanym z nauczaniem na odległość było utrudnienie 

z dostępem do Internetu, a także brakiem sprzętu komputerowego do nauki zdalnej, 

zgłoszonym przez rodziców kilku uczniów. Problem częściowo został rozwiązany poprzez 

program „Zdalna Szkoła Plus”. 

Największym utrudnieniem pracy na odległość jest brak jednoczesnej kontroli nad 

całą grupą i trudność oceny samodzielności ocenianych prac pisemnych uczniów. 

W okresie pandemii prowadzono zadania wynikające z Programu wychowawczo- 

profilaktycznego oraz ze specyfiki pracy pedagoga szkolnego poprzez dziennik elektroniczny 

Librus, Messenger, Teams lub osobisty- z pedagogiem; po wcześniejszym umówieniu się na 

spotkanie. W klasach, w których prowadzone było nauczanie zdalne, w ten sposób odbywały 

się  zajęcia profilaktyczne (cyberprzemoc, praca z uczniem nieśmiałym, uzależnienie od gier, 

wsparcie ucznia podczas nauczania zdalnego) oraz z zakresu doradztwa zawodowego. 

Pedagog współpracował z rodzicami i nauczycielami w celu monitorowania i diagnozowania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

Systematycznie odbywała się współpraca z rodzicami poprzez umieszczanie 

materiałów, np. Bezpieczny internet, Uzależnienie, linków, adresów instytucji wspierających 

np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudniku, OPS, Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna, Policja, Sąd Rodzinny i innych. 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nisku 

Publiczna Do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nisku uczęszcza łącznie 

330 uczniów, w tym 306 uczniów w klasach I – VIII i 24 w oddziale przedszkolnym. Szkoła 

liczy łącznie 17 oddziałów: po 2 oddziały klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, szóstej, 

ósmej; 1 klasy piątej i 3 klasy siódmej. Szkoła jest wyposażona w nowoczesną, terminalową 

salę komputerową na 18 stanowisk  (2018 r.) oraz nowoczesną salę językową – 24 stanowiska 

uczniowskie (2019 r.). W ramach projektów „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic” 

oraz „Aktywna tablica” szkoła została wyposażona w tablice interaktywne, projektory, 

telewizory i laptopy. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w sprzęt multimedialny. Oddział 

przedszkolny został umeblowany, wyposażony w potrzebny sprzęt, pomoce dydaktyczne, 

zabawki.  Istnieje potrzeba doposażenia sal przedszkolnych , w nowym obiekcie, w tablice 

interaktywne. Dzięki udziałom w projektach „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

i „Książki naszych marzeń” oraz zbiórek wewnętrznych i dofinansowania z organu 

prowadzącego biblioteka szkolna wzbogaciła swój księgozbiór. 

Szkoła dba o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Zatrudnia 36 pracowników 

pedagogicznych: wykwalifikowanych nauczycieli, psychologa, logopedę oraz 13 – 

niepedagogicznych,  służących pomocą w kształceniu, wychowaniu i opiece nad uczniami. 

W szkole organizuje się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, zajęcia rewalidacyjne dla 

uczniów. W roku 2020 zorganizowano zajęcia rewalidacyjne dla 14 uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Nisku. Wielu uczniów objętych jest opieką psychologiczną przez psychologa 

szkolnego.  

W 2020 roku zajęcia w szkole i przedszkolu odbywały się zgodnie z wytycznymi 

MEN i MEiN czyli stacjonarne lub zdalnie z jednoczesnym zachowaniem zaleceń MZ i GIS 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Aby wymagania były spełnione szkoła i przedszkole 

zostały wyposażone w środki i urządzenia do dezynfekcji. Systematycznie było prowadzone 
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ozonowanie. Placówka na bieżąco była zaopatrywana w płyny do dezynfekcji i maseczki 

zakupione z budżetu lub otrzymywane z Ministerstwa Zdrowia.  

Nauczanie zdalne w naszej szkole i przedszkolu, do końca czerwca 2020 roku 

odbywało się poprzez dziennik elektroniczny, Skypa, z wykorzystaniem platformy Diescord, 

Google Clasroom, dostępnych mediów społecznościowych, komunikacji elektronicznej 

i telefonicznej  z uczniami i rodzicami uczniów.  

Od października w 2020 roku prowadzimy nauczanie zdalne na platformie G – suite 

oraz dziennik elektroniczny.  W szkole jest dostęp do Internetu w ramach OSE. Przebieg 

zdalnego nauczania stał się bardziej efektywny dzięki doposażeniu szkoły w sprzęt 

multimedialny. W roku 2020 szkoła wzbogaciła się w 15 laptopów z przeznaczeniem dla 

uczniów i nauczycieli umożliwiając pracę w systemie zdalnym ( 5 sztuk – przekazał UG i M, 

6 szt. z programu „Zdalna szkoła +” oraz 4 z budżetu szkoły.  4 laptopy zostały wypożyczone 

do rodzin wielodzietnych, aby ułatwić uczniom zdalne nauczanie a z dwóch korzystali 

uczniowie, dla których zorganizowano naukę w szkole.  W nauczaniu zdalnym nauczyciele 

korzystają również z własnego sprzętu, w tym zakupionego w ramach Rządowego wsparcia 

dla nauczycieli „500 zł na naukę zdalną”. Nauczanie zdalne w minionym roku szkolnym oraz 

w obecnej chwili przebiega bez zakłóceń, a drobne problemy techniczne rozwiązywane są na 

bieżąco. 

W poprzednim roku szkolnym, zakończonym w czerwcu 2020 roku uczniowie 

osiągnęli średnie wyniki nauczania. Jeden uczeń nie otrzymał promocji  do klasy programowo 

wyższej w klasach I – VII. Wszyscy uczniowie klasy VIII ukończyli szkołę podstawową.  

Pięciu uczniów naszej szkoły uzyskało stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

„Zdolny uczeń” ( 3 uczniów z klas siódmych i 2 z ósmej). Ponadto 53 uczniów uzyskało 

średnią ocen co najmniej 5,0 a 31 co najmniej 4,75. 

W 2020 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach, które odbywały się 

zdalnie lub stacjonarnie. Najważniejsze odniesione sukcesy to: 

• Kuratoryjne konkursy przedmiotowe: 2 uczniów zakwalifikowało się do etapu 

rejonowego z fizyki. 

• Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno – Fizyczny w Nowej Sarzynie – 

2 laureatów; 

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Olimpus” – 3 uczniów tytuły laureata; 

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” (udział 43 uczniów) – dyplom za 

bardzo dobry wynik oraz liczne wyróżnienia; 

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Maks” – wynik bardzo dobry oraz 

wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR; 2 tytuły 

finalisty w VIII Ogólnopolskim Maratonie Matematycznym BANACHIADA; 

• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „Olimpus – online” (uczestniczyło 15) 

uczniów; wyróżnienie 1 uczeń. 

 

W szkole i oddziale przedszkolnym w 2020 roku odbyło się kilka projektów: 

• projekt finansowany przez Gminę i Miasto Nisko „Strefa eksperymentowania”, 

którego  uczestnikami byli uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły należący do Klubu 

Młodego Odkrywcy „Atomki”. Zorganizowano Dzień Nauki Polskiej oraz wystawę 

fotograficzną „Zjawiska fizyczne w obiektywie”; 

• projekty o charakterze prozdrowotnym m.in. „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, 

proszę”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Bieg po 

zdrowie”; 

• projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”; 
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• projekt „ Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów” m.in. rozwijanie kompetencji 

językowych poprzez pracę na platformach językowych: liveworksheet.com (tworzenie 

testów i kartkówek) oraz quizlet.com (powtórki słówek i struktur gramatycznych) 

Odbyły się też uroczystości środowiskowe: „Jasełka Bożonarodzeniowe” na początku 

roku oraz uroczystość dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nisku należy do Sieci Szkół Promujących 

Zdrowie. Jest posiadaczem Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie i należy do 

Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. W ramach działań w tym zakresie 

skierowano apel do środowiska „Wymień – zamień”. 

Z przedstawionej charakterystyki wynika, że Publiczna Szkołą Podstawowa Nr 1 pełni 

ważną rolę w środowisku. Bardzo dobrze realizuje swoją funkcję dydaktyczną, wychowawczą 

i opiekuńczą, przestrzegając przepisów prawa i wykorzystując w jak najlepszym stopniu 

infrastrukturę i posiadane zaplecze techniczne. 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Nisku 

W 2020 roku szkoły zmierzyły się z prawdziwym wyzwaniem – po raz pierwszy 

w historii nauka dla wszystkich uczniów mogła odbywać się tylko w formie zdalnej – od 

12 marca 2020 r. do końca roku szkolnego 2019/2020 i od 26 października b.r. szkolnego. 

Uczniowie pozostali w domach, a lekcje prowadzone były – najpierw poprzez e-

dziennik a później, dzięki zaangażowaniu nauczycieli i szybkiej „adaptacji technicznej” 

w większości „na żywo” w formie on-line. 

Nauczyciele, uczniowie i bardzo często rodzice uczniów musieli szybko nauczyć się 

obsługi platform komunikacyjnych i korzystania z nowych narzędzi informatycznych. 

Dzięki zaangażowaniu  Gminy Nisko udało się doposażyć w sprzęt uczniów 

i nauczycieli. 

Oczywiście taki tryb pracy ujawnił wiele trudności – wystąpiły niedogodności 

związane z brakiem dostępu do sprzętu i Internetu – szczególnie w rodzinach wielodzietnych, 

pogorszyły się relacje rówieśnicze, nasiliły się problemy psychospołeczne uczniów, 

uczniowie bardzo często utracili wsparcie psychologiczno – pedagogiczne (trudno je 

organizować on-line). 

Negatywne skutki pandemii w edukacji będą bardzo duże – wśród uczniów powstały 

olbrzymie dysproporcje, między tymi, którzy mimo wszystko potrafili się nauczyć i tymi, 

którzy podczas lekcji kombinowali, oszukiwali a byli na lekcji tylko teoretycznie. 

Pomimo pandemii szkoła nie zrezygnowała z dotychczasowych form działalności 

pozalekcyjnej, chociaż musiała je ograniczyć. Uczniowie zostali zaangażowani w zadania 

związane z przynależnością szkoły do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej, uczestniczyli 

w programie naukowym „Być jak Ignacy” oraz w projekcie „Cyberbezpieczniacy w escape 

roomie”. 

Uczniowie naszej szkoły pracujący w zespole "DELTA3" otrzymali certyfikat za 

udział w II edycji konkursu "Łowcy Cząsteczek" w ramach międzynarodowego projektu 

badawczego CREDO. 

Wszyscy chętni uczniowie przystąpili do konkursów przedmiotowych ogłoszonych 

przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, rozwiązywali zadania w ramach Międzynarodowego 

Konkursu „Kangur Matematyczny” oraz w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów. Jakub 

Kołodziej, uczeń klasy 7, zdobył tytuł laureata krajowego w Internetowym Konkursie „Maks 

Matematyczny”. 

Uczennica klasy 7 Sandra Kulec została laureatką konkursu realizowanego w ramach 

projektu „Wspólnie Dla Niepodległej – Bitwa Warszawska”.  

Mimo trudnych warunków i zmiany terminu egzaminu ósmoklasisty nasi uczniowie 

spisali się znakomicie zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich szkół w gminie Nisko 
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i powiecie niżańskim, a uczennica Oliwia Głowińska została najlepszą Absolwentką Gminy 

Nisko 2020. 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Nisku 

Z uwagi na ogłoszoną epidemię COVID-19 działania informacyjne skierowane do 

nauczycieli, uczniów i ich rodziców zostały zintensyfikowane. Komunikatach publikowane 

były na stronie internetowej www.zsp1nisko.pl oraz poprzez dziennik elektroniczny. 

Komunikaty i materiały dotyczyły przede wszystkim bieżących informacji na temat 

wprowadzanych zmian i rozwiązań wynikających z nowego sposobu realizowania nauki. 

Uczniowie i rodzice na stronie placówki mogli znaleźć materiały do nauki, ale także 

informacje o wielu inicjatywach edukacyjnych, będących wsparciem nauczania na odległość. 

Opublikowano również spoty informacyjne TVP  oraz infografiki dotyczące zasad 

bezpieczeństwa i higieny. 

Do pracy zdalnej i kształcenia na odległość szkoła wybrała platformę Zoom oraz e-

dziennik Librus Synergia.. Nauczyciele prowadzili lekcje on-line zgodnie z tygodniowym 

planem zajęć. W przedszkolu praca zdalna odbywała się poprzez stronę internetową placówki 

oraz grupy utworzone w mediach społecznościowych.  

Wprowadzony został „Regulamin edukacji zdalnej” oraz „Regulamin funkcjonowania ZSP nr 

1 w Nisku w czasie pandemii”, a także ściśle przestrzegano wytycznych MZ, MEiN, GIS. 

Jednocześnie mając na uwadze ww. wytyczne, w wyniku współpracy z Ministerstwem 

Zdrowia oraz Burmistrzem GiM Nisko, placówka otrzymała wsparcie w środki ochrony 

indywidualnej oraz termometry bezdotykowe.  

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego placówka uczestniczyła w 

wideokonferencjach z Kuratorem Oświaty, podczas których na bieżąco omawiane były 

zagadnienia dotyczące wprowadzanych zmian w przepisach prawa i zasad realizacji zadań 

oświatowych w warunkach stanu epidemii, kształcenia na odległość, organizacji opieki, 

konsultacji dla uczniów oraz inne problemy zgłaszane przez dyrektorów placówek 

oświatowych. Dotyczyły one w szczególności: uczniowskiego sprzętu, (tj. komputera, laptopa 

czy tabletu lub ograniczonego dostępu do sprzętu - w przypadku rodzin wielodzietnych) lub 

posiadania przez uczniów sprzętu słabego technicznie, nieposiadania przez uczniów dostępu 

do Internetu lub ograniczonego dostępu do Internetu (dostęp limitowany, słaby zasięg sieci 

internetowej, przeciążenia sieci internetowej), potrzeby dodatkowego wsparcia uczniów 

ostatnich klas szkół podstawowych w zakresie przedmiotów objętych egzaminami 

zewnętrznymi, konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów, egzaminu ósmoklasisty. 

 

Dyrektor ZSP nr 1 promował i wspierał inicjatywy innych instytucji, które miały na 

celu usprawnienie edukacji zdalnej, były to: 

• Zdalne Lekcje – materiały dydaktyczne do nauki zdalnej, hybrydowej i tradycyjnej na 

portalu gov.pl/zdalnelekcje;  

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna e-podreczniki.pl zawierajaca różnego rodzaju 

materiały edukacyjne przeznaczone dla wszystkich etapów kształcenia do 

wykorzystania przez uczniów i nauczycieli do nauki zdalnej; 

• Otwarte i bezpłatne webinary - cykl szkoleń on-line dla nauczycieli przygotowanych 

przez Fundację PGNiG oraz wydawnictwa oświatowe; 

• Portal rządow https://lektury.gov.pl/. W tym serwisie dostępne były bezpłatne wersje 

cyfrowe wszystkich tych lektur, które są w domenie publicznej; 

• Kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz upowszechniania korzyści 

z wykorzystywania technologii cyfrowych oraz bezpieczeństwa w sieci realizowana 

przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK; 

http://www.zsp1nisko.pl/
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• Audycje edukacyjne Polskiego Radia Dzieciom, które zawierały m.in. lekcje języków 

obcych, programy związane z bezpieczeństwem, audycje o eksperymentach 

i odkryciach, cykl o oszczędzaniu, pasmo dotyczące poprawności językowej, a także 

kołysanki, muzyczne podróże, opowiadania, baśnie i legendy.  

 

Dyrektor koordynował również współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami, 

z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, 

w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjne. W placówce cały rok prowadzone były zajęcia dla wymienionych grup dzieci, 

zgodnie z rozporządzeniami MEiN oraz organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

W szkole przeprowadzone zostały konkursy przedmiotowe organizowane przez 

Podkarpackiego Kuratora Oświaty dające uprawniania w systemie oceniania, systemie 

egzaminacyjnym oraz w procesie rekrutacji. A także organizowano, zgodnie z kalendarzem 

planowe konkursy oraz akcje szkolne i przedszkolne, zarówno w formie on-line, jak 

i stacjonarnej. 

Ponadto placówka włączyła się w: 

• Akcje i projekty organizowane we współpracy MEN i MZ: „Szkoła pamięta”, „Szkoła 

do hymnu”, „Razem na Święta”, „Ferie z TVP”, „Ferie bez nudy”, Loguj się z głową”, 

„Bezpieczni w sieci”; 

• Ogólnopolski projekt szkoleniowy dla nauczycieli pn. Lekcja:Enter, w ramach którego 

nauczyciele doskonalili kompetencje cyfrowe; 

Podejmowane działania – z uwagi na ogłoszony stan epidemii, były dostosowane do 

obowiązującego stanu zagrożenia. 

 

W 2020 r., w związku z przedłużającą się koniecznością nauki zdalnej w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, szkoła przystąpiła do projektów pn. „Zdalna 

szkoła” i „Zdalna szkoła +” dzięki, którym możliwy był zakup laptopów wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. ZSP nr 1 w Nisku w ramach tych projektów 

otrzymał 7 laptopów. 

Dzięki udziałowi w Projekcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE szkoła uzyskała 

dostęp do bezpłatnego szybkiego Internetu. Ponadto, na mocy podpisanego z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej porozumienia, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy 

Instytut Badawczy przekazała do szkoły Szkolny Pakiet Multimedialny składający się 

z 25 tabletów wraz z etui, klawiaturami oraz rysikami, jak również usługą mobilnego dostępu 

do sieci Internet, świadczoną do końca roku szkolnego 2020/2021. W sprzęt został użyczony 

uczniom i nauczycielom do pracy i nauki zdalnej.  

Z rządowego wsparcia skorzystali również wszyscy nauczyciele, którzy w ramach 

dofinansowania zakupili sprzęt lub oprogramowanie, przydatne w prowadzeniu zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Nisku 

Rozpoczynając rok 2020 nie spodziewaliśmy się, że będzie tak wyjątkowo trudny 

i postawi przed szkołą nowe wyzwania. Marcowe zawieszenie zajęć dydaktyczno-

wychowawczych i wprowadzenie edukacji zdalnej spowodowało zmianę organizacji pracy. 

Początkowo pracowaliśmy z uczniami używając dziennika elektronicznego (Vulcan), poczty 

elektronicznej oraz platform edukacyjnych zaproponowanych przez MEN i wydawnictwa 

edukacyjne. Już wtedy część nauczycieli testowała platformy pozwalające komunikować się 

na żywo z uczniami na odległość. Aby ujednolicić pracę szkoły, grono pedagogiczne odbyło 

szkolenie przygotowujące do nauki zdalnej. Po ponownym zamknięciu szkół w październiku 

wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia na platformie Teams. 
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Działania w ramach pracy zdalnej (online): Lekcje i zajęcia według tygodniowego 

harmonogramu zajęć, zebrania Rady Pedagogicznej, Szkolenia Rady Pedagogicznej, Zebrania 

z rodzicami, konsultacje z uczniami 

Działania w ramach pracy stacjonarnej: funkcjonowanie przedszkola, praca dyrektora i 

sekretariatu, organizacja nauki w szkole dla uczniów z klasy integracyjnej, zajęcia 

rewalidacyjne i specjalistyczne dla uczniów, egzamin ósmoklasisty, zajęcia świetlicowe, 

działalność biblioteki, żywienie 

Pomoc w ramach usprawnienia pracy zdalnej 

• Pozyskanie 11 laptopów do pracy zdalnej w ramach projektu „Zdalna Szkoła” 

• Wypożyczenie szkolnych komputerów potrzebującym uczniom  

• Podłączenie szkoły do sieci internetowej OSE 

• Pomoc instruktażowa dla rodziców, uczniów i nauczycieli 

 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z brakiem stabilizacji w nauczaniu, uczniowie 

angażowani przez nauczycieli, chętnie brali udział w konkursach i osiągali sukcesy: 

•  XXIII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie 

tysiąclecie” - I miejsce 

• XVII Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej– I miejsce 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje 2020” (etap powiatowy) –II i 

III miejsce 

• Frottage – wirtualna wystawa złożona z fotografii uczniów 

• IX Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „ Gdy słowa dojrzewają” – cztery 

wyróżnienia 

• Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Matematyczny Kangur” – pięć  

wyróżnień 

• Międzypowiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny – laureat  

• Przedmiotowy Konkurs z Fizyki organizowany przez KO Rzeszów – finalista  

• Wspólnie dla Niepodległej – Bitwa Warszawska (etap powiatowy) – dwóch laureatów  

• Konkursy przedmiotowe organizowane przez KO Rzeszów: język polski, historia, 

matematyka, biologia, chemia, fizyka – etap rejonowy z matematyki, historia - etap 

wojewódzki  

• Podkarpacki Konkurs Literatura i Dzieci „W świecie wyobraźni” – laureat  

 

Trudna sytuacja epidemiologiczna pozwoliła uczniom na uczestnictwo w nielicznych 

przedsięwzięciach. Pomimo to, dzięki zaangażowaniu nauczycieli, rodziców i samych 

uczniów, dołączyliśmy do następujących akcji, programów i projektów: Dzień Przedszkolaka, 

Dzień Pluszowego Misia, „Szkoła do hymnu” 

• Projekt Instytutu Książki i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mała 

książka – wielki człowiek”, „Program dla szkół”, Ogólnopolski Program 

„PoczytajmjMy”, Ogólnopolski Program „Zdrowie –nietrudne”, „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka”, Program „Kubusiowi Przyjaciele”, Projekt prozdrowotny 

„Zdrowo jem, więcej wiem”, Program edukacyjny WOŚP „Ratujemy i uczymy 

ratować”, Program „Nie pal przy mnie proszę”, Program „Czyste powietrze wokół 

nas” 

 

Od wielu lat uczymy naszych wychowanków dzielenia się dobrem. Sami jako 

środowisko szkolne inicjujemy lub włączamy się w akcje już istniejące: WOŚP – z udziałem 

uczniów i absolwentów szkoły oraz nauczycieli koordynujących akcję, „Prezent urodzinowy 

dla Oli” – wsparcie uczennicy naszej szkoły chorej na nowotwór, „Razem na Święta”– 
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wsparcie wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Podleśna Przystań 

w Stalowej Woli (akcja MEN) 

 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu 

W skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu wchodzi szkoła podstawowa 

licząca 8 oddziałów i 2-oddziałowe przedszkole. Uczniowie i przedszkolaki mają do swojej 

dyspozycji dwa obiekty: dydaktyczny i sportowy.  

W 2020 roku zajęcia w szkole i przedszkolu odbywały się zgodnie z wytycznymi 

MEN i MEiN czyli stacjonarne lub zdalnie z jednoczesnym zachowaniem zaleceń MZ i GIS 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny. Aby wymagania były spełnione szkoła i przedszkole 

zostały wyposażone w środki i urządzenia do dezynfekcji. Systematycznie było prowadzone 

ozonowanie. Placówka na bieżąco była zaopatrywana w płyny do dezynfekcji i maseczki 

zakupione z budżetu lub otrzymywane z Ministerstwa Zdrowia.  

Nauczanie zdalne w naszej szkole i przedszkolu, do końca czerwca 2020 roku 

odbywało się z wykorzystaniem platformy Moodle, WordPress, mediów społecznościowych, 

komunikacji elektronicznej i telefonicznej z uczniami i rodzicami uczniów.  

Od października w 2020 roku prowadzimy nauczanie zdalne na platformie Microsoft 

Teams. Został wprowadzony dziennik elektroniczny, który znacznie ułatwia komunikację 

z rodzicami, uczniami i nauczycielami między sobą. W szkole jest dostęp do internetu 

w ramach OSE oraz Neostrady. Przebieg zdalnego nauczania stał się bardziej efektywny 

dzięki doposażeniu szkoły w sprzęt multimedialny. Z Urzędu Gminy i Miasta Nisko w 

kwietniu 2020 roku otrzymaliśmy dwa laptopy dla nauczycieli zakupione w ramach programu 

„Zdalna Szkoła Plus”. Na wyposażenie sali komputerowej zakupionych zostało 

19 komputerów stacjonarnych z oprogramowaniem, również  z budżetu gminy. W 

październiku otrzymaliśmy kolejnych 5 laptopów, które zostały wypożyczone do rodzin 

wielodzietnych, aby ułatwić uczniom zdalne nauczanie. Ponadto w 2020 roku zostały 

zakupione z budżetu gminy trzy laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, 

drukarka, 4 monitory. W nauczaniu zdalnym nauczyciele korzystają również z własnego 

sprzętu, w tym zakupionego w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli „500 zł na naukę 

zdalną”.  

Nauczanie zdalne w minionym roku jak i obecnie przebiega bez zakłóceń. Dla dwóch 

uczniów klasy V i VI  zdalne nauczanie zorganizowane zostało w szkole.  

W poprzednim roku szkolnym, zakończonym w czerwcu 2020 roku uczniowie 

osiągnęli średnie wyniki nauczania. Wszyscy uczniowie klas I- VII otrzymali promocję do 

klasy programowo wyższej i wszyscy uczniowie klasy VIII ukończyli szkołę podstawową. 

Wynik egzaminu 8-klasisty: język polski stanin 7, matematyka stanin 6, język obcy stanin 6 

Jeden z naszych absolwentów otrzymuje stypendium Burmistrza Gminy i Miasta 

Nisko – laureat konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 

W 2020 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursach, które odbywały się 

zdalnie lub stacjonarnie. Najważniejsze odniesione sukcesy to: 

• XXV Konkurs Historyczny im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje 

oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” 

organizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 1 laureat, 

• IX Podkarpacki Konkurs Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” – 

2 wyróżnienia w kategorii proza, 

• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – 2 wyróżnienia, 

• VII Ogólnopolski Konkurs Wokalny "ROZŚPIEWANE ZOO" w Zamościu – 

2 laureatów, 

• VII Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Krakowie – 

1 finalista, 
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• XII Międzypowiatowy Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych 

w Krzeszowie – 1 II miejsce i 1 III miejsce, 

• Ogólnopolski Festiwal Polskiej Piosenki Rozrywkowej - FIRAleja Gwiazd 

w Warszawie – 1 finalista, 

• Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Opocznie – 1 finalista, 

• Ogólnopolski Dino Top Festiwal – 1 laureat. 

 

W szkole i przedszkolu w 2020 roku odbyło się kilka projektów o charakterze 

prozdrowotnym m.in. „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Czyste powietrze 

wokół nas”. Odbyły się też uroczystości środowiskowe: „Jasełka Bożonarodzeniowe” na 

początku roku oraz uroczystość dla seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny i Nowosielcu pełni ważną rolę w środowisku. Bardzo 

dobrze realizuje swoją funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, przestrzegając 

przepisów prawa i wykorzystując w jak najlepszym stopniu infrastrukturę i posiadane 

zaplecze techniczne. 

 

Żłobek Miejski 

Żłobek Miejski w Nisku w roku 2020 przez pandemię był dwukrotnie zamknięty. 

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu 

żłobków i przedszkoli w okresie od 12 marca do  17maja 2020 r.  

Następne zamknięcie nastąpiło  26 października do 8 listopada z powodu 

wystąpienia u 3 pracowników Żłobka wirusa Covid-19. 

 

Mimo trudnej sytuacji  przestrzegaliśmy wytycznych Głównego  Inspektora 

Sanitarnego (GIS) opublikowanych dla  instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, do 

których zaliczają się właśnie żłobki. Przed wejściem do żłobka przeprowadzany był pomiar 

temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Dotyczyło to dzieci i rodziców, jak również 

wszystkich pracowników żłobka. Do placówki rodzice i pracownicy wchodzili 

z zachowaniem środków ostrożności, stosując wymaganą osłonę ust i nosa. Przy wejściu 

umożliwione było skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Do środka mogły wejść tylko 

osoby zdrowe. Przebywanie osób trzecich w żłobku było ograniczone. Opiekunowie 

wyjaśniali rodzicom „w formie pozytywnej” nowe zasady wzmożonych procedur sanitarnych 

i pilnowali ich przestrzegania. Poszczególne grupy dzieci przebywały w stałej sali, a liczbę 

dzieci w grupach ograniczono do maksymalnie jak najmniejszej. 

Każdemu z dzieci i każdemu opiekunowi placówki zostało zapewnione przynajmniej 

4m² w sali do wypoczynku, zabawy i zajęć. Sale były wietrzone minimum raz na godzinę, 

a w weekendy pomieszczenia były ozonowane przez naszego konserwatora. Ponadto usunięto 

z sal przedmioty, których nie można skutecznie zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). 

Zalecaliśmy aby dzieci do żłobka w czasie pandemii nie zabierały swoich zabawek z domu. 

Przy organizacji miejsca do drzemki, zachowywany był dystans między leżaczkami. Dzieci 

mogły korzystać z aktywności na świeżym powietrzu, ale tylko na terenie naszej placówki, 

przy czym korzystanie z placu zabaw było regularnie dezynfekowane. Opiekunowie mieli 

obowiązek częstego mycia rąk wodą z mydłem sobie i dzieciom, w szczególności przed 

każdym posiłkiem, po posiłku, po korzystaniu z toalety i przewijaniu pieluszki dziecku, 

a także po powrocie do placówki z zewnątrz. Jeżeli u dziecka wystąpiły  objawy chorobowe, 

takie jak podwyższona temperatura (38°C), katar, kaszel, wymioty, biegunka, wysypka, 

zachodziło  podejrzenie o zakażeniu wirusem, dziecko było  jak najszybciej odizolowane od 

reszty dzieci i opiekę nad nim sprawował  jeden wychowawca, a rodzice byli natychmiast 

powiadomieni telefonicznie o zaistniałej sytuacji. Dalej personel postępował zgodnie 

z wytycznymi sanepidu. Personel kuchenny w trakcie przygotowywania posiłków używał 
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maseczek ochronnych i rękawic jednorazowych. W placówce należało myć i dezynfekować 

każdorazowo krzesła i stoliki po posiłku. W miarę możliwości zachowywany był dystans 

między dziećmi podczas posiłków. Oczywiście to tylko część punktów z całej procedury 

bezpieczeństwa na terenie żłobka na czas stanu pandemii COVID-19 w 2020 roku. Celem 

wprowadzonych zasad było minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem i zwiększenie 

bezpieczeństwa dzieci przebywających w placówce, a jednocześnie umożliwienie rodzicom 

czy opiekunom prawnym, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad 

dzieckiem w domu, powrót do aktywności zawodowej. 

7.5. Sport 

 

Na terenie Gminy i Miasta Nisko działa cztery kluby sportowe, 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 2020 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” 

 

255 000,00zł 

 

Amatorski Klub Sportowy 

„ORKAN” 

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu- prowadzenie 

szkolenia dzieci w dyscyplinie piłka siatkowa” 

 

45 000,00zł 

 

Klub Sportowy  

Zarzecze 

"Prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, organizacja 

treningów, meczy piłkarskich i imprez sportowych dla 

mieszkańców Gminy" 

 

 

55 000,00zł 

 

Klub Sportowy Podwolina 

"Prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz 

organizowanie zawodów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
i Miasta Nisko" 

 

45 000,00zł 

 

Razem: 

  

400 000,00 zł 

 

Adresaci projektu, baza sportowa i liczba uczestników w 2020 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 sali sportowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego nr 2 w Nisku ,hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji 

Zawodowej w Nisku. Prowadzi szkolenie dzieci w dyscyplinie piłka siatkowa, 

organizuje ferie na sportowo oraz uczestniczy w organizacji turniejów, zawodów 

i imprez sportowych. Szkoleniem objętych jest 40 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 
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w piłkę nożną a także przygotowuje zawodników do rozgrywek piłkarskich w ramach 

organizacji PZPN. Szkoleniem objętych jest 65 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.  

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju związaną z pandemią wirusa 

COVID-19 w 2020 roku kluby sportowe były zmuszone do ograniczenia swojej działalności 

sportowej i w związku z tym nie otrzymały i nie wykorzystały w całości dotacji celowych 

przyznanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko. 

 

7.6. Działalność komunalna 

Gospodarka odpadami 

W 2020 r. usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych 

z terenu Gminy Nisko był realizowany przez MZK Nisko sp. z o.o..  

W ciągu roku osoby fizyczne i prawne dokonały 2286 zmian w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do osób zalegających 

z opłatami lub tych, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi prowadzonych było 63 postępowań, zakończonych decyzją 

określającą opłatę. 

W 2020 r. na terenie Gminy i Miasta Nisko zebrano 6703,388 Mg odpadów, w tym 

3129,340 Mg odpadów zmieszanych oraz 1094,360 Mg odpadów biodegradowalnych. 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy ul. Szklarniowej w Nisku, 

zostały zebrane odpady w ilości 427,548 Mg. Wszystkie zebrane na terenie Gminy i Miasta 

Nisko odpady komunalne zostały przewiezione do zagospodarowania do  Instalacji 

Komunalnej w Stalowej Woli. 

W trakcie 2020 r. nie dokonywano zmiany wysokości stawek za odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Na podstawie ewidencji ludności ustalono, że na dzień 31.12.2020 r., na terenie 

Gminy i Miasta Nisko było zameldowanych 21 764 osób. Na podstawie złożonych deklaracji 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosiło  16 279 osób (stan na 31.12.2020 

r.). 

 

Zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków 

Pomimo budowy corocznie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

i Miasta Nisko nadal 1090 gospodarstw indywidualnych nie jest podłączonych do kanalizacji 

sanitarnej. Ścieki są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i następnie wywożone 

przez przedsiębiorców 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 9 podmiotów gospodarczych. W 2020 r. zostało 

wywiezione 20337,60 m³ ścieków. Pracownicy OSK/UGiM Nisko na bieżąco kontrolują ilość 

wywożonych ścieków. W 2020 r. skontrolowano 466 gospodarstw indywidualnych w tym 

zakresie. 

 

Administrowanie cmentarzem komunalnym w Nisku. 

W 2020 roku nadzór nad Cmentarzem Komunalnym w Nisku sprawował Zakład 

Kamieniarsko Pogrzebowy Maria Dymowska na podstawie zawartej umowy.  
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W 2020 r. na Cmentarzu Komunalnym w Nisku zostało pochowanych 93 osoby. 

Sprzedano 149 miejsca grzebalne. 

 

Nasadzenia i pielęgnacja zielni 

W ramach bieżącej działalności Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

wykonał nasadzenia roślin jednorocznych na terenie miasta – na Dużych i Małych Plantach 

Wiosną posadzono bratki, latem begonie natomiast jesienią chryzantemy oraz bratki. W roku 

2020 Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej współuczestniczył w akcji 

odbierania od sprzedawców chryzantem, które w związku z zamknięciem cmentarzy na 

Święto 1 i 2  listopada, nie zostały sprzedane. Kwiaty te zostały nasadzone w okresie 

świątecznym na małych i dużych plantach. Przez cały rok jednostka zajmuje się pielęgnacją 

nasadzeń roślin wieloletnich oraz jednorocznych. Wykonywane są pielenie, przycinanie, 

sadzenie. Łączna ilość zasadzonych w 2020 roślin to 15740 szt. roślin (bratki – 4500 szt, 

begonia – 5600 szt., bratki jesienią – 5640 szt.). Koszt posadzonych roślin wyniósł 

28.438,00 zł. 

 

W ramach utrzymania terenów zielonych w 2020r wykonano nasadzenie róż 

okrywowych przy Figurze Chrystusa Króla. Celem poprawy rozwoju roślin wieloletnich 

zlokalizowanych na Małych Plantach (różaneczników i azalii) zdjęta została warstwa 

kamienia oraz wymieniono część ziemi na zakwaszoną. Przesadzono również różaneczniki 

znajdujące się obok chodnika przy drodze krajowej, aby ograniczyć wpływ soli używanej do 

odśnieżania dróg i chodników na rozwój roślin. 

Utrzymywane przez Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej w Nisku 

tereny zielone zlokalizowane są na terenie miasta. Koszenie obejmuje tereny rekreacyjne 

wokół placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta (Park Miejski, Malce, Moskale, 

Warchoły, Zasanie, os. Podwolina – Plac Polskiego Sierpnia i przy zbiorniku wodnym). 

Koszenie trawników zlokalizowanych:  

1. Plant Dużych, 

2. Plant Miast Partnerskich,  

3. przed budynkiem LO i BS, 

4. przy budynku Biblioteki Miejskiej, 

5. ul. PCK i ul. Rzeszowskiej, 

6. ul. Wolności i 11 Listopada, 

7. przy podwpórku SP nr 1 od strony ul. 11 Listopada, 

8. przy chodniku od ul. Sandomierskiej do ul. Wojska Polskiego na wys. jednostki 

wojskowej, 

9. os. Tysiąclecia przy drodze do garaży i działka przy bloku nr 8A, 

10. dz. nr 3382/1 przy ul. 3-go Maja i ul. Głowackiego, 

11. ul. Przemysłowa – pobocza między chodnikiem, a posesjami i krawężnikiem 

drogowym,  

12. dz. nr 4736/4 teren „parku” nad Barcówką przy ul. Niecała – Dz. Warchoły 

13. dz. nr 441/95  teren „parku” przy ul. Sopockiej – Dz. Malce (część = 0,50 ha), 

14. ul. Kwiatkowskiego – między ogrodzeniami prywatnych nieruchomości i chodnikiem, 

 

oraz koszenie innych wskazanych przez Gminę działek, m.in.: 

1. działka nr 1943/6 – skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Żurawiej, 

2. cz. dz. nr 3969/3, 3972/3, 3973/3, 3976/2 - ul. Piaskowa ( w rejonie zjazdu do szkoły), 

3. dz. ew. nr 3976/13, 3976/15, 3976/16, – ul. Piaskowa – parking za kościołem 

(nieutwardzony), 
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4. dz. ew. nr: 4008/11, 4006/12, 4008/17, 4008/18, 4010/7, 4010/8, 4006/5, 4005/5, 

4006/6, 4004/4, 3998/8, przy ul. Rzeszowskiej i '”nowej” Piaskowej oraz rozdzielni 

gazu, 

5. dz. ew. nr: 3702 i 3703/3 – w bok od ul. Polnej, 

6. dz. ew. nr: 2594/19, 2594/18, 2594/25, 2594/29, 2594/36, 2609/15 oraz wokół stacji 

trafo  – przy ul. Leśnej, 

7. cz. działki  nr 2916/9 – koło prokuratury przy garażu, 

8. Przycinanie gałęzi drzew rosnących w pasie drogowym – ul. Kwiatkowskiego, ul. 11 

Listopada 

 

ZBKiZM wykonywał również koszenie działek gminnych wokół zbiornika na osiedlu 

Podwolina oraz z uwagi na trwające prace budowlane terenów przy ścieżkach pieszo – 

rowerowych. Do zadań realizowanych przez ZBKiZM należało również koszenie poboczy 

przy drogach gminnych zlokalizowanych na terenie miasta oraz w podległych sołectwach 

Zarzecze, Wolina, Racławice, Nowosielec, Kończyce.  

 

Urząd Gminy i Miasta w Nisku realizował zadania z zakresu ochrony środowiska - w 

2020 roku prowadzonych było 230 postępowań, związanych ze zgłoszeniami osób fizycznych 

oraz podmiotów prawnych, zamiaru usunięcia drzew i krzewów. 

 

Utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy i Miasta Nisko 

W 2020 r. utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy i Miasta Nisko 

zajmował się Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej. Wykonywano m.in.: 

1) oczyszczanie chodników, alejek i placów 

2)  zamiatanie i oczyszczanie alejek w Parku Miejskim  

3) koszenie terenów zielonych  

4) zimowe utrzymanie ulic, chodników i placów na terenie miasta Nisko. 

 

Zarząd Budynków Komunalnych i Zielni Miejskiej przygotowując się do Akcji Zima 

2020/2021 dokonał zakupu: 

• Ciągnika rolniczego    222494,70 zł 

• Pługu śnieżnego      11900,00 zł 

• Posypywarki samo załadowczej    35633,10 zł 

 

W roku 2020 kupiono również: 

• Zamiatarkę uliczną       16445,10 zł 

• Kosiarkę na wysięgniku     55350,00 zł 

 

W 2020 roku zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Nisko do zakresu 

odśnieżania wykonywanego przez ZBKiZM należało  88,27 km dróg gminnych: 

Osiedle Nisko Centrum 1 i 2 (z wyłączeniem Zasania) – 15,351 km 

1) Osiedle  nr 3 Barce – 5,241 km 

2) Osiedle nr 4 Malce – 13,427 km 

3) Osiedle nr 7 Moskale – 1,960 km 

4) Osiedle nr 5 Warchoły – 13,285 km 

5) Osiedle n 8 PGO – 6,419 km 

6) Osiedle nr 6 Podwolina – 9,065 km 

7) Osiedle nr 9 Tysiąclecia – 7,072 km 

8) Sołectwo Racławice – 11,555 km 

9) Sołectwo Wolina – 2,059 km 
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10) Sołectwo Nowa Wieś – 2,839 km 

Oprócz odśnieżania dróg gminnych w zakresie zimowego utrzymania wykonywanego 

przez ZBKiZM było odśnieżanie wskazanych przez Urząd Gminy i Miasta Nisko placów 

utwardzonych o pow. 5680,00 m2: 

1) Parking przy szkole na osiedlu Tysiąclecia – 2450 m2 

2) Parking gminny przy ul. Paderewskiego -910,00 m2 

3) Centrum przesiadkowe – 470,00 m2 

4) Parking przy ul. Mickiewicza (za Caritasem) – 1850,00 m2 

Dodatkowo oprócz wymienionych czynności pracownicy Zarządu Budynków 

Komunalnych i Zieleni Miejskiej odśnieżali Park Miejski, Planty Miast Partnerskich, Duże 

Planty, przed budynkiem Oficyny, przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta Nisko, ścieżki 

pieszo rowerowe na osiedlu Podwolina przy zbiorniku wodnym, parking przy Cmentarzu 

Komunalnym w Nisku, chodniki i dojazdy do budynków komunalnych przy 

ul. Wyszyńskiego 19a,19b, Sandomierska 7, Sandomierska 47, Sandomierska 18, Placu 

Wolności 1 (klatka V i VI) oraz obok budynków przy ul. Chopina 31 i Kwiatkowskiego 17. 

Do zimowego utrzymania dróg gminnych do dyspozycji mieliśmy dwa ciągniki 

rolnicze FARMTRAC 9120 i Farmtrac 675 z pługami 2 i 3 m oraz mikrociągnik VEGA 

z pługiem i posypywarką do odśnieżania chodników  i mniejszych placów oraz łopaty do 

odśnieżania. 

W zimowe utrzymanie dróg zaangażowanych było 9 osób, z czego ciągniki 

odśnieżające ulice obsługiwało 4 pracowników. W przypadku dużych opadów śniegu 

posiadaliśmy niewystarczającą liczbę pracowników i sprzętu. 

Zimowe utrzymanie dróg rozpoczęło się już końcem listopada 2020. Największą 

intensywnością wyjazdów do odśnieżania charakteryzował się styczeń i luty 2021r. 

Zakończyło się w dniu 14 kwietnia ściąganiem błota pośniegowego z ulic w centrum miasta.  

Z uwagi na duży obszar odśnieżania oraz intensywne opady śniegu nie byliśmy 

w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich mieszkańców bezpośrednio po ustaniu opadów. 

Wszystkie drogi gminne były przejezdne. Przy dużych opadach śniegu operatorzy ciągników 

jeździli całą dobę. Największe awarie sprzętu występowały przeważnie przy największych 

opadach śniegu.  

W sezonie zimowym 2020/2021 mieliśmy 9 awarii sprzętu, w tym 4 poważne awarie: 

2 x sprzęgła oraz chodnicy i układu kierowniczego.  

 

W trakcie wykonywanych czynności napotykaliśmy na różne problemy m.in.:  

1) Związane z awariami sprzętu (który jest na gwarancji i wymaga naprawy serwisowej 

co wydłużało nam czas reakcji), 

2) Pozostawianymi przy ulicach samochodami, co znacznie utrudniało odśnieżanie lub 

uniemożliwiało odśnieżanie parkingów. 

3) Nieobecnościami pracowników spowodowanymi chorobami. 

 

W trakcie zimowego utrzymania  dróg korzystano z piasku, mieszkanki piasku z solą 

oraz soli. Do posypywania dróg, chodników oraz placów i parkingów wykorzystano 153 tony 

materiału. Koszt zakupu materiałów (soli, piasku i mieszanki oraz zakupu paliwa) wyniósł 

4.857,13 zł.  

Większość pojazdów pracowników związana była z odśnieżaniem oraz usuwaniem 

błota pośniegowego. 

Duży problem stanowiło odśnieżanie chodników. Za odśnieżanie części chodników 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu w czystości odpowiadają właściciele posesji przylegających 

bezpośrednio do chodnika, chyba, że chodnik oddzielony jest od posesji pasem zieleni.  
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Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Zarzeczu, Nowosielcu i Kończycach 

wykonywała firma -Przedsiębiorstwo wielobranżowe Anna Płeszka – Nisko. 

 

Zarządzanie innymi obiektami gminnymi 

Oprócz budynków mieszkalnych Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej 

w Nisku administruje również budynkiem po zlikwidowanym Gimnazjum nr 1 przy 

ul. Fryderyka Chopina 31. W budynku tym w 2020r zostały wykonane przeglądy stanu 

technicznego, gazowe, przewodów kominowych i dymowych. W budynku tym 

funkcjonowały do lipca 2020r funkcjonowały: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie, do końca sierpnia Środowiskowy 

Dom Samopomocy w Nisku oraz z Sali gimnastycznej korzystało Liceum Ogólnokształcące 

w Nisku im. Stefana Czarnieckiego. Na Sali gimnastycznej odbywały się również zajęcia 

karate. W budynku mieścił się też Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 

Zarząd Budynków Komunalnych w ramach swojej działalności statutowej prowadził 

książki obiektów budowlanych oraz zlecał wykonanie przeglądów stanu technicznego 

obiektów budowlanych, przewodów kominowych dymowych i wentylacyjnych, przeglądów 

instalacji gazowej w niżej wymienionych budynków komunalnych: 

1) budynek administracyjno- biurowy Kwiatkowskiego 17 

2) Dom Kultury w Zarzeczu,  

3) Dom Kultury w Wolinie  

4) Dom Kultury w Nowosielcu  

5) Świetlica w Nowosielcu  

6) Sklep, Przychodnia w Nowosielcu  

7) Dom Kultury w Nowej Wsi  

8) Dom Kultury w Kończycach   

9) Toaleta miejska na Dworcu PKP 

10) Budynek przy ul. Chopina 31. 

W związku z pandemią ZBKiZM na bieżąco informował sołtysów o aktualnych 

obostrzeniach i przekazywał materiały dotyczące zasad bezpieczeństwa. 

Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej prowadził również książki 

obiektu budowlanego, zlecał wykonywanie przeglądów przez osobę z uprawnieniami, 

wykonywał kontrole bieżące oraz funkcjonalne placów zabaw, siłowni terenowych oraz boisk 

znajdujących się na terenie sołectw: 

1) Nowa Wieś – plac zabaw, siłownia terenowa, wiata 

2) Wolina – plac zabaw, siłownia terenowa, boisko trawiaste do piłki nożnej, boisko do 

piłki siatkowej plażowej. Oświetlenie i wiata. 

3)  Racławice – plac zabaw, siłownia terenowa, boisko trawiaste do piłki nożnej i 

siatkowej trybuna, brama wjazdowa, oraz korty tenisowe, ogrodzenie + oświetlenie, 

altanka drewniana. 

4) Zarzecze – plac zabaw, siłownia terenowa, boisko trawiaste z trybunami, boisko 

wielofunkcyjne + ogrodzenie + wiata przy ścieżce rowerowej. 

5) Nowosielec obok Domu Kultury – plac zabaw, siłownia terenowa boisko 

wielofunkcyjne z ogrodzeniem + wiata 

6) Kończyce – plac zabaw, siłownia terenowa, wiata. 

Oprócz placów zabaw, siłowni terenowych i boisk, na których dokonywane są 

przeglądy Zarząd Budynków Komunalnych prowadzi wymienione przy sołectwach przeglądy 

i książki obiektu oraz kosi tereny zielone wokół obiektów i dokonuje niezbędnych napraw na 

następujących obiektach rekreacyjnych: 

1) Park Miejski w Nisku – plac zbaw, siłownia terenowa, urządzenie street Workuto 
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2) Ul. Fryderyka Chopina 31 – siłownia terenowa, boisko wielofunkcyjne, Zestaw street 

workout 

3) Osiedle Malce – plac zabaw, siłownia terenowa, urządzenie street Workuto, boisko 

wielofunkcyjne,  

4) Osiedle PGO – plac zabaw 

5) Osiedle Zasanie – plac zabaw, siłownia terenowa, 

6) Osiedle Warchoły – plac zabaw, 

7) Osiedle Moskale – OSA, urządzenia do gier w piłkarzyki, szachy i chińczyka, 

8) Osiedle Podwolina – Plac Polskiego Sierpnia – siłownia terenowa, 

9) Osiedle Podwolina – zalew – 3 siłownie terenowe, urządzenia do gier edukacyjnych 

w ping-ponga, piłkarzy ki, szachy i chińczyka, 3 elementy placu zabaw o charakterze 

sprawnościowym.  

Na wymienionych obiektach dokonywano wymiany piasku w piaskownicach, 

sprawdzano czy jest czysto, dokonywano niezbędnych napraw (wymiana zjeżdżalni, liny 

w zjeździe, wymiana przegnitych elementów drewnianych). Dokonywano również zamknięć 

obiektów zgodnie z obowiązującymi zaleceniami sanitarnymi. 

Ponadto Zarząd Budynków Komunalnych zajmował się sprzątaniem, otwieraniem 

oraz zamykaniem toalety miejskiej na Dworcu PKP, a także zamówił i obsługiwał dwie 

toalety przenośne TOI-TOI, zlokalizowane w Parku Miejskim oraz przy ul. Paderewskiego. 

ZBKiZM dokonywał dezynfekcji wiat przystankowych, pieszych ciągów 

komunikacyjnych, placów, ławek w Parku Miejskim i na Plantach oraz Plant Dużych 

i Małych. Systematycznie też dezynfekowane są klatki schodowe w administrowanych 

budynkach. 

Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej zajmował się również 

wieszaniem flag na uroczystości państwowe oraz miejskie: 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada, 

Święto Miasta lub inne wskazane przez Urząd.  

Pracownicy jednostki ubierali również miasto na święta Bożego Narodzenia (montaż 

i demontaż fontanny świetlnej, bramy w parku, Aniołka, choinki na Dużych Plantach, 

drzewek przed urzędem, CUWem, na Dużych Plantach. 

Według rejestru REGON działających firm (zarówno osób fizycznych jak i spółek) na 

terenie Gminy Nisko aktywnych działających firm zarejestrowanych było 1539 firm. 

Drogi gminne 

Gmina Nisko usytuowania jest w północnej części województwa podkarpackiego na 

skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych: droga krajowa nr 19 – Kuźnica 

Białostocka (granica z Białorusią) – Lublin – Rzeszów – Barwinek (granica ze Słowacją) 

i droga krajowa nr 77 – Lipnik – Sandomierz – Przemyśl. 

Na terenie Gminy Nisko budowana jest obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK 

77. Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje 

odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia 

z projektowaną drogą ekspresową S-19 na terenie gminy Nisko. Droga krajowa Nr 77 Lipnik 

– Przemyśl zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Umożliwia ona 

dojazd do przejść granicznych południowo wschodniej części kraju (Korczowa, 

Medyka).Termin oddania maj 2021. 

Kolejnym istotnym faktem dla gminy Nisko jest budowa drogi ekspresowej S-19 na 

odcinku Nisko (Węzeł „Zapacz”) do m. Sokołów Małopolski wraz z węzłami, 

skrzyżowaniami. Przedsięwzięcie to jest jednym z elementów budowy nowoczesnego 

systemu komunikacyjnego Rzeczpospolitej, który pozwoli na uzyskanie pewnych korzyści 

w systemie dróg publicznych. Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S19 stanowi 

fragment międzynarodowego korytarza transportowego – VIA CARPATIA. Via Carpatia to 

kluczowy transeuropejski korytarz transportowy, stanowiący dogodne połączenie na osi 
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Północ-Południe wzdłuż wschodniej granicy Unii Europejskiej integrujący systemy 

transportowe Litwy, Polski, Ukrainy, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Turcji i Grecji 

z perspektywą poszerzenia o kolejne państwa, m.in. Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa 

Wschodniego.  

Ponadto w fazie projektowania znajduje się odcinek drogi ekspresowej S74 

Opatów – Nisko, który będzie przechodził przez teren gminy i miasta Nisko. Droga 

ekspresowa S74 ma łączyć drogę S12 (Sulejów) z drogą S19. Miejsce połączenia 

zaplanowane jest na terenie gminy Nisko, w miejscowości Zarzecze. Jest to również droga o 

znaczeniu międzynarodowym, łączy Polskę zachodnią z Europą południowo – wschodnią. 

Przechodzi przez miasta Piotrków Trybunalski, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Rzeszów, 

Barwinek aż do Bukaresztu. Droga S74 połączy województwo łódzkie, świętokrzyskie 

i podkarpackie z międzynarodową trasą VIA CARPATIA.  

Zrealizowanie przedstawionych powyżej dróg podniesie potencjał komunikacyjny 

i tranzytowy miasta Nisko, które stanie się ważnym punktem na krajowej i europejskiej mapie 

transportowej. Na terenie gminy będą łączyć się drogi ekspresowe S74 oraz S19 o wysokim 

znaczeniu dla rozwoju gospodarczego kraju i połączenia komunikacyjnego z południowo – 

wschodnią częścią Europy. Przedstawione inwestycje stanowią szanse dla rozwoju gminy 

w obszarze punktów przeładunkowych, tranzytowych i znaczenia komunikacyjnego dla 

rozwoju wschodniej części Polski.  

Stan i jakość dróg na terenie gminy 

Sieć drogową na terenie Gminy i Miasta Nisko tworzą ogólnodostępne drogi 

publiczne, które podzielone zostały ze względu na pełnione funkcje, na następujące kategorie: 

krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Zarządcami poszczególnych rodzajów dróg, do 

których należą sprawy z zakresu planowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony 

dróg są następujące organu administracji rządowej i samorządowej: 

− drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad; 

− drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich; 

− drogi powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych; 

− drogi gminne – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. 
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Sieć drogową w gminie i mieście Nisko w zakresie kilometrażu dróg przedstawia poniżej zamieszczona tabela: 
TABELA. RODZAJE DRÓG NA TERENIE GMINY NISKO STAN NA 2020 

Rodzaj drogi Długość (km) 
Drogi gminne 121,300 
Drogi powiatowe 25,880 
Drogi wojewódzkie 10,860 
Drogi krajowe 29,905 

Razem 187,945 

 

Długość i rodzaj dróg gminnych na 31.12.2020 

Miejscowość Nazwa drogi Lokalizacja drogi   Długość łącznie Jezdnia asfaltowa 
Jezdnia grunt 

nieulepszona 

(gruntowa) 

Jezdnia grunt 

ulepszona 

(kruszywo) 

Jezdnia z 

kostki / płyt 

ażurowych 
NISKO os. MALCE Osiedle nr 4   13,4267 9,9357 1,18 2,039 0,322 
NISKO os. PGO Osiedle nr 8   6,419 4,692 0,17 1,01 0,547 
NISKO os. MOSKALE Osiedle nr 7   1,96 1,765 0,115 0,08 0 
NISKO os. WARCHOŁY Osiedle nr 5   13,285 12,084 0,38 0,821 0 
NISKO os. BARCE Osiedle nr 3   5,246 4,006 0 1,24 0 
NISKO os. PODWOLINA Osiedle nr 6   9,354 7,219 0,551 0,676 0,908 
NISKO os. TYSIĄCLECIA Osiedle nr 9   7,072 6,144 0,428 0,5 0 

NISKO 
os. NISKO 

CENTRUM 
Osiedle nr 1 i 2   16,765 16,265 0,3 0,2 0 

    73,53 62,11 3,12 6,57 1,78 
          

Miejscowość Nazwa drogi Lokalizacja drogi   Długość łącznie Jezdnia asfaltowa 
Jezdnia grunt 

nieulepszona 

(gruntowa) 

Jezdnia grunt 

ulepszona 

(kruszywo) 

Jezdnia z 

kostki / płyt 

ażurowych 
RACŁAWICE sołectwo Racławice -   11,555 9,762 0 1,793 0 

WOLINA sołectwo Wolina -   2,059 1,629 0 0,43 0 
NOWOSIELEC sołectwo Nowosielec -   2,293 1,927 0,366 0 0 
NOWA WIEŚ sołectwo Nowa Wieś -   2,839 1,392 0,485 0,962 0 
ZARZECZE sołectwo Zarzecze -   29,025 15,61 3,415 9,636 0,364 

    47,77 30,32 4,27 12,82 0,36 
          

 DŁUGOŚĆ DRÓG GMINA NISKO ŁĄCZNIE →  121,30 92,43 7,39 19,39 2,14 
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Przedstawione dane bezpośrednio wskazują na poprawę dostępności komunikacyjnej 

gminy Nisko, co widoczne jest w większej liczbie oddanych do użytkowania dróg  na terenie 

gminy. Należy stwierdzić, że długość odcinków dróg  zwiększyła się, co oznacza, że jest to 

korzystna zmiana w tym zakresie, ponieważ tworzy nowe możliwości powiązań z systemem 

lokalnym, ponadlokalnym w skali województwa, regionu i kraju. Dostęp do dróg krajowych 

podnosi dostępność komunikacyjną dla mieszkańców gminy z kluczowymi ośrodkami 

miejskimi w województwie i w kraju.  

 

Wykonanie remontów dróg w 2020 roku 

1. „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap I.” 

Zadanie 1: „remont drogi wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 4340, 4342/2 

w Nisku.” 

Zadanie 2: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nisku o długości 65m.” 

Zadanie 3: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działkach 4783/6, 4784/6 

w msc. Nisko.” 

Długość odcinków dróg: 242,2 m. Wartość zadania: 200 420,38 zł 

2. „REMONT ODCINKA DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ nr 102549R 

ul. SŁOWACKIEGO i DROGI GMINNEJ PUBLICZNEJ  nr 102550R 

ul. SPORTOWEJ w msc. NISKO." 

Długość odcinka drogi: 217 m. Wartość zadania: 179 794,17 zł 

3. „Remont odcinka drogi gminnej ul. Krzywej w Nisku wraz z przebudową 

i zabezpieczeniem sieci gazowej oraz przebudową napowietrznej linii 

telekomunikacyjnej.” 

Długość odcinka drogi: 301,5 m. Wartość zadania: 370 395,15 zł 

4. „Remont drogi gminnej wewnętrznej ul. Przemysłowej w msc. Zarzecze wraz 

z przebudową odcinka sieci telekomunikacyjnej." 

Długość odcinka drogi: 804,5 m. Wartość zadania: 485 654,69 zł 

5. „Remont dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta Nisko – etap II.” 

Zadanie 1: „Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 2056 

w msc. Nisko.” 

Zadanie 2: „Budowa zjazdu o długości 7,00m przy ul. Nadjeziorze w msc. 

Racławice.” 

Długość odcinków dróg: 121 m. Wartość zadania: 81 097,50 zł 

6. „Remont nawierzchni drogi gminnej położonej na działce nr ewid. 675/3 w msc. 

Nisku." 

Długość odcinka drogi: 43 m. Wartość zadania: 11 188,00 zł 

Dokumentacja projektowa dróg opracowana w 2020r. 

1. „Przygotowanie dokumentacji projektowanej na budowę drogi gminnej położonej na 

działkach nr ewid. 4693/1 i 4687/1 w Nisku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

i wodociągowej.” 

2. „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie przebudowy i remontów 

dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta  Nisko cz. 1”, w tym: 

„REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ ul. PRZEMYSŁOWEJ w msc. 

ZARZECZE." 

3. „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie budowy i modernizacji dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2020 na terenie Gminy i Miasta Nisko.”, 

w tym: 
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Zadanie 1 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Nisko na dz. o nr ewid. 1032/62” 

Zadanie 2 „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3” 

4. „Opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie przebudowy i remontów 

dróg gminnych położonych na terenie Gminy i Miasta  Nisko cz. 2”, w tym: 

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 102531R ul. GÓRNEJ w msc. NISKO." 

 

Modernizacja i dobudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Nisko 

Modernizacja i dobudowa oświetlenia na terenie Gminy i Miasta Nisko „Celem 

modernizacji oświetlenia zewnętrznego jest zmniejszenie  zużycia energii elektrycznej 

w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego, 

a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) i uzyskanie 

efektu ekologicznego. Wymianą zostały objęte oprawy i słup zlokalizowane na terenie Gminy 

i Miasta Nisko. Aktualnie oświetlenie na tym terenie realizowane jest za pomocą opraw 

sodowych o różnych mocach od 70W do 300 W. Oprawy sodowe i rtęciowe są mocno 

wyeksploatowane, klosze i odbłyśniki częściowo utlenione zabrudzone, ich skuteczność jest 

mocno ograniczona. Część opraw nie posiada w ogóle odbłyśników (oprawy kuliste) przez co 

ich efektywność w oświetlaniu terenu jest bardzo niska. Dodatkowo oprawy te nie spełniają 

wymogów dotyczących zaśmiecania światłem górnej półprzestrzeni emitującą 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 

kategorii oświetlanego obszaru. Ponadto w roku  2020 zostało wybudowane 19 latarni 

oświetleniowych z oprawami technologii LED na ul. Konwaliowej w Nisku os. Warchoły 

oraz wymienionych 10 opraw sodowych na oprawy w technologii LED między innymi na 

ul. Osiedle, ul. Żurawia w Nisku oraz ul. Krzeszowska w Zarzeczu. Oświetlenie wykonane 

w 2020r. 

7.7. Działalność gospodarcza 

Na terenie Gminy i Miasta Nisko działa obecnie 1217 przedsiębiorców wpisanych do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w 2020r.  Roku. Zostało 

złożonych i prawidłowo przetworzonych 552 wniosków CEIDG-1 w systemie. W tym 

wniosków złożonych spoza terenu gminy 89 wniosków. Wnioski do CEIDG1 dotyczyły: 

• założenie działalności gospodarczej  wniosków- 89,  

• zmiana w wykonywanej działalności gospodarczej wniosków-320, 

• zawieszenie wykonywania działalności  wniosków-56, 

• wznowienie wykonywania działalności  wniosków-38, 

• zakończenie wykonywania działalności wniosków-49. 

7.8. Transport zbiorowy 

Na mocy porozumienia międzygminnego Burmistrza Gminy i Miasta w Nisku z dnia 

2 lipca 2015r. w sprawie powierzenia przez Gminę i Miasto Nisko do realizacji Gminie 

Stalowa Wola zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, aneksowanego w dniu 

29 czerwca 2016r. – Gmina i Miasto Nisko powierzyła Gminie Stalowa Wola realizację 

zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nisko 

z uwzględnieniem potrzeb przewozowych mieszkańców Gminy Nisko, w ramach regularnych 

linii komunikacyjnych przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej Stalowej Woli 

w granicach i poza granicami administracyjnymi Gminy Stalowa Wola. 
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Gmina i Miasto Nisko zobowiązała się przekazać Gminie Stalowa Wola dotację 

celową w kwocie 127 636,00 zł rocznie. 

Obsługiwane linie: 

Nr 1 – tygodniowo odbywa się 58 przejazdów autobusów na trasie Stalowa Wola – 

Nisko – Stalowa Wola 

Nr 4 – tygodniowo odbywa się 116 przejazdów autobusów na trasie Stalowa Wola – 

Nisko – Stalowa Wola 

Nr 12 – tygodniowo odbywa się 3 przejazdów autobusu na trasie Stalowa Wola – 

Nisko – Stalowa Wola 

7.9. Zadania inwestycyjne w 2020 roku 

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2020 r. 

Lp. Nazwa zadania Treść Plan Wykonanie 

1. 

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w obrębie Wolina i 

Nisko. 

Zadanie zrealizowano. 

Dofinasowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. 

Kwota dotacji:48 620,00zł 

412.000,00 

 

130.925,80 

2. 
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w obrębie Nisko  

  na dz. o nr ewid. 1032/62 

Zadanie zrealizowano. 
Dofinasowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. 

Kwota dotacji:50 900,00zł 

 
93.943,42 

  

Budowa i modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w obrębie Nisko na 

dz. o nr ewid. 5140/271 

Zadanie zrealizowano. 

Dofinasowanie z Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych. 

Kwota dotacji: 22 480,00zł 

 

80.028,06 

3. 
Przebudowa drogi gminnej w Nisku ul. 

Żurawia. 
Zadanie zrealizowano. 

 

394.201,00 
394.134,70 

4. 

Budowa drogi łącznikowej pomiędzy 

obwodnicą Stalowej Woli i Niska w ciągu 

drogi krajowej nr 77, na odcinku od węzła 

Podsanie do ul. Modrzewiowej. 

Zadanie wieloletnie - w  trakcie 

realizacji. 

Dofinasowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych (60%) oraz z  

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(33%) 

4.915.988,81 3.460.506,30 

5. 
Budowa dróg gminnych - ul. Konwaliowej 

oraz drogi poprzecznej w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 

Dofinasowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych - 917 569,00zł 

2.229.854,00 1.822.863,72 

6. 
Przebudowa drogi gminnej położonej  dz. 

nr ewid. 719/21 w Zarzeczu 
Zadanie zrealizowano. 89.000,00 88.949,18 

 

7. 

Przebudowa drogi gminnej położonej na 

działkach nr 463, 531 w Racławicach. 
Zadanie zrealizowano. 

 

88.299,00 

 

88.251,53 

8. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowina 

w Zarzeczu. 
Zadanie zrealizowano. 

 

176.520,00 

 

176.520,00 

9. 
Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w 
Zarzeczu. 

Zadanie zrealizowano. 435.000,00 433.153,69 

10. 

Przygotowanie dokumentacji na budowę 

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta 
Nisko. 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 
niewygasające 

283.750,00 283.750,00 

11. 

Przygotowanie dokumentacji na budowę 

dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta 

Nisko cz. II. 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 

niewygasające  

 

104.000,00 

 

 

104.000,00 

 

12. Przebudowa drogi ul. Wańkowicza. Zadanie zrealizowano. 439.000,00 438.306,20 



 

–124– 

13. 
Przebudowa drogi gminnej w Nisku ul. 

Grądy. 
Zadanie zrealizowano. 172.582,00 172.574,82 

14. 

Budowa drogi gminnej równoległej do ul. 
Nowa wraz  z budową ciągu pieszo – 

rowerowego od ul. Bajaka do ul. 

Rzeszowskiej w Nisku. 

Wykupiono grunty pod budowę 

drogi. 

 

200.000,00 

 

183.349,00 

15. 
Budowa drogi gminnej dojazdowej na 

obszarze oś. Malce Etap I ul. Willowa. 

Zadanie zrealizowano. 

Dofinasowanie z Funduszu 

Inwestycji Lokalnych - 723 062,00zł 

 

745.000,00 728.062,02 

16. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę drogi łącznikowej z obwodnicą 

Niska i Stalowej Woli. 

Zadanie wieloletnie. W trakcie 

realizacji. 
5.000,00 0,00 

17. 

Opracowanie dokumentacji projektowej na 

wykonanie przebudowy ul. Wesołej i 

Leśnej. 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 

niewygasające 

70.000,00 70.000,00 

18. 
Opracowanie dokumentacji projektowej na 

budowę drogi gminnej ul. Willowej. 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 
niewygasające 

5.000,00 3.498,26 

19. 
Budowa drogi gminnej łączącej ul. 

Rzeszowską Boczną I z ul. Gruntową. 
Zrealizowano zakres robót I etapu  40.000,00 37.368,00 

20. 
Budowa drogi gminnej na oś. Malce 

równoległej do DK 77 etap I. 

Nie wykonano z uwagi  na 

odwołanie od decyzji zrid. 
52.000,00 0,00 

21. 
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. 

Reymonta i ul. Głowackiego . 
Zrealizowano zakres robót I etapu.  11.000,00 3.780,00 

22. 
Wykonanie wiaty śmietnikowej i 

monitoringu  przy ul. Sandomierskiej 18 

Zadanie zrealizowano. 

 
39.000,00 24.500,00 

23. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

budynku i garaży dla par. transportowego 

maszyn. 

Zadanie zrealizowano. 

 
20.000,00 13.500,00 

24. 
Opracowanie dokumentacji projektowej 

adaptacji budynku Gimnazjum Nr 1. 
Zadanie zrealizowano. 93.950,00 93.950,00 

25. Wykup gruntów i nieruchomości. 
Wypłacono odszkodowania za 

działki 

 

50.000,00 

 

45.539,00 

26. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 

adaptacji budynku gminnego dla potrzeb 

Żłobko - Przedszkola położonego w 

Zarzeczu Nr 47A 

Zadanie zrealizowano. 

 
46.380,00 46.380,00 

27. 
Przygotowanie terenów inwestycyjnych na 

obszarze Nowosielec. 

Zadanie zrealizowano. 

 
145.140,00 145.140,00 

28. 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

na terenie  Gminy i Miasta Nisko w 
obszarze degradacji społecznej, 

technicznej, gospodarczej i przestrzenno-

funkcjonalnej" 

Zadanie wieloletnie - w trakcie 
realizacji. 

Dofinansowanie z RPO WP 2014-

2020 – 7 278 731,19zł  

85.000,00 84.490,40 

5.890.000,00 5.468.399,75 

6.955.000,00 6.312.658,52 

29. 
Utwardzenie terenów działki nr 3396 przy 

ul. Mickiewicza w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 

 

 

407.000,00 

 

406.375,41 

30. 
Zakup traktora z przyczepką dla sołectwa 

Nowosielec. 

Zadanie zrealizowano. 

 
15.000,00 15.000,00 

31. 

Wpłaty jednostek na państwowy 

fundusz celowy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych. 

wykonane 8.200,00 8.200,00 

32. 

 

Podniesienie bezpieczeństwa i poprawa 

efektywności działania systemu  

Zadanie zrealizowano. Wyposażono 

w sprzęt strażacki OSP Nowosielec i 

 

180.353,00 

 

180.352,62 
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ratowniczo - gaśniczego na terenie Gminy 

i Miasta Nisko. 

OSP Zarzecze  Zadanie 

dofinansowanie z RPO WP 2014-

2020 – 180 352,62zł 

  

 
82.594,00 

 

82.593,98 

33. 
Wykonanie izolatki w związku z COVID 
19 Przedszkole Nr 1. 

Zadanie zrealizowano. 
 

12.703,00 12.702,44 

34. 
Budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 

w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 

Dofinasowanie z Ministerstwa 

Sportu – 893 300,00zł 

3.607.300,00 2.724.920,94 

35. 
Przebudowa wraz z remontem budynku  

ZSP  Nr 1 Podwolina. 

Zadanie zrealizowano. 

 

350.000,00 

 
309.265,41 

36. 
Przebudowa wraz  remontem budynku SP 

nr 1 w Nisku 

Wykonano w zakresie  zakupu 

maszyny czyszczącej. 

 

150.000,00 

 

25.461,00 

37. 
Akademia krasnoludków przy ZSP Nr 2 

w Nisku. 
Zadanie zrealizowano. 

 

50.000,00 
 

46.410,00 

38. 
Modernizacja instalacji elektrycznej, ścian 

i posadzek w Żłobku Miejskim. 
Zadanie zrealizowano. 102.097,00 102.096,07 

39. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

Wolinie i Nowej Wsi. 
Zadanie zrealizowano. 209.531,00 152.295,67 

40. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. 

Nowosielec gm. Nisko. 

Zadanie zrealizowano. 

 
3.250.000,00 1.808.398,74 

41. 
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w ul. Modrzewiowej w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 

 

 
1.550.000,00 

 

991.443,29 

42. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Sandomierskiej w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 
 

 
1.250.000,00 

 

642.949,39 

43. 
Zakup ciągnika i kosiarki dla Zarządu 
Budynków Komunalnych i Zieleni 

Miejskiej w Nisku. 

Zadanie zrealizowano. 
 

 
349.760,00 

 

341.997,40 

44. 

Rewaloryzacja Zabytkowego Parku 

Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem 

ochrony miejsc różnorodności 

biologicznej. 

Zadanie wieloletnie - w trakcie 

realizacji. 

Dofinansowanie z RPO WP 2014-

2020 – 2 043 873,75zł. 

 

105.000,00 

 

102.324,24 

 

1.488.380,00 

 

1.484.268,56 

 

284.736,60 

 

261.929,75 

45. Budowa, dobudowa oświetlenia dróg. 
Zadanie zrealizowano. 

 

 

10.000,00 

 

7.495,62 

46. Projektowanie oświetlenia dróg. 
Zadanie zrealizowano. 

 
80.565,00 

 

80.565,00 

 

47. 
Aktualizacja Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nisko. 

Wykonano własnymi siłami I etap 

zadania: raport z realizacji PGN za 

lata 2014-2020   

 

10.000,00 

 

0,00 

48. 

 

Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji 

poprzez montaż nowoczesnych kotłów 

centralnego ogrzewania na terenie Gminy 

i Miasta Nisko" 3.3.1 

Zadanie wieloletnie - w trakcie 

realizacji, obejmujące montaż 142 

kotłów gazowych i 46 kotłów na 

biomasę. 

25.000,00 3.000,00 

2.430.065,00 0,00 
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Dofinansowanie z RPO WP 2014-

2020 664.057,00 0,00 

49. 
 

Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji 

poprzez montaż nowoczesnych kotłów 
centralnego ogrzewania na terenie Gminy 

i Miasta Nisko" 3.3.2 

Zadanie wieloletnie - w trakcie 

realizacji. obejmujące montaż 16 

kotłów na ekogroszek. 
Dofinansowanie z RPO WP 2014-

2020 

 
10.000,00 

 

2.000,00 

473.025,00 0,00 

 

127.995,00 

 

0,00 

50. 

 
Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

Gminy i Miasta Nisko w ciepło, energię 

elektryczną i gaz. 

 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 

niewygasające 

 

10.000,00 

 

0,00 

 

51. 

Przebudowa urządzeń wodnych 

polegających na wyk. przepustu zastawki 

na wlocie. 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 

niewygasające 

77.000,00 0,00 

52. 
Szlakiem dziedzictwa kulturowego , 
zabytków kultury. 

Zadanie zrealizowano 23.851,00 22.794,69 

53. Budowa krytej pływalni w Racławicach. Wykonano zjazd z drogi gminnej 10.000,00 0,00 

54. 
Budowa studni głębinowej na stadionie 

MKS SOKÓŁ 

Zadanie w trakcie realizacji – 

przekazano na wydatki 

niewygasające 

60.000,00 49.692,00 

RAZEM: 41.656.877,41 30.976.204,59 

7.10. Promocja i inne działania Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

Pomimo szczególnych warunków pracy w 2020 roku realizowane były zadnia 

z zakresu promocji, komunikacji z mediami i komunikacji społecznej.  

Przygotowywano odpowiedzi na publikacje prasowe. Ponadto jak w latach ubiegłych 

zbierane, opracowywane lub redagowane były materiały przeznaczone do publikacji 

w mediach regionalnych oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta Nisko www.nisko.pl 

oraz na urzędowej stronie Facebook.  

Referat PSDS uczestniczył w kampaniach informacyjnych i społecznych Gminy 

i Miasta Nisko (np. szycie i dystrybucja maseczek). Ze względu na pandemię Covid-19 do 

minimum ograniczone zostało uczestnictwo w spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami 

i innych spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Nisku. Pomimo tego 

w Rocznicę Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości zostały uczczone biało-czerwonymi 

wiązankami kwiatów złożonymi przy pomnikach pamięci poległych w obronie wolności 

mieszkańców ziemi niżańskiej.  

Działania inwestycyjne i budżetowe samorządu Gminy i Miasta Nisko zgłaszane były 

do ankiety rankingu Podkarpacka Nagroda Samorządowa.  

Nagrany został film pokazujący tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Nisko 

wchodzące w skład SSE WISŁOSAN w Nowosielcu. We współpracy z Agencją Rozwoju 

http://www.nisko.pl/
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Przemysłu oraz Partnerstwem 4 Miast (Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz) 

prowadzona jest promocja tych terenów na profilu Facebook – 4miasta.pl  

Tereny te zgłoszone zostały do bazy Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – paih.pl 

W ramach współpracy 4 miast wspólnie zrealizowano wydarzenie Sandomierz 

Fashion Street podczas, którego prezentowano historię, kulturę, zwyczaje i tradycje 

lasowiackie. W spotkaniach, dyskusjach uczestniczyli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 

„Racławice”, pracownicy NCK „Sokół” w Nisku oraz Referatu PSDS. 

Nie zabrakło działań koordynacyjnych związanych z redagowaniem i wydawaniem 

publikacji gminnych w tym tzw. wkładek informacyjnych (np. tygodnik Sztafeta). Ponadto 

sztandarową działalnością na stanowisku z zakresu obsługi medialnej i komunikacji 

społecznej było kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, 

obsługa informacyjno - prasowa Burmistrza oraz Urzędu Miasta i Gminy oraz współpraca ze 

środkami publicznego przekazu, w tym bieżące informowanie mediów lokalnych – TVM 

Stalowa Wola, TV STELLA, Radio LELIWA, Wydawnictwa: „Sztafeta”, „Echo dnia”, 

„Tygodnik Nadwiślański”, portale internetowe rni24.eu, niżańskie.info o działalności 

Burmistrza i Rady Miejskiej.  

Dla potrzeb promocji zostały nagrane krótkie spoty (filmiki) pokazujące tereny Gminy 

i Miasta Nisko w śnieżnej bieli oraz iluminacji świetlnej Bożonarodzeniowej.  

Standardowo miało miejsce przygotowywanie projektów sprostowań, wyjaśnień, 

komunikatów, ogłoszeń, życzeń, kondolencji, grafiki plakatów, zaproszeń, życzeń 

świątecznych oraz odpowiedzi do mediów publicznych.  

Z zastosowaniem zasad reżimu sanitarnego oddana została inwestycja przy Publicznej 

Szkole Podstawowej nr 1 w Nisku – sala gimnastyczna oraz sale dla dzieci przedszkolnych 

wraz zapleczem. Na okoliczność tego wydarzenia nagrano filmik o historii szkoły  

We współpracy z organizacjami pozarządowymi i podległymi jednostkami 

realizowano w internecie online zajęcia i konkursy dla dzieci (np. Zdrowa rodzina”). 

Dla potrzeb jubileuszy i szczególnych uroczystości realizowane były pamiątkowe 

dyplomy, ryngrafy, materiały pamiątkowe, gadżety. Święta takie , jak np.  Dzień Dziecka 

realizowano we współpracy z jednostkami szkolnymi poprzez wręczanie nagród, gadżetów 

promocyjnych Gminy i Miasta Nisko ( np. baloniki, puzzle, słodycze). Wręczona została 

nagroda dla Najlepszego Absolwenta szkół podległych Gminy i Miasta Nisko. 

We wrześniu możliwe było przeprowadzenie wydarzenia pn. ”Międzynarodowy 

Wyścig Kolarski „Solidarności” i „Olimpijczyków”. 9 września w centrum miasta, na Placu 

Wolności zorganizowano miejsce Startu Wyścigu, wcześniej w Parku Miejskim odbył się 

Mini Wyścig „Solidarności” dla dzieci, a nagrody wręczono przed Startem Głównym 

Wyścigu.  

Po raz pierwszy w 2020 roku przeprowadzono pod patronatem Burmistrza Gminy 

i Miasta Nisko konkurs fotograficzny pn. „Niżańskie pejzaże”, udział w którym wzięło 

kilkunastu fotografów amatorów, mieszkańców Gminy i Miasta Nisko. Nagrodzone prace 

fotograficzne zostały zamieszczone w kalendarzu ściennym na 2021 rok.  

Referat PSDS koordynuje działalność animatorów boisk sportowych ORLIK przy PSP 

nr 1, Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 oraz PSP nr 3. Rokrocznie animatorzy zgłaszani są 

do projektu „Lokalny Animator Sportu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu.  

7.11. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Gmina i Miasto Nisko została włączona do Związku Miast 

Polskich. Związek Miast Polskich od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej 

samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupiającą 333 miasta, 

w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności kraju i jest stowarzyszeniem miast, 

mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego 
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i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. ZMP aktywnie angażuje się w działania 

wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich 

miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę 

doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną 

i wydawniczą. Korzystanie z możliwości członkostwa w Związku Miast Polskich przyczyni 

się wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastami. 

W ramach programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego 2014-2021 pt. Wdrożenie strategicznych działań prowadzących do 

zrównoważonego i systemowego rozwoju miasta Nisko w obszarze kluczowych problemów 

i potencjałów organizowano różne spotkania, warsztaty z Doradcami Związku Miast 

Polskich, które przebiegały w następujący sposób:  

• W dniu 22.01.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko  odbyło się pierwsze spotkanie 

z doradcami ze Związku Miast Polskich. W spotkaniu uczestniczyły 3 osoby 

tj. Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego 

oraz zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. pozyskiwania 

środków pomocowych. Tematem spotkania było przedstawienie zasad współpracy 

z doradcami oraz omówienie działań związanych z programem. W spotkaniu 

uczestniczyło 6 osób. 

• W dniu 30.01.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się kolejne spotkanie 

z doradcami ze Związku Miast Polskich oraz z przedstawicielami UGiM Nisko 

i Starostwa. Dotyczyło omówienia konkretnych działań związanych z projektem, 

analizie dotychczasowej pracy oraz przedstawienie dalszego przebiegu pracy. 

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób. 

• W dniu 14.02.2020r. pracownicy UGiM Nisko zorganizowali konferencję 

inauguracyjną powstanie Klastra Rozwoju Gminy i Miasta Nisko, która odbyła się 

w Sali widowiskowej Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Spotkanie było 

ogólnodostępne dla wszystkich i związane było ściśle z rozpoczęciem prac nad 

projektem. Program konferencji był dość obszerny i wiązał się przede wszystkim 

z koniecznością przedstawienia i omówienia wszelkich aspektów dotyczących całego 

programu „Rozwój Lokalny”. Wśród prelegentów znaleźli się doradcy Związku Miast 

Polskich. Informacje dotyczące zasad realizacji projektu w naszym mieście 

wyczerpująco przedstawił zastępca kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego ds. 

pozyskiwania środków pomocowych w Gminie i Mieście Nisko. W spotkaniu brali 

udział Przedsiębiorcy, Przedstawiciele mieszkańców, Organizacje Społeczne oraz 

Instytucje. Informacja o spotkaniu i możliwości uczestnictwa mieszkańców gminy 

została również zamieszczona na stronie internetowej gminy Nisko. Uczestnicy 

spotkania otrzymali dokumenty, które zawierały informacje dotyczące programu, 

realizacji zadań oraz dokumenty do uzupełninia wyrażające chęć przystąpienia do 

programu. Przystąpienie do udziału miało na celu określenie schematu zarządzania 

projektem. Schemat ten to 3 grupy zespołów. Pierwsza grupa to Zespół Roboczy, 

druga Kluczowych Specjalistów, a trzecia to Rada Rozwoju. W spotkaniu 

uczestniczyły 64 osoby. 

• W dniu 27.02.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się kolejne spotkanie 

warsztatowe, w którym uczestniczyli doradcy ze Związku Miast Polskich oraz 

członkowie Zespołu Roboczego. Analizowane było narzędzie dotyczące mapowania 

zasobów i produktów znajdujących się w gminie Nisko. Dyskusja polegała na 

identyfikacji zasobów i produktów, dokonaniu oceny punktowej w skali od 0 pkt. do 

10 pkt. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób 
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• W dniu 26.03.2020r. odbyła się wideokonferencja Zespołu Roboczego z doradcami ze 

Związku Miast Polskich, podczas której omawiano aktualną sytuację przebiegu pracy 

realizowanej w ramach przygotowania wniosku oraz planowanych dalszych kroków 

działania. W wideokonferencji uczestniczyło 9 osób. 

• W dniach 23-24.04.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz kluczowi specjaliści 

uczestniczyli w seminarium on-line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego 

nt. „Endogenne potencjały rozwoju gospodarczego”. W części pierwszej seminarium 

w oparciu o zgromadzone dane zostały zaprezentowane procesy gospodarcze 

zachodzące w miastach oraz wskazane konsekwencje dla ich rozwoju. Przedstawione 

zostały również praktyczne przykłady uruchamiania wewnętrznych potencjałów 

rozwoju gospodarczego realizowane w małych i średnich miastach w Polsce. 

Drugiego dnia odbyła się sesja warsztatowa, dzięki której można było zweryfikować 

zachodzące procesy gospodarcze oraz ich skutki dla rozwoju w odniesieniu do 

swojego miasta, odnosząc się do wielkości i struktury dochodów z różnych źródeł 

aktywności, wielkości generowanych podatków oraz kształtowania rynku pracy. 

Zidentyfikowano działania realizowane w miastach oraz omówiono propozycje 

działań ukierunkowujących na wzmocnienie endogennego zasobu jakim jest 

aktywność ekonomiczna mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. W seminariach 

uczestniczyło 16 osób. 

• W dniach 07-08.05.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz kluczowi specjaliści 

uczestniczyli w seminarium on–line w ramach Forum Rozwoju Lokalnego 

nt. Transformacja cyfrowa potencjałem rozwojowym miasta. Warsztaty były 

poświęcone wyzwaniom, z którymi spotykają się polskie miasta prowadząc procesy 

transformacji cyfrowej. Celem warsztatów była nie tylko identyfikacja wyzwań oraz 

określenie ich wag, ale przede wszystkim wskazanie przyczyn problemów oraz 

wypracowanie propozycji działań i narzędzi, które pozwolą miastom skutecznie radzić 

sobie z wyzwaniami. W seminariach uczestniczyło 12 osób 

• W dniu 03.06.2020r. w UGiM Nisko odbyło się spotkanie z doradcami ze Związku 

Miast Polskich, w którym uczestniczył Zespół Roboczy oraz Zespół Kluczowych 

Specjalistów. Przedstawiono doradcom część przygotowanej diagnozy przygotowanej 

przez Zespół Roboczy oraz omawiano kolejne etapy działania Zespołu. Przedmiotem 

spotkania było również omówienie analizy GROW, która polega na prostym 

i kompleksowym wyznaczaniu celu, a przede wszystkim drogi do osiągnięcia go. 

Model GROW można określić jako metodę rozwiązywania problemów oraz  jako 

technikę pracy z celami. Jest to przede wszystkim proste narzędzie, które może być 

używane bez znajomości coachingu czy psychologii, każdy może  z niego korzystać. 

W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. 

• W dniu 04.06.2020r. w UGiM Nisko zespół roboczy oraz zespół kluczowych 

specjalistów uczestniczył w kolejnym seminarium on–line z cyklu „Uruchomienie 

endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” 

w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. Jego tematem był wpływ mieszkalnictwa na 

rozwój małych i średnich miast. Przedstawiono pakiet zmian dla budownictwa 

społecznego i komunalnego. Zaprezentowano ideę i dokonania kooperatyw 

mieszkaniowych jako trzeciej drogi - oddolnego budownictwa mieszkaniowego. 

Pokazano dotychczasowe doświadczenia w ich realizacji, korzyści, a także propozycje 

legislacyjne. Omówione zostały także wnioski z ankiety IRMiR dot. sytuacji 

w mieszkalnictwie w wyniku pandemii COVID-19. Także w nawiązaniu do pandemii 

zorganizowano debatę. Jej uczestnicy odnosili się do tezy, że po epidemii wzrośnie 

znaczenie mieszkalnictwa dla rozwoju małych i średnich miast. O swoich 
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doświadczeniach opowiadali też przedstawiciele miast: Kamiennej Góry, Rybnika, 

Kępic i Kępna. W seminarium uczestniczyło 7 osób. 

• W dniu 19.06.2020r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się II spotkanie 

członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Spotkanie połączone 

zostało z panelem dyskusyjnym na temat: "Nisko potężnym ośrodkiem 

gospodarczym". W dyskusji o rozwoju gospodarczym Niska, o problemach 

i hamulcach rozwojowych, o potrzebach lokalnej przedsiębiorczości, potrzebach 

lokalnego rynku pracy i lokalnego systemu kształcenia udział wzięli Przedsiębiorcy, 

Instytucje samorządowe, Przedstawiciele mieszkańców oraz Organizacje Społeczne. 

Informacja o spotkaniu była również umieszczona na stronie internetowej gminy 

Nisko, przez co każdy z mieszkańców mógł uczestniczyć w spotkaniu i wyrażać swoje 

opnie na temat kwestii poruszanych w panelu dyskusyjnym. Tematem debaty było 

przedstawienie i omówienie 3 obszarów gospodarczych tj. Gospodarka, Rynek Pracy, 

Sytuacja materialna mieszkańców. Na zadane pytanie odnośnie barier i hamulców 

rozwoju gospodarczego gminy Nisko paneliści podkreślali w szczególności: 

- brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych, brak ulg dla przedsiębiorców, brak 

Instytucji otoczenia biznesu, która mogła by doradzać i wspierać przedsiębiorców, 

brak współpracy pomiędzy samorządem, a firmami. Kolejny problem, który był 

poruszony dotyczył problemu edukacji szkolnej, a w szczególności brak osób 

wykwalifikowanych, z zawodem oraz brak współpracy szkół z pracodawcami.  

Do kluczowych atutów gminy Nisko zaliczono położenie tranzytowe, rozwój 

kluczowych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez tereny gminy, a także 

dostęp do dwóch obszarów inwestycyjnych.  

Przebieg całego spotkania był transmitowany na żywo, a link do transmisji 

udostępniony na stronie internetowej gminy Nisko. Można było bezpośrednio wziąć 

udziału w spotkaniu jako widz przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa 

związanych z pandemią lub oglądać zdalnie. W spotkaniu uczestniczyło 35 osób. 

• W dniu 26.06.2020r. w Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” odbyło się III spotkanie 

członków Klastra Rozwoju Lokalnego Gminy i Miasta Nisko. Spotkanie połączone 

zostało z dwoma panelami dyskusyjnymi. Pierwszy panel dotyczył tematu: „Usługi 

dla mieszkańców miasta, czas wolny w mieście”, zaś drugi dotyczył tematu „Potencjał 

mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój lokalnej turystyki 

i rekreacji dla mieszkańców”. Panel dyskusyjny w pierwszym temacie poświęcony 

został tematyce jakości życia w mieście, dostępności do podstawowych usług 

publicznych i komercyjnych, możliwości korzystania z usług przez osoby starsze 

i niepełnosprawne. Dyskusja obejmowała również analizę dostępności do oferty 

rekreacyjno – wypoczynkowej miasta, analizę sposobu spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców Niska. Panel dyskusyjny na temat drugi poświęcony został tematyce 

mieszkalnictwa, transportu i komunikacji, jakości lokalnego środowiska, a także 

potencjału miasta do rozwoju oferty turystyczno – wypoczynkowej dla mieszkańców. 

• W dniach 25-26.06.2020r. odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli 54 miast, 

uczestniczących w Programie „Rozwój lokalny”, które były poświęcone 

przygotowywanemu przez OECD narzędziu samooceny potencjału instytucjonalnego 

do prowadzenia skutecznych polityk rozwojowych jednostek samorządów lokalnych 

w Polsce. 

Organizatorami spotkania byli: OECD, Związek Miast Polskich i Departament 

Programów Pomocowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).  

W trakcie warsztatów 25 czerwca, w których wzięło udział blisko 300 uczestników 

z miast, przeprowadzono testową samoocenę rozwoju instytucjonalnego dla każdej 

jednostki na osobnym spotkaniu oraz zweryfikowano łatwość zastosowania 
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i przyjazność narzędzia dla przyszłych użytkowników, którymi w zamierzeniu mają 

być wszystkie JST szczebla lokalnego w Polsce.  

Drugiego dnia w trzech równoległych sesjach warsztatowych przedstawiciele miast 

oraz doradcy ZMP analizowali użyteczność tego narzędzia, wymieniali się wrażeniami 

z testowego zastosowania narzędzia samooceny i zgłaszali swoje uwagi, które 

pozwolą je udoskonalić. Zostały one sformułowane podczas końcowej sesji plenarnej. 

Reprezentanci polskich miast zwracali uwagę na mocne i słabe strony narzędzia. 

Samorządowcy mówili m.in. o konieczności dostosowania do polskich realiów, 

o niejednoznaczności, uznaniowości czy dublowaniu się kryteriów, 

o skomplikowanym i hermetycznym języku. Podkreślano, że warto, aby narzędzie 

było aplikacją online. Doceniano natomiast wartość użyteczną i inspirującą tego 

narzędzia oraz jego kompleksowe i przekrojowe podejście do rozwoju, a także 

przydatność w wyznaczaniu celów. Regularność jego stosowania może skutecznie 

niwelować negatywne skutki kadencyjności. Umożliwia też śledzenie własnych 

postępów. Przedstawiciele miast mówili o tym, że narzędzie świetnie porządkuje 

myślenie i zachęca do wprowadzania zmian, do wdrażania lepszych polityk i usług. 

W warsztatach uczestniczyło 8 osób. 

• W dniu 06.08.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie 

z Doradcą Strategicznym Związku Miast Polskich. Celem spotkania było 

przedstawienie założeń programu „Kupuj – Inwestuj lokalnie”. Wg. Eksperta 

kluczowym efektem proponowanych działań ma być wzrost dochodów mieszkańców, 

przedsiębiorców, budżetu samorządu i możliwość oparcia rozwoju miasta nie tylko na 

pozyskiwanych środkach zewnętrznych ale również na stabilnych i wzrastających 

dochodach lokalnych interesariuszy. Zakupy lokalne przyczynią się do korzyści dla 

lokalnych społeczności poprzez bezpośredni wzrost lokalnych przychodów, dochodów 

i podatków, wzrost popytu na lokalnych rynkach na usługi, produkty, pracę, 

powierzchnię do działalności, czy też wzrost świadomości ekonomicznej lokalnej 

społeczności. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób. 

• W dniach 27-28.08.2020r. Związek Miast Polskich zorganizował w ramach Forum 

Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne VII seminarium on-line z cyklu „Uruchomienie 

endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast 

w Polsce” pod tytułem „Markowe miasto. Jak rozwijać i promować wewnętrzny 

potencjał miasta”. Podczas seminarium i warsztatów zastanawiano się między innymi, 

w jaki sposób rozwiązania marketingowe mogą się przyczynić do rozwoju lokalnego 

oraz rozwoju instytucjonalnego, jak identyfikować i oceniać atrakcyjność 

marketingowych produktów miasta, jak tworzyć i wdrażać udane strategie 

marketingowe miast oraz jak mierzyć korzyści z rozwoju i sprzedaży produktów 

miasta. Swoimi doświadczeniami podzielili się z uczestnikami seminarium 

samorządowcy z Muszyny, Tarnowskich Gór, Gniewu, Raciborza i Krakowa. 

W seminariach uczestniczyło łącznie 14 osób. 

• W dniu 17.09.2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko odbyło się spotkanie Zespołu 

Roboczego z doradcą Związku Miast Polskich, którego celem było omówienie 

przygotowanych Kart przedsięwzięcia dla PRL i PRI. Przedstawione zostały również 

efekty pracy związane z opracowaną strukturą dokumentów PRI i PRL. W spotkaniu 

uczestniczyło 7 osób. 

• W dniu 30 października do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej została 

złożona Kompletna Propozycja Projektu, do której wchodzi opracowany PRL i PRI 

we współpracy z doradcami ZMP. W chwili obecnej trwa ocena merytoryczna 

złożonej dokumentacji. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to II kwartał 2021 r.  
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Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 

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. W 2020 r. Burmistrz uczestniczył w obradach ogólnego zgromadzenia PSST. 

Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej‖ 

W roku 2020 zawarto dwie umowy na realizację zadań wynikających z Lokalnej 

Strategii Rozwoju realizowanej przez LGD. Umowy zawarto w zakresie budowy placu zabaw 

na osiedlu Nisko - PGO oraz w zakresie budowy placu zabaw w miejscowości Zarzecze. 

Gmina i Miasto Nisko współpracuje z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo 

dla Ziemi Niżańskiej, zajmującej się szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich. 

Niżański Konwent Samorządowy 

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 2020 roku odbyło się 5 spotkań w formie 

stacjonarnej i 1 wyjazdowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie. 

Tematem spotkań było omówienie: zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na 

terenie Powiatu Niżańskiego / drogi, instrumentów rynku pracy, pomoc dla szpitala 

powiatowego / zakup aparatu nerkozastępczego, zakupu samochodu dla Komendy 

Powiatowej w Nisku, dożynek Powiatu Niżańskiego, Informacji nt. Geoportalu Powiatu 

Niżańskiego, funkcjonowania szkół w czasie pandemii (wrzesień), informacji o programie 

„Rehabilitacja 25 plus”/ centra Opiekuńczo-Mieszkalne. 

Powiatowa Rada Rynku Pracy 

Burmistrz jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy, która m.in. opiniuje wnioski 

przyznające środki na sfinansowanie szkoleń i programów na rzecz promocji zatrudnienia 

z Funduszu Pracy oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz zasadności kształcenia 

z potrzebami rynku pracy. 

7.12. Gmina i Miasto Nisko w publikacjach i mediach 

W ubiegłym roku ukazał się artykuł promocyjny w Tygodniku SZTAFETA pt. „Nisko 

– miliony zainwestowane w rozwój”. Zostały w nim przedstawione wszystkie inwestycje 

zrealizowane i rozpoczęte w 2019 roku oraz częściowo w 2020 roku. Ponadto ukazywały się 

w lokalnych mediach inne artykuły dotyczące tematyki lokalnej w Gminie i Mieście Nisko. 

Najczęściej takie informacje przekazywane były przez TVM Stalowa Wola, Radio LELIWA, 

Tygodnik SZTAFETA, Tygodnik Nadwiślański, Dziennik Echo Dnia i NOWINY,  portale 

internetowe rni24.eu, niżańskie.info, 4miasta.pl.  

Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, w 2020 roku wydane zostały roczniki – Rocznik 

Towarzystwa Ziemi Niżańskiej oraz Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej 

Nisko-Stalowa Wola. 

Ukazały się ponadto dwie publikacje dotyczące Niska, to jest przewodnik pt. „Powiat 

Niżański w 3 dni” wydany na zlecenie Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju” oraz 

„Nowosielec wczoraj i dziś” wydana w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego 2019 

programu Równać Szanse 2019, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży w ramach zrealizowanego przez Stowarzyszenie Mieszkańcy 

z Pasją projektu „Z kamerą wśród pasji, od juniora do seniora”. Koordynatorką projektu była 

pani Anna Ulewicz. 

Jeżeli chodzi o materiały wizualne, które zostały przygotowane w 2020 roku to 

nagrany został film pokazujący tereny inwestycyjne Gminy i Miasta Nisko wchodzące 

w skład SSE WISŁOSAN w Nowosielcu. Dla potrzeb promocji zostały zrealizowane również 
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krótkie spoty filmowe pokazujące tereny Gminy i Miasta Nisko w zimowej, śnieżnej aurze 

oraz Bożonarodzeniowej iluminacji świetlnej.  

Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” wraz ze Stowarzyszeniem „Podkowa nad 

Skrzynką” zrealizowało z kolei film pn. „Święta w nas”, w którym w świątecznej scenerii 

Niska zarejestrowane zostały występy solistów z grupy wokalnej NCK śpiewających kolędy 

i pastorałki. 


