Sprawozdanie z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Gminy i Miasta Nisko na lata 2008-2013”

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko na lata 2008-2013 została przyjęta
Uchwałą Nr XVII/176/08 z dnia 29 kwietnia 2008r. /ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą z
dnia 27.02.2009r.
W Strategii zaplanowano działania zmierzające do poprawy jakości życia mieszkaoców,
przywrócenia ładu przestrzennego, środowiskowego, ożywienia gospodarczego i
społecznego, zwiększenia potencjału kulturalno-turystycznego oraz poprawy wizerunku
Gminy i Miasta Nisko.
Podejmowanie zadao w pięciu obszarach priorytetowych – rozwój gospodarczy, rozwój
społeczny, infrastruktura techniczna i ochrona środowiska, rewitalizacja i rozwój terenów
miejskich oraz odbudowa wsi, rozwój funkcji turystycznych – sprzyja realizacji misji Gminy
tj. zapewnienia trwałych podstaw rozwoju społeczeostwa i gospodarki, budowanie
wizerunku turystycznego w oparciu o naturalne walory oraz zabezpieczenia dostatnich
warunków życia mieszkaocom, a także przyjaznego klimatu dla sąsiadów, turystów i
inwestorów.
Zadania realizacyjne to konkretne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym,
organizacyjnym, restrukturyzacyjnym.
W sprawozdaniu zakres realizacji zadao przedstawiono z wyszczególnieniem obszarów
priorytetowych, którym zostały przypisane cele operacyjne oraz zadao zrealizowanych
bądź w toku realizacji.
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Obszar I: ROZWÓJ GOSPODARCZY
Cel strategiczny: Stworzenie warunków dla rozwoju konkurencyjnych, stabilnych
przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy i przyczyniających się do wzrostu potencjału
społecznego i ekonomicznego Gminy.

I.1.
Podnoszenie
przedsiębiorczości

konkurencyjności

lokalnego

biznesu

oraz

promocja

W zakresie rozwoju lokalnej sieci handlowo-usługowej oraz tworzenia stref aktywności
gospodarczej wydano decyzje o warunkach zabudowy dla przedsiębiorstw indywidualnych
na obiekty handlowo-usługowe (2008r. – 15; 2009r. – 16) oraz obiekty produkcyjnoprzemysłowe (2008r. – 1; 2009r. – 3).
Trwa zmiana studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego na
obszary handlowo-usługowe:
obszar położony w Zarzeczu przy drodze krajowej nr 19 w rejonie cmentarza
wojskowego z I Wojny Światowej,
obszar położony w Zarzeczu w rejonie drogi krajowej nr 19 i ul. Starej,
obszar położony w Zarzeczu w rejonie skrzyżowania ul. Lubelskiej i ul. Mickiewicza,
obszar dotychczasowego parkingu śródleśnego położonego w Nisku przy drodze
krajowej nr 19,
obszar położony w rejonie skrzyżowania ul. Szklarniowej i Sandomierskiej w Nisku,
obszar położony w rejonie ul. Sandomierskiej i Jednostki Wojskowej w Nisku,
obszar położony w Nowosielcu w sąsiedztwie cmentarza i kościoła parafialnego,
obszar położony w Wolinie wykorzystywany na cele sportowo-rekreacyjne,
obszar położony w Racławicach w sąsiedztwie boiska sportowego,
obszar położony przy ul. Sandomierskiej (ArmaToora) dla obiektów handlowousługowych
oraz obszary przemysłowe
obszar w Zarzeczu przy drodze wojewódzkiej 858 – ul. Krzeszowskiej i ul. Hawryły
(84ha),
obszar w Nisku po południowej stronie ul. Nowej, (1,0 ha)
2

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowousługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku (tereny przemysłowe, aktywności
gospodarczej, składowe i magazynowe).
Podjęto uchwałę o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku – tereny
handlowo-usługowe (RG LOGISTIC).
Podjęto uchwały dotyczące utworzenia i zmiany granic Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN Podstrefa Nisko. SSE obejmuje tereny dawnych ZM
NIMET oraz częściowo teren dawnych Zakładów Drzewnych. Nowym inwestorem w strefie
jest Armatura Kraków S.A. – największy polski producent baterii sanitarnych, oraz lider na
rynku grzejników aluminiowych c.o.
Armatura Kraków stworzyła na terenie Niska odrębną spółkę „Armatoorę Kraków”.
Rozpoczęła ona działalnośd w zakresie produkcji grzejników i odlewów aluminiowych oraz
baterii sanitarnych. W planach jest także uruchomienie centrum magazynowego oraz
logistycznego.
W początkowym okresie firma zatrudniała 134 osoby przejęte z Zakładu „Toora S.A”, obecnie
zatrudnia 259 osób.
„Armatoora” rozwija się, generuje coraz lepsze wyniki, pozyskuje nowych klientów, zwiększa
zatrudnienie co sprawia, że jest pożądanym inwestorem w Nisku i liczącym się podmiotem w
życiu gospodarczym Gminy Nisko.
Działaniami, w zakresie adaptacji nieużytkowanych budynków na potrzeby
przedsiębiorczości, objęto biurowiec byłych Zakładów Drzewnych w Nisku (BROWAR).
W trakcie przygotowania jest projekt techniczny, zgodnie z którym parter budynku
przeznaczony będzie pod potrzeby Biblioteki Miejskiej oraz Centrum Informacji, zaś piętro
zostanie wykorzystane na Niżaoskie Centrum Rozwoju. Realizacja powyższego zadania
wpisuje się w działanie 7.3 „Rewitalizacja terenów zdegradowanych gospodarczo” w ramach
RPO WP 2007 – 2013. Wniosek o dofinansowanie przygotowuje NCR we współpracy z Gminą
Nisko.

I.2.

Poprawa dostępu do informacji oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej
Gminy.

Na terenie Gminy i Miasta Nisko został uruchomiony Punkt Konsultacyjny jako ośrodek
informacyjno- doradczy. Z bezpłatnej usługi w Punkcie Konsultacyjnym korzystają osoby
oraz firmy rozpoczynające działalnośd gospodarczą. Konsultacje odbywają się w każdy drugi
czwartek miesiąca. Usługi są świadczone w ramach projektu „Poprawa jakości usług
świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”
realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą. Z konsultacji w 2009 r. skorzystało 25
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przedsiębiorców; 6 – otrzymało pożyczki na rozwój działających przedsiębiorstw. Na
rozpoczęcie działalności, dofinansowanie w wys. 40 000 zł. otrzymało 11 osób.
Pożyczki z Funduszu Wspomagania Wsi na rozwój działalności otrzymało :
2007 – 18 osób
2008 – 29 osób
2009 – 39 osób
Prowadzone są szkolenia, dotyczące nowoczesnych rozwiązao technologicznych i
organizacyjnych w prowadzeniu biznesu oraz możliwości wykorzystania i pozyskiwania
środków pomocowych, w tym z UE na nowe inwestycje.
We współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w St. Woli, Leżajskim Stowarzyszeniem
Rozwoju oraz Funduszem Wspomagania Wsi zorganizowano szkolenie przedsiębiorców,
dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych UE na działalnośd gospodarczą.
(11.03.2009r.)
Przeprowadzono również szkolenie na temat zasad dokonywania wpisów w ewidencji
działalności gospodarczej, zasad opodatkowania oraz ubezpieczeo społecznych z udziałem
przedstawicieli Urzędu Skarbowego w Nisku i ZUS w Rzeszowie.
Ponadto informacje o możliwości pozyskiwania środków pomocowych, w tym z UE
umieszczane są na stronie internetowej www.nisko.pl
W zakresie podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej Gminy uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego w rejonie ulicy
Sandomierskiej – okolice Armatury (ze zmianami wprowadzonymi uchwałą z dnia
30.11.2009r.)
Na stronie internetowej http://nisko.bip.pl znajduje się oferta
przedstawiająca
nieruchomości, stanowiące własnośd Gminy Nisko, mogące byd przedmiotem sprzedaży.

I.3.

Poprawa dochodowości i efektywności produkcji rolnej.

Całokształt usług dotyczących obsługi rolnictwa na terenie Gminy i Miasta świadczy
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Doradców w Nisku.

I.4.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych rolników.

Na terenie miasta , w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Nisku, został stworzony punkt
informacyjno-konsultacyjny dla rolników, mający za zadanie świadczyd usługi w zakresie
wypełniania wniosków o płatności obszarowe.
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Rolnicy mają możliwośd podnosid swoje kwalifikacje zawodowe na szkoleniach, kursach,
seminariach w ramach działalności statutowej Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz odpłatnie
w ramach działalności komercyjnej.

I.5.

Ograniczenie zjawiska bezrobocia.

Urząd Gminy i Miasta zatrudnia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych osoby
długotrwale bezrobotne. Stwarza tym osobom warunki do zdobycia nowych umiejętności
oraz do przekwalifikowania. Osoby bezrobotne w ramach prac interwencyjnych zatrudniane
są do prac administracyjno-biurowych, natomiast roboty publiczne są organizowane w celu
wykonywania prac porządkowych na terenie Gminy i Miasta /m.in. w Parku Miejskim,
Plantach, usuwanie dzikich wysypisk itp./.
Urząd Gminy i Miasta w Nisku przyjmuje również osoby nie posiadające stażu pracy w celu
zdobycia umiejętności praktycznych na stanowiskach administracyjno-biurowych bez
nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
W 2007 roku zatrudniono:
1. w ramach prac interwencyjnych

– 10 osób

2. w ramach stażu

– 13 osób

W 2008 roku zatrudniono:
1. w ramach prac interwencyjnych

– 5 osób

2. w ramach robót publicznych

– 12 osób

3. staże absolwenckie

– 14 osób

4. przygotowanie zawodowe

– 4 osoby

W 2009 roku zatrudniono:
1. w ramach prac interwencyjnych

– 8 osób

2. w ramach robót publicznych

– 7 osób

3. staże absolwenckie

– 15 osób

4. przygotowanie zawodowe

– 7 osób

W roku 2009 prace społecznie użyteczne w Gminie Nisko realizowane były zgodnie z
porozumieniem Nr PR-5615/4/EM/09 zawartym w dniu 12.03.2009r. pomiędzy Starostą
Powiatu Niżaoskiego a Gminą Nisko reprezentowaną przez Burmistrza.
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Od 16.03.2009 roku do wykonania prac społecznie użytecznych zostało skierowanych przez
PUP w Nisku ogółem 15 osób bezrobotnych bez praw do zasiłku, korzystających ze świadczeo
pomocy społecznej OPS w Nisku. W stosunku do 1 osoby Kierownik OPS wystąpił do urzędu
pracy w Nisku o wykreślenie ich z rejestru osób bezrobotnych z powodu zaniechania
wykonywania prac społecznie użytecznych bez usprawiedliwienia, 1 osoba w trakcie
wykonywania prac znalazła i podjęła inny rodzaj zatrudnienia, 1 osoba otrzymała zasiłek stały
z pomocy społecznej, co spowodowało iż utraciła status osoby bezrobotnej.
Bezrobotni wykonywali prace w wymiarze od 20 – do 40 godzin w miesiącu, w ciągu roku
2009 przepracowali łącznie 3 433 godziny.
Prace społecznie użyteczne zrealizowane były w następujących podmiotach:
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku, gdzie bezrobotni wykonywali prace porządkowe na
terenie budynku OPS, utrzymywali czystośd wokół niego, sprzątali na terenie Świetlic
Środowiskowo-Profilaktycznych, budynku Biura Świadczeo Rodzinnych. Osoby skierowane
przez PUP pomagały osobom starszym, samotnym, chorym, objętym pomocą OPS w Nisku w
przygotowaniu opału na zimę (rąbanie i układanie drewna, przygotowanie węgla), koszeniu
trawy, myciu okien, wykonaniu drobnych prac remontowych (malowanie, zabezpieczenie
okien na zimę, drobne naprawy). Bezrobotni zajmowali się również rozładunkiem żywności,
wydawanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
Szkołach na terenie Gminy Nisko tj.
Zespole Szkół w Nowosielcu,
PSP Nr 4 w Podwolinie,
PSP w Racławicach,
gdzie skierowani bezrobotni sprzątali w budynkach szkół ( sprzątanie sal lekcyjnych,
korytarzy, sanitariatów, sal gimnastycznych). Dbali o otoczenie wokół budynków (koszenie
trawników, pielęgnacja kwiatów, grabienie i wywożenie liści, zamiatanie chodników),
wykonywali drobne prace remontowe, ustawianie szafek, naprawy ogrodzenia, mycie okien,
trzepanie dywanów, malowanie itp.

I.6.

Wysoka dostępność komunikacyjna Gminy i Miasta.

W latach 2007 – 2009r. podjęto intensywne prace zmierzające do budowy obwodnicy Niska.
Po podpisaniu trójstronnego porozumienia pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad, Gminą Stalowa Wola i Gminą Nisko opracowano Studium TechnicznoEkonomiczno-Środowiskowe dla zadania „Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu
drogi krajowej Nr 77 Lipnik – Przemyśl”. Przebieg obwodnicy w kilku wariantach został
poddany konsultacjom społecznym.
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Pozytywną akceptację zyskał wariant obwodnicy przebiegający po północnej stronie Niska
z włączeniem do projektowanej drogi S – 19. W listopadzie 2009r., na posiedzeniu Komisji
Oceny Przedsięwzięd Inwestycyjnych wariant oznaczony 3a1/3a3, wybrany przez
Burmistrza jako najkorzystniejszy, został pozytywnie zaopiniowany i wskazany do
przedłożenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie
trwa procedura wykonywania decyzji. Planowane uzyskanie – czerwiec 2010r.
Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
Budowa „Małej Obwodnicy Niska – ulicy zbiorczej łączącej ul. Długą z
ul. Rzeszowską do drogi krajowej Nr 19” – 860m (dofinansowanie unijne).
Budowa drogi łączącej ul. Tysiąclecia z ul. Sandomierską – I etap (192 m)
Budowa dróg gminnych
ul. Szopena – 0,4 km dł.
ul. Chabrowa – 170 m dł.
W trakcie realizacji budowa dróg – Przemysłowej i tzw. Podoficerskiej na Osiedlu
Tysiąclecia o łącznej długości 440m (dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy
Dróg Lokalnych).
Przygotowano dokumentację techniczną oraz złożono wniosek do RPO – drogi gminne na
realizację zadania pn. „Skomunikowanie części handlowo-usługowo-mieszkaniowej Niska z
drogą krajową Nr 77, drogą powiatową oraz planowaną obwodnicą Stalowa Wola –
Nisko”. Zadaniem tym zostały objęte ul. Modrzewiowa, Dębinki i Spacerowa (1261 m).
Trwają prace związane z przebudową wlotu ul. Krzywej do ul. Sopockiej.
Opracowano dokumentację geodezyjną dla ulic na osiedlu Moskale, przedłużenia ul. Szopena
do ul. Polnej a także ul. równoległej do ul. Gruntowej.
W zakresie poprawy stanu technicznego nawierzchni dróg:
wyremontowano ul. Głowackiego wraz z budową chodnika od przejazdu kolejowego
do cmentarza,
przeprowadzono kapitalny remont ul. Sandomierskiej od granicy ze Stalową Wolą do
ronda w Nisku wraz z przebudową przejśd dla pieszych i zamontowaniem nowych
przystanków autobusowych,
wykonano remonty dróg gminnych w postaci nakładek bitumicznych:
w 2007r. – 9,7 km,
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w 2008r. – 2,7 km (droga do boiska szkolnego w Nowosielcu, Hawryły, Szoje,
plac przy DK w Zarzeczu, Polna, Nowa Boczna, Legionów, odcinek Szopena w
Nisku),
w 2009r. – 3,1 km ( Podleśna, Wilcza, Rzemieślnicza, Gruntowa, RzeszowskaBoczna, droga do cmentarza w Nowosielcu, droga w Nowej Wsi, ul.
Nowowiejska, parking przy kościele w Racławicach, ul. Polna, Kościuszki w
Zarzeczu.
Dofinansowano budowę dróg powiatowych w wysokości 50% wartości zadania (ul.
Nowa, Osiedle, Sopocka)
Zadbano o poprawę bezpieczeostwa drogowego pieszych i kierowców poprzez budowę i
remont chodników przy drogach gminnych:
w 2007r. wykonano 1,8 km chodników, w 2008r. – 2,7 km, w 2009r. – 1,4 km
(Rzeszowska, Wyszyoskiego, 3-Maja, Kręta, Słowackiego, Sienkiewicza, 11-listopada,
Polna, Szopena, Piaskowa, Asnyka, Paderewskiego, Kilioskiego, Olszyna, Kopernika,
Osiedle Rzeszowska i Tysiąclecia, Mickiewicza i Kościuszki w Zarzeczu, Rudnicka w
Racławicach.
We współpracy z GDDKiA, ZDW oraz Powiatem Niżaoskim wykonano chodniki przy ulicy
PCK, Długiej, w Racławicach – 0,7 km i Zarzeczu – 0,4 km
W zakresie budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego:
w 2007r. zainstalowano 27 opraw,
w 2008r. – 15 opraw + 4 (boisko szkolne ZS w nr2),
w 2009r. – 16 opraw (ul Grądy, Błonie, Nowa-boczna, 11-listopada, Jana, Legutki,
Wilcza, Rzemieślnicza, parking przy cmentarzu, Sanowa Boczna, Długa-Boczna,
stadion sportowy „Sokół”, Bukowina, Kopernika w Zarzeczu, Węgrzynowskiego oraz
kładka na Barcówce w Malcach.
Trwają prace planistyczne związane z wyznaczeniem wariantów przebiegu drogi
wojewódzkiej łączącej gminę Ulanów z gminą Nisko w Zarzeczu.
W zakresie ustalenia systemu parkingów wydano decyzje o warunkach zabudowy: w 2008r. –
2 (ul. Usługowa i Osiedle 1000-Lecia), w 2009r. – 1 (Osiedle 1000-Lecia)
Zmieniono organizację dróg, wprowadzając jednokierunkowy ruch na ulicy 3-Maja, tak aby
stworzyd możliwośd parkowania po jednej stronie drogi.
W latach 2008 – 2009r. w zakresie rozwoju sieci teleinformatycznej wydano decyzje o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na sied teletechniczną w rejonie:
Nowosielca, Niska, Zarzecza – Stacja Bazowa Telefonii Komórkowej,
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Ul. Dolnej w Nisku – rozbudowa sieci telefonicznej.
Aby przeciwdziaład wykluczeniu cyfrowemu, począwszy od 2007 roku, rozpoczęto
instalowanie nadajników hot-spot jako otwartego i publicznie dostępnego punktu
umożliwiającego dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WIFI).
Do chwili obecnej na terenie miasta ulokowane są cztery nadajniki:
budynek Urzędu Gminy i Miasta (Plac Wolności) – zasięg: Planty Duże i Małe;
budynek Komendy Powiatowej Policji (ul. Sandomierska) – zasięg: obszar widoczności
optycznej anteny umieszczonej na dachu budynku;
budynek Zespołu Szkół nr 2 (ul. Tysiąclecia; skrzydło od strony Spółdzielni SEMAFOR)
– zasięg: obszar widoczności optycznej anteny umieszczonej na dachu budynku;
budynek Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Słowackiego) – zasięg: obszar widoczności
optycznej anteny umieszczonej na dachu budynku.
Na terenie Gminy i Miasta Nisko funkcjonują 3 PIAP-y ( Publiczne Punkty Dostępu do
Internetu) – w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, w UGiM Nisko, w Domu Kultury w
Zarzeczu, powstałe w ramach projektu „ Rozwój komunikacji elektronicznej dla
mieszkaoców Miasta, Gminy i Powiatu Nisko” (dofinansowanie unijne).
Gmina Nisko w celu zapewnienia dostępu do sieci szerokopasmowej jest uczestnikiem
następujących projektów:
Podkarpacki system e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie
dostępu obywateli do informacji sektora publicznego, ma umożliwid komunikowanie
się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów
teleinformatycznych, a także zapewnid podniesienie efektywności działania
administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.
Sied Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt zakłada budowę na zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym terenach 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie,
podkarpackie, podlesie, świętokrzyskie, warmiosko-mazurskie), zgodnie z zasadą
neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej
istniejące, należące do różnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci
szkieletowe. Za wdrożenie Projektu „SSPW” na ternie Województwa Podkarpackiego
odpowiedzialny jest Departament Społeczeostwa Informacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

9

Obszar II: Infrastruktura techniczna i ochrona środowiska

Cel strategiczny: Kompleksowy rozwój infrastruktury technicznej, poprawiający
komfort życia mieszkańców i sprzyjający zachowaniu walorów środowiska naturalnego

II.1.

Efektywna gospodarka wodno-ściekowa – wysoka jakość wód.

W celu poprawy życia mieszkaoców oraz rozwoju miasta i gminy podjęto decyzję o
kompleksowym uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.
Po wnikliwej analizie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
decyzji lokalizacyjnych i środowiskowych przygotowano wniosek wraz z studium
wykonywalności o dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania pn. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Nisko”.
Wnioskiem objęto:
Budowę 26,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami przewodów
kanalizacyjnych (przyłączami) i 6 sieciowymi przepompowniami ścieków na terenie
miasta Nisko ( osiedle Malce, osiedle Barce, osiedle Warchoły, ulica Dworcowa)
oraz wsi Zarzecze,
Budowę (odbudowę) z przebudową odcinków kanału ściekowego o łącznej długości
2,2 km wraz z 1 przepompownią ścieków w ulicy Kościuszki na terenie miasta Nisko,
Budowę (wraz z przebudową) 23,8 km sieci wodociągowych wraz z odcinkami
przewodów wodociągowych (przyłączy) i 1 pompownią wody na terenie miasta
Nisko (osiedle Podwolina-Grądy, osiedle Barce, ulica Torowa, ulica Sandomierska).
W latach 2008 – 2009 w zakresie budowy sieci wodociągowej wydano decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ul. Modrzewiowej, Sopockiej, Krzywej,
Sandomierskiej, Kościuszki, Dębowej, 1000-lecia, Rzeszowskiej, Kilioskiego, odcinek
w Racławicach oraz przesyłową SUW Nisko – Stalowa Wola.
Wybudowano sied wodociągową:
na Osiedlu Barce; I etap realizacji – 2008r. – 3,6 km, II etap – 2009r. - 1,8 km
na Osiedlu Grądy – Podwolina – I etap – 1,6 km
w miejscowości Wolina – ok 1 km
na Osiedlu Warchoły w Nisku , ul. Piaskowa i Usługowa – 261 m
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w Nisku, ul. Sandomierska – 218 m
Ogłoszono przetarg na budowę sieci wodociągowej na Osiedlu Podwolina – Grądy (ok. 12 km
sieci z Pompownią – termin realizacji zadania 2010 – 2011r.
W trakcie realizacji remont kolektora w ul. Kościuszki z terminem wykonania 30.11.2011r.
Zadanie obejmuje budowę (odbudowę) z przebudową odcinków kanału ściekowego w ulicy
Kościuszki wraz z infrastrukturą techniczną i drogową.
Wybudowano sied kanalizacji sanitarnej:
w Nisku, osiedle Malce – V etap – 3,8 km
w Nisku, osiedle Leśnik – 353 m
w Nisku, ul Piaskowa – ok 1 km
w Zarzeczu – III etap – 2,4 km
w Wolinie i Nowej Wsi – 568 m

Uzupełniono brakujące odcinki sieci kanalizacyjnej:
ul. Dworcowa – 385 m
Racławice – Oczyszczalnia ścieków w Nisku – 1,2 km
ul. Czerwonych Maków i Sopocka – 68 m
ul. Paderewskiego – 155 m
Nisko, - Grądy – Racławice – ok 1 km
Wybudowano sied kanalizacji deszczowej w Nisku w obrębie „Małej obwodnicy…” – ok
0,5 km.
W latach 2009 – 2010r. realizowany jest I etap budowy Zbiornika Małej Retencji na Osiedlu
Podwolina o powierzchni ok. 6 ha. Termin zakooczenia inwestycji – 15.05.2010r. (zadanie
dofinansowane ze środków unijnych).

II.2.

Właściwa gospodarka odpadami.

Zadanie z tego zakresu w odniesieniu do nieruchomości własnych Gminy realizuje Miejski
Zakład Komunalny w Nisku. Odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości prowadzą
podmioty posiadające koncesje na wywóz odpadów.
Zrekultywowano miejskie składowisko odpadów – o pow. 2,43 ha, zadanie realizowano w
dwóch etapach, dofinansowanie z NFOŚ i GW.
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W zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci oraz zapobiegania powstawaniu nowych
podjęto następujące działania:
uprzątnięto dzikie wysypiska (przy ul. Długiej, Piaskowej, Szklarniowej, okolice
Waldekówki, ul. Zielonej, Rzecznej, Żurawiej),
skierowano pisma do mieszkaoców, przypominające o obowiązku wynikającym z
Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach,
prowadzono kontrole w zakresie podpisanych umów na wywóz odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych,
wdrożono w szkołach programy edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

II.3.

Racjonalna gospodarka energetyczna

W latach 2008 – 2009r. wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
sied energetyczną w rejonie:
ul. Żurawiej – Nisko – Stacja transformatorowa,
ul. Nowa-Boczna , ul. Kościuszki w Nisku,
ul. Słowackiego w Zarzeczu,
ul. Rudnicka w Racławicach.
W zakresie termomodernizacji budynków infrastruktury społecznej oraz budynków
mieszkalnych wykonano docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul. Sandomierskiej.
Przygotowano dokumentację oraz złożono wniosek o dofinansowanie z działania
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” na zadania:
termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 (docieplenie ścian, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wymiana CO, montaż kolektorów słonecznych do CW),
termomodernizacja PSP nr 4 w Nisku – Podwolina ( docieplenie ścian, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji CO),
termomodernizacja ZS w Zarzeczu (docieplenie ścian, wymiana CO i modernizacja
kotłowni).

II.4.

Ochrona przyrody

Wykonano 20 opracowao ekofizjograficznych dla potrzeb prac planistycznych, w tym
prognoz oddziaływania na środowisko.
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Obszar III: Rewitalizacja i rozwój terenów miejskich oraz odnowa wsi
Cel strategiczny: Poprawa estetyki i przestrzeni miejskiej i wiejskiej z zachowaniem jej
dotychczasowej funkcjonalności lub nadaniem nowej

III.1. Rewitalizacja Miasta Niska.
Zakooczono rewitalizację „Dużych Plant”, polegającą na wymianie nawierzchni, zmianie
układu alejek, modernizacji oświetlenia, wprowadzeniu elementów małej architektury
(ławki, kosze), wykonaniu klombów i rabat kwiatowych oraz uzupełnieniu zieleni.
Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania p.n.
„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku” obejmującego rewitalizację „Małych Plant”,
budynku Urzędu Gminy i Miasta Nisko, byłego budynku Gimnazjum, Pomnika Orląt
Lwowskich oraz Zabytkowego Parku Miejskiego.
Rewitalizacja „Małych Plant” obejmuje nowe zagospodarowanie terenu, wybrukowanie
zmienionego układu alejek, wymianę ławek, koszy, oświetlenia, budowę fontanny,
zagospodarowanie zieleni, wykonanie donic rabatowych.
W Parku Miejskim przewidziano budowę muszli koncertowej, odnowienie alejek,
zagospodarowanie „kręgu grabowego”, uzupełnienie oświetlenia oraz małej architektury,
urządzenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych.
Powyższe zadanie będzie objęte wnioskiem o dofinansowanie z RPO WP Działanie
7.1 „Rewitalizacja miast”. Nabór wniosków jest przewidziany w sierpniu 2010r.
Podjęto prace zmierzające do rewitalizacji zdegradowanych budynków miejskich i nadaniu
im nowej funkcji.
Działaniami tymi objęty jest budynek biurowca byłych Zakładów Drzewnych, w którym
będzie zlokalizowana Biblioteka Miejska z multimedialnym Centrum Edukacji oraz Punkt
Informacyjno-Turystyczny. Częśd pomieszczeo przewidziana jest pod potrzeby Niżaoskiego
Centrum Rozwoju.
Kolejny budynek wymagający rewitalizacji to Dworzec PKP.
Podjęto rozmowy z Zarządem PKP, dotyczące przekazania Gminie Nisko całego budynku
dworca, jednak propozycja Burmistrza nie uzyskała akceptacji. Jedynie, zgodnie z podpisaną
umową dzierżawy, Gmina posiada prawo do pomieszczenia przeznaczonego na toaletę dla
podróżnych. Inwestycja pn. „Przebudowa budynku stacyjnego położonego w Nisku przy ul.
Dworcowej,
polegająca na wydzieleniu pomieszczenia i wykonaniu sanitariatu
ogólnodostępnego” jest w trakcie realizacji. Termin zakooczenia – 30.05.2010r.
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W celu poprawy bezpieczeostwa został wykonany monitoring wizyjny obejmujący Centrum
Miasta oraz system monitoringu w ZS nr 2, ZS nr 3, ZS w Zarzeczu, Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1. W trakcie realizacji budowa monitoringu w Gimnazjum nr 1 w Nisku.

III.2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta.
Dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wydano:
w 2008r. – 120 decyzji,
w 2009r. – 108 decyzji,
Rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego koncentruje się na terenie Osiedla
Grądy w Nisku oraz na terenie wyznaczonym w 2008 i 2009r. do sprzedaży tj. Osiedla
Malce III w Nisku. Tereny te są objęte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
W latach 2008 – 2009r. sprzedano działki przy ul. Osiedle (Malce III), w 2010r. do sprzedaży
zostaną przeznaczone działki na Osiedlu Grądy i przy ul. Sopockiej (Malce III).
Na tych terenach planowana jest budowa nowych dróg. Osiedle Grądy posiada kanalizację
sanitarną, sied wodociągowa przyjęta do realizacji w 2010r. -2011r.
Osiedle Malce III posiada dokumentację techniczną na uzbrojenie terenu w sied
wodociągowo-kanalizacyjną. Wykonanie planowane jest, zgodnie z wieloletnim programem
inwestycyjnym, na lata 2010 – 2011r.
Budowa mieszkao socjalnych realizowana jest poprzez zakup i montaż lokali w systemie
modułowym.
W celu rozwiązania problemów mieszkaniowych wobec osób z wyrokiem eksmisji lub
zadłużonych wybudowano 3 lokale socjalne o łącznej powierzchni 81 m 2. Są one
zlokalizowane przy ul. Szklarniowej i obejmują 2 lokale (3-4 osobowe), 1 lokal – (1 osobowy).

III.3. Odbudowa i rozwój wsi.
W ramach rozwoju obszarów wiejskich podjęto działania w celu poprawy jakości życia
mieszkaoców.
W 2009r. rozpoczęto realizację inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Zadania dotyczą Budowy
Domu Kultury w Nowosielcu i Rozbudowy Domu Kultury w Zarzeczu. Termin zakooczenia
inwestycji – 30.05.2010r.
W trakcie realizacji zadanie p.n. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
we wsi Zarzecze” – dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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W zakresie kształtowania obszaru przestrzeni publicznej wykonano chodniki w
Racławicach oraz Zarzeczu. Opracowano dokumentację na budowę chodników we wsi
Wolina i przygotowano materiały przetargowe.
Podjęto działania przygotowujące do realizacji inwestycji w ramach projektu „LEADER+ Oś4” w Programie Obszarów Wiejskich. Opracowano dokumentację techniczną i złożono
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne
w Racławicach” (plac zabaw, korty tenisowe, skate park) – termin złożenia wniosku o
dofinansowanie oraz realizacji inwestycji – 2011r.
W trakcie realizacji przygotowanie projektu technicznego p.n. „Utworzenie izby pamięci wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół Domu Kultury w Wolinie na potrzeby rekreacyjnosportowe”. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w 2010r.
Rozpoczęto również przygotowania do opracowania koncepcji zagospodarowania terenu w
Zarzeczu, wzdłuż Sanu na rekreację i wypoczynek poprzez budowę małej przystani rzecznej,
ścieżek rowerowych i innych atrakcji turystycznych.
Złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania nastąpi w ramach programu „LEADER +” w
2012 rok.
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Obszar IV: Rozwój funkcji turystycznych
Cel strategiczny: Rozwój funkcji turystycznych Gminy i Miasta Nisko w oparciu o
posiadane zasoby infrastrukturalne, przyrodniczo-krajobrazowe, kulturowe.

IV.1. Ochrona i zachowanie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego.
W terenie objętym ochroną konserwatorską wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
w 2008r. – 1 (Muszla koncertowa w Parku Miejskim)
w 2009r. – 1 („Małe Planty”)
W ramach rewitalizacji zabytkowych obiektów Gmina Nisko dotowała prace konserwatorskie
w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku.
W Zabytkowym Parku Miejskim przeprowadzono szereg prac pielęgnacyjnych chronionego
drzewostanu oraz zadbano o porządek i czystośd terenu.
W celu zachowania dziedzictwa kulturowego zlecono opracowanie dokumentacji na
urządzenie izby pamięci, zlokalizowanej w Domu Kultury w Wolinie. Zadanie wpisuje się do
dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „LEADER +”.
Tradycję, obrzędowośd, lokalny folklor i rzemiosło kultywują NCK „Sokół”, KDK „Arka”,
Towarzystwo Ziemi Niżaoskiej Koła Gospodyo Wiejskich w Zarzeczu, w Wolinie w ramach
corocznie organizowanych imprez kulturalnych.

IV.2. Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej
Dbając o rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wydano decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania „Budowa zbiornika małej retencji w
Podwolinie”. Zbiornik oprócz funkcji regulatora stosunków wodnych pełnid będzie również
funkcję turystyczno-rekreacyjną. Obecnie podejmowane są działania, mające na celu
zagospodarowanie otoczenia zbiornika – parkingi, przepusty, ciągi piesze.
Trwają przygotowania do uzyskania przez Gminę Nisko koncesji na pobór piasku z ok. 10 ha
terenu przeznaczonego pod dalszą rozbudowę zbiornika, tak aby w dalszym ciągu realizowad
rozpoczętą inwestycję.
Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji w zakresie rozwoju infrastruktury –
rekreacyjnej na obszarach wiejskich. (szczegółowy opis w obszarze III, pkt III.3)
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Obszar V: Rozwój społeczny.
Cel strategiczny: Zapewnienie wszechstronnego rozwoju mieszkańców, dzięki
zapewnieniu wysokiej jakości usług społecznych, zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych,
rozwijaniu zainteresowań i pasji.

V.1.

Wysoka jakość kształcenia

Aby poprawid stan techniczny budynków infrastruktury szkolnej oraz zapewnid bezpieczne
warunki nauki podjęto następujące działania:
PSP nr 1 – kapitalny remont korytarza II piętra, wykonanie elewacji zewnętrznej
budynku, adaptacja pomieszczeo na świetlicę, bibliotekę, gabinet dla pielęgniarki
szkolnej (wymiana instalacji elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej, malowanie
ścian, wymiana wykładziny podłogowej),
PSP nr 4 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładziny
podłogowej w części budynku,
PSP nr 6 – wymiana stolarki okiennej w całym budynku,
PSP w Wolinie – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
PSP w Racławicach – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont korytarza,
remont punktu wydawania posiłków,
ZS nr 2 – wymiana instalacji wodnej – piony ciepłej i zimnej wody,
ZS nr 3 – wymiana stolarki okiennej, odwodnienie terenu i odprowadzenie wód
opadowych, osuszenie pomieszczeo w podpiwniczeniu szkoły,
ZS w Zarzeczu – wykonanie elewacji części budynku szkoły wraz z dociepleniem,
remont podłogi w sali gimnastycznej,
ZS w Nowosielcu – remont podłóg, wymiana parkietu, cyklinowanie i
lakierowanie, remont centralnego ogrzewania,
Gimnazjum nr 1 – wymiana drzwi wejściowych, remont schodów wejściowych,
ułożenie placu z kostki brukowej, remont wydawalni obiadów, adaptacja
pomieszczenia na pracownie muzyczną i plastyczną,
Wykonano monitoring w ZS w Zarzeczu, w ZS nr 2, ZS nr 3 i PSP nr 1 w Nisku, w trakcie
realizacji budowa monitoringu w Gimnazjum nr 1
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Złożono wniosek z zakresu termomodernizacji obiektów oświatowych – Przedszkola nr 1,
PSP nr 4, ZS w Zarzeczu.
W zakresie doposażenia szkół w pomoce naukowo-dydaktyczne:
Zakupiono w ramach programu „Radosna Szkoła” urządzenia i przedmioty do
wyposażenia miejsc zabaw w szkołach: PSP nr 1, PSP w Racławicach, ZS nr 3,
ZS Zarzecze, ZS nr 2, ZS w Nowosielcu, PSP nr 6
Pozyskano w ramach programu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do
wiedzy” zestaw pomocy dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych: PSP nr 1, ZS nr 3, ZS nr 2, ZS w Zarzeczu, ZS w Nowosielcu
Wyposażono szkoły w pracownie komputerowe ( po 10 stanowisk uczniowskich):
ZS nr 3, ZS nr 2, ZS w Zarzeczu, Gimnazjum nr 1, PSP nr 1, PSP nr 4, ZS Nowosielec
oraz internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska komputerowe i
urządzenia wielofunkcyjne): ZS nr 3, ZS nr 2, Gimnazjum nr 1, PSP nr 1, ZS Zarzecze,
ZS Nowosielec
Zakupiono pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne z projektów realizowanych w
ramach programów:
„Socrates-Comenius”(ZS nr 3),
„Edukacja poprzez sztukę filmową” (ZS nr 3),
„Złap wiatr w żagle” (ZS w Nowosielcu),
„Ratujemy i uczymy ratowad” (ZS w Nowosielcu),
„Feniks” (Gimnazjum nr 1)’
Pozyskano pomoce dydaktyczne, książki, zabawki od sponsorów i darczyoców.
Aby wyrównad szanse edukacyjne uczniów, umożliwid im pełny rozwój zdolności i
zainteresowao oraz zagospodarowad czas wolny, zorganizowano różnorodne formy zajęd
pozalekcyjnych w ramach godzin do dyspozycji dyrektora, różnego rodzaju programów oraz
działalności wychowawczo-opiekuoczej.
Prowadzone są koła zainteresowao, kółka teatralne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe
(SKS, UKS), zajęcia w ramach programów „Otwarte drzwi”, „Edukacja przez sztukę filmową”,
„Comenius”, „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”, „Złap wiatr w żagle –
czas na energię odnawialną”, „Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”. Dzieci i
młodzież działają w drużynach zuchowych i harcerskich, w Samorządzie Uczniowskim, w
Młodzieżowej Radzie Miasta, biorą udział w konkursach, turniejach, zawodach sportowych.
W 2009r. zrealizowano zajęcia sportowe na boisku „Moje boisko - Orlik 2012” przy ZS nr 3
z udziałem trenera (dofinansowanie zajęd z programu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży).
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W 2010r. planowane są zajęcia na kompleksie boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przy PSP nr
1, oraz kontynuowanie w ZS nr 3, z udziałem trenerów.
Nauczyciele, aby zdobyd dodatkowe kwalifikacje oraz poszerzyd kompetencje metodyczne i
merytoryczne, uczestniczą w różnorodnych formach szkoleo i doskonalenia:
dających dodatkowe kwalifikacje,
doskonalających,
poprzez szkolenia rady pedagogicznej.
Corocznie nauczyciele uzyskują dofinansowanie do różnych form doskonalenia i
dokształcania, zgodnie z regulaminem.
W 2009r. w Gimnazjum nr 1 i ZS w Nowosielcu zrealizowano projekt pn. „Program
Stypendialny dla uczniów Województwa Podkarpackiego” ogłoszony przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Dwóch uczniów, spełniających określone
warunki, zakwalifikowało się do projektu.
W ramach wymiany międzynarodowej młodzieży organizowane są kolonie letnie między
uczniami z partnerskiego miasta Fehérgyarmat a uczniami ZS nr 3 (w 2008r.) oraz uczniami
ZS nr 2 ( w 2009r.).
Ponadto ZS nr 3 od kilku lat realizuje program Socrates-Comenius oraz Comenius, który
inicjuje kontakty z rówieśnikami z Grecji, Hiszpanii, Turcji, Włoch, Słowacji, Rumunii.

V.2.

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców.

Gmina Nisko realizuje inwestycje sportowe, aby zapewnid warunki do rozwoju fizycznego
dzieci, młodzieży i dorosłych.
W latach 2008 – 2009 wybudowano kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym w ramach programu rządowego „Moje boisko – ORLIK 2012” przy ZS
nr 3 i PSP nr 1 w Nisku.
W 2008r. w ZS nr 2 wybudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w
ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk – ogólnodostępnych dla dzieci i
młodzieży”
W grudniu 2009r. oddano do użytku obiekt sportowy przy ZS w Nowosielcu.
Zmodernizowano stadion MKS „Sokół” (wykonanie ogrodzenia, oświetlenia, remont
budynku MKS „Sokół”).
Zbudowane, wyremontowane obiekty pozwoliły na zorganizowanie wielu imprez o
charakterze sportowo- rekreacyjnym, miedzy innymi: Bieg Wiosny, Bieg Jesieni, Spartakiada
Rodzinna, Mecz piłki nożnej Coca-Cola Cup, zawody sportowe.
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Gmina wspiera działalnośd Klubów Sportowych, w tym UKS-ów, dotując ich działalnośd
zgodnie z przedstawioną ofertą na realizację zadania publicznego.

V.3.

Podnoszenie atrakcyjności form działania istniejących placówek kultury.

W ramach poprawy bazy kulturalnej na terenie Gminy przygotowano wniosek dotyczący
„Rozbudowy budynku Wiejskiego
Domu Kultury w Zarzeczu”, który uzyskał
dofinansowanie z działania „Odnowa i rozwój wsi”. Obecnie trwa realizacja inwestycji.
W ramach projektu miedzy innymi zostanie zakupiona scena plenerowa, sprzęt
nagłaśniający oraz oświetleniowy.
NCK „Sokół” w latach 2008 – 2009 poszerzył kalendarium imprez kulturalnych dla
mieszkaoców, był organizatorem lub współorganizatorem wielu wystaw, konkursów,
spotkao autorskich i poetyckich, akcji patriotycznych i uroczystości okolicznościowych,
imprez kulturalno-rozrywkowych.
Ważnym wydarzeniem kulturalnym w 2009r. były Obchody 100 - lecia istnienia niżaoskiego
Kina „Sokół”. Tygodniowa impreza o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowana w maju
2009roku, skupiła miłośników kina. Stałym elementem przedsięwzięcia były seanse filmowe
wyświetlane każdego dnia. Ponadto zorganizowano wystawę p.t. „Magia Kina”, spotkanie z
profesjonalnym aktorem młodego pokolenia, „Niżaoskie Kino Nocnych Marków czyli
całonocne kino plenerowe na niżaoskim stadionie, spotkanie ze znanym reżyserem, a także
cykl projekcji filmowych pn. „Mistrzowie polskiej Szkoły Filmowej”. Całośd zakooczyła gala
jubileuszowa z koncertem muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Zespołu
Szkół Muzycznych nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie. Przedsięwzięcie to uzyskało
dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
NCK „Sokół” uatrakcyjnia swoją działalnośd, prowadząc amatorskie grupy artystyczne oraz
koła zainteresowao dla dzieci i młodzieży.
Dla miłośników teatru, Niżaoskie Centrum Kultury organizuje „Teatralną Lekcję Historii”.
Jest to przedsięwzięcie odbywające się cyklicznie. W roku 2008 Teatr „Kontynuacja”
wystawił sztukę „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii Ewy Błądek. W roku następnym,
6 grudnia 2009, odbyła się premiera sztuki „Moralnośd Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w
reżyserii Beaty Lewickiej.
Oczekiwania najmłodszych odbiorców spełnione są dzięki formacji teatralnej „Mała
Kontynuacja” Niżaoskiego Centrum Kultury „Sokół”, działającej od 2009 roku. W maju
2009r. teatr wystawił po raz pierwszy spektakl „Królewna Śnieżka… w nowym wydaniu, czyli
spojrzenie w lustro”.
W 2008r. powołano Chór Męski, który zaktywizował pasjonatów śpiewu i muzyki w
różnym wieku. Chór Męski uświetnia uroczystości patriotyczne oraz okolicznościowe
imprezy.
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W roku 2009 powstała Orkiestra Kameralna Niżaoskiego Centrum Kultury „Sokół”. W
zespole muzyków występuje młodzież, którą łączy wspólna pasja kameralnego
koncertowania. Pierwszy koncert Orkiestry Kameralnej odbył się w Sali Widowiskowej NCK
„Sokół” 11 listopada 2009 roku, w ramach obchodów 91. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
W NCK działa Kapela Ludowa, która zrzesza przedstawicieli kilku pokoleo.
Działalnośd różnorodnych grup i zespołów stwarza możliwośd poszerzenia i urozmaicenia
kalendarza imprez Niżaoskiego Centrum Kultury „Sokół”.
W ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży Niżaoskie Centrum Kultury
„Sokół” oraz filie Domu Kultury w Zarzeczu oraz Nowosielcu, organizują corocznie ferie
zimowe oraz letnie, zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ( zajęcia plastycznomuzyczne, ognisko plastyczne, zespoły taneczne, nauka gry na instrumentach dętych,
warsztaty teatralne).
NCK „Sokół” organizuje szereg imprez kulturalno-rekreacyjnych integrujących mieszkaoców
Miasta i Gminy. Do ważniejszych należą:
Koncerty w ramach „Kwartalnika Scenicznego”
Międzynarodowy Przegląd Sztuki Dziecięcej i Młodzieżowej „Szkatuła”,
Dni Niska – „Święto Chleba”
Wiosenne kulturalia,
„Taneczne Zapasy” – przegląd Zespołów Taoca Sportowego,
„Nitką malowane” – wystawa haftu i robótek ręcznych
Spotkanie Wigilijne połączone z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju
NCK „Sokół” w latach 2008/2009 było organizatorem lub współorganizatorem łącznie 14
imprez o zasięgu powiatowym, 10 imprez o zasięgu wojewódzkim, 3 imprezy o zasięgu
ogólnopolskim i 5 imprez o zasięgu międzynarodowym.
Imprezy te, ze względu na swój zasięg, przyciągają wielu odbiorców oraz są doskonałą formą
promocji naszego miasta.

V.4.

Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego, społecznego i socjalnego mieszkańców.

W latach 2008-2009r. Ośrodek Pomocy Społecznej świadczył usługi specjalistyczne,
psychiatryczne, usługi opiekuocze osób niepełnosprawnych, samotnych, w podeszłym wieku
oraz tych, którymi rodzina nie mogła się zająd z powodu pełnionych obowiązków
zawodowych, pracę socjalną w środowisku niewydolnym opiekuoczo i wychowawczo, z
problemami alkoholowymi, z przemocą w rodzinie. Ośrodek Pomocy Społecznej zawierał
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kontrakty socjalne z osobami i poszczególnymi członkami rodzin, mające na celu pobudzenie
ich aktywności zawodowej i społecznej. W Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym prowadził
poradnictwo prawne, psychologiczne oraz pomoc rodzinom doznającym przemocy.
Duży nacisk położono na poprawę warunków, w funkcjonującym w ramach OPS-u,
Środowiskowym Domu Samopomocy.
Została doprowadzona woda do pracowni artystyczno-stolarskiej, wymieniony został piec
gazowy, oraz wyremontowano i poszerzono zaplecze w/w pracowni. Na ten cel pozyskano
dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Na początek roku 2008
przystosowany został budynek przy ul. 3 Maja 8 pod potrzeby Biura Świadczeo
Rodzinnych. Wymieniono w w/w budynku okna, i źle funkcjonujący, stanowiący
zagrożenie, piec gazowy grzewczy.
Z inicjatywy OPS-u podjęły działalnośd na terenie Gminy i Miasta Nisko cztery świetlice
środowiskowo-profilaktyczne: w Nisku, w Zarzeczu, Wolinie i Nowosielcu. Świetlice są
miejscem, gdzie młodzież jest wspierana wychowawczo i emocjonalnie przez odpowiedzialną
i kompetentną kadrę. W sposób szczególny wspierane są dzieci ze środowisk zaniedbanych
wychowawczo, mających trudności w nauce oraz trudne warunki materialne, których rodzice
nie wykazują troski ani zainteresowania ich problemami. W świetlicach oprócz zajęd
profilaktyczno-edukacyjnych, wychowawczo-rozwojowych rozwijających zainteresowania
dzieci, realizuje się zimowiska, półkolonie i kolonie letnie dla dzieci.
Na bieżąco w OPS-ie realizowana jest praca z osobami bezrobotnymi, również w zakresie
realizacji projektów unijnych w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poprzez
udział w programie zaktywizowano 27 osób długotrwale bezrobotnych, wyposażając je w
umiejętności przydatne na otwartym rynku pracy.
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nisku działa Klub Integracji Społecznej. W 2009 roku
przystąpiono do konkursu na projekt z zakresu form przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie.
Projekt pt. „Klub Integracji Społecznej Animatorem Lokalnej Przedsiębiorczości Społecznej”
uzyskał dofinansowanie. W projekcie wzięło udział 20 osób.
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Monitorowanie i ocena realizacji Strategii zrównoważonego Rozwoju
Gminy i Miasta Nisko.

Zadania wynikające ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy i Miasta Nisko,
odpowiadające najpilniejszym potrzebom mieszkaoców są realizowane w zależności od
środków finansowych, którymi dysponuje Gmina.
Duży wpływ na kolejnośd realizacji zadao ma możliwośd aplikowania o środki z funduszy Unii
Europejskiej i innych programów rządowych.
Gmina na bieżąco monitoruje realizację zadao oraz dokonuje oceny możliwości ich
wykonania.

Sprawozdanie z realizacji zadao ujętych w Strategii opracowano na podstawie informacji
przygotowanych przez Kierowników Referatów UGiM Nisko.

NISKO, 08.04.2010r.
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