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INFORMACJA
na temat realizacji Strategii Rozwoju
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Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna za 2014 r.
Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Kierunki działań
Rozwój systemu zachęt
inwestycyjnych

Nazwa działania
Wdrożenie programu
pomocowego dla inwestorów

Zrealizowany zakres rzeczowy
Opracowano program zwolnień z podatku od
nieruchomości dla inwestorów tworzących nowe
miejsca pracy na terenie Krosna, który został
przyjęty uchwałą Nr LVI/1306/14 Rady Miasta
Krosna z dnia 14 maja 2014 r.

Rozszerzenie obszaru Specjalnej
Strefy Ekonomicznej

Złożono wniosek do zarządzającego Specjalną
Strefą Ekonomiczną „EURO – PARK” Mielec
o rozszerzenie obszaru Podstrefy Krosno o nowo
pozyskany teren o powierzchni 5,8 ha.
Opracowano program zwolnień z podatku od
nieruchomości dla absolwentów podejmujących
działalność gospodarczą, który został przyjęty
uchwałą Nr LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z dnia
14 maja 2014 r.
Dokonano wykupu prywatnych gruntów w celu
zwiększenia obszary Strefy Inwestycyjnej „Krosno –
Lotnisko”. Opracowano dokumentację projektu
uzbrojenia terenów inwestycyjnych o łącznej
powierzchni 12,6 ha.
 Udział w Forum Ekonomicznym Polska – RPA,
zorganizowanym przez Polską Agencję
Informacji
i
Inwestycji
Zagranicznych
w Warszawie, 14.03.2014 r.

Ułatwianie startu nowym
firmom, wspieranie
samozatrudnienia

Wdrożenie programu
pomocowego dla absolwentów

Kompleksowe
przygotowanie nowych
obszarów dla rozwoju
przemysłu i innowacyjnych
usług
Promocja gospodarcza
i pozyskiwanie inwestorów

Rozwój strefy aktywności
społeczno - gospodarczej
w sąsiedztwie krośnieńskiego
lotniska
Promocja oferty inwestycyjnej
poprzez udział w wydarzeniach
gospodarczych

 Promocja oferty inwestycyjnej Krosna na
targach lotniczych Aero Friedrichshafen za

pośrednictwem WPHI w Berlinie, 9-12.04.2014
r.
 Promocja oferty inwestycyjnej Krosna na
targach lotniczych ILA Berlin Air Show 2014 za
pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego
Woj. Podkarpackiego, 20-25.05.2014 r.
 Udział w misji inwestycyjnej do USA w dniach
23.09-02.10.2014 r., zorganizowanej przez
Polską Agencję Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. w ramach Programu
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.
 Udział w spotkaniach B2B w ramach misji
przyjazdowej przedsiębiorców z Atlanty do
woj. podkarpackiego, zorganizowanej przez
Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego
oraz
Rzeszowską
Agencję
Rozwoju
Regionalnego, Rzeszów, 24.10.2014 r.
 Konferencja
„Miasta
lotnicze
Polski
Wschodniej
–
potencjał
inwestycyjny
i tworzenie
wspólnej
polityki rozwoju
w oparciu o sektor lotniczy”, zorganizowana
przez Urząd Miasta Krosna w dniu 19.09.2014
r. w Krośnie, w ramach projektu „Odlotowa
Polska Wschodnia”.

Publikacje reklamowe w pismach
branżowych

• Reklama w dodatku do „Rzeczypospolitej” pt.
„Współpraca Międzynarodowa”, czerwiec 2014 r.
• Reklama w miesięczniku „Business in Poland –
Foreign Investor’s Magazine”, nr 7/2014.
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• Reklama w roczniku „Investing in Poland 2015”,
wydanym przez Warsaw Business Journal pod
patronatem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A.
Wspieranie współpracy sfer
nauki i gospodarki
sprzyjające transferowi
wiedzy
Wspieranie rozwoju
instytucji otoczenia biznesu
oraz sieci kooperacji

Organizacja konferencji „Miasta
lotnicze Polski Wschodniej –
potencjał inwestycyjny i
tworzenie wspólnej polityki
rozwoju w oparciu o sektor
lotniczy”.

Konferencja została zorganizowana 19.09.2014 r.
w Krośnie w ramach projektu „Odlotowa Polska
Wschodnia”, realizowanego we współpracy
z Chełmem i Ełkiem. Celem konferencji, oprócz
promocji potencjału inwestycyjnego, było
promowanie nawiązywania współpracy pomiędzy
sektorem gospodarki i nauki przez przedsiębiorców
branży lotniczej, a także rozwój sieci kooperacji
w branży lotniczej.

Nazwa działania
Promocja Miasta Krosna

Zrealizowany zakres rzeczowy
Stałe
prowadzenie
działań
promocyjnych
i informacyjnych, w tym za pośrednictwem
mediów branżowych (w tym, turystycznych) oraz
za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Prowadzenie działań
informacyjnych
Promocja wydarzeń kulturalnych
i turystycznych

Prowadzenie działań informacyjnych poprzez
utrzymywanie stałych relacji z mediami.
Promocja wydarzeń turystycznych; organizacja
kampanii promocyjnych największych wydarzeń
kulturalnych i turystycznych, w tym przy
wykorzystaniu kampanii billboardowej, internetu
i telewizji.

Priorytet 2: Turystyka
Kierunki działań
Prowadzenie
zintegrowanych działań
promocyjnych
i informacyjnych

Wspieranie działań na rzecz
rozwoju turystyki
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Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Kierunki działań
Promowanie zdrowego stylu
życia

Nazwa działania
Zrealizowany zakres rzeczowy
1. „Promowanie i organizowanie
W ramach realizacji zadania: „Promowanie
honorowego krwiodawstwa”
i organizowanie honorowego krwiodawstwa”,
- realizował
Oddział realizowanego w okresie od 20 marca do
30 listopada 2014 r. pozyskano ok. 150 uczniów
Rejonowy PCK w Krośnie
krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych –
„pierwszorazowych” honorowych dawców krwi,
którzy oddali ok. 100 litrów krwi. Pozyskano
nowych działaczy i wolontariuszy w środowisku
szkolnym, którzy działają na rzecz dalszego rozwoju
honorowego krwiodawstwa.
Przekazano
materiały
promujące
honorowe oddawanie krwi nauczycielom –
opiekunom szkolnych klubów HDK PCK.
Przeprowadzono
XIV Turniej Piłki
Siatkowej Szkolnych Klubów HDK PCK (udział
wzięło 7 szkolnych klubów HDK PCK).
Dla
zwycięzców zakupiono i wręczono piłki do gry
w siatkówkę.
W dniu 27 listopada 2014 r. odbyło się
jubileuszowe spotkanie z okazji 15 – lecia
działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstytucji
3 Maja w Krośnie. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie – honorowi krwiodawcy zrzeszeni
w Szkolnych Klubach KDK PCK z terenu miasta
Krosna. W trakcie uroczystości 50 uczniów –
honorowych dawców krwi z 10 krośnieńskich szkół
otrzymało okolicznościowe statuetki.
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2. „Organizacja dwóch kursów
podstawowych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej z Certyfikatem
Unii Europejskiej”
realizował
Oddział
Rejonowy PCK w Krośnie

W ramach zadania: „Organizacja dwóch
kursów podstawowych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej z Certyfikatem
Unii Europejskiej” przeprowadzono szkolenia
z
zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w ilości 16 godzin. Szkolenia
odbyły się w dniach 31 maja i 1 czerwca 2014 r.
w salach
wykładowych
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr 4
w Krośnie.
Wykładowcami byli Instruktorzy Pierwszej Pomocy
PCK. W przeprowadzeniu ćwiczeń praktycznych
pomagali uczniowie kierunku ratowniczego
ZSP Nr 4 w Krośnie.
Na zakończenie kursów przeprowadzono
test pisemny i praktyczny z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy
otrzymali zaświadczenia o odbyciu szkolenia
z zakresu
udzielania
pierwszej
pomocy
przedmedycznej z Certyfikatem Unii Europejskiej.
40
uczniów
krośnieńskich
szkół
ponadgimnazjalnych
nabyło
teoretyczną
i praktyczną wiedzę w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. Poprawi to w znacznym
stopniu
bezpieczeństwo
w środowiskach
szkolnych, domowych i miejscach publicznych.

3.
„Realizacja
programu
W ramach zadania: „Realizacja programu
RATOWNICZEK dla uczniów klas III RATOWNICZEK dla uczniów klas III – IV
krośnieńskich szkół podstawowych” 120 uczniów
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–
IV
krośnieńskich
szkół
podstawowych”
- realizował Oddział Rejonowy
PCK w Krośnie

4. „Promocja zdrowego stylu życia
–
Prowadzenie
zajęć
prozdrowotnych
–
Jestem
przyjacielem środowiska”
realizowało
Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym
Koło w Krośnie

z 6 krośnieńskich szkół podstawowych (SP Nr 1,
SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6 i SP Nr 7) nabyło
wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Program realizowany był w okresie od 20 marca do
31 lipca 2014 r. i dostosowany był do potrzeb
i możliwości rozwojowych dzieci z klas III i IV szkół
podstawowych.
Zajęcia
praktyczne
były
prowadzone przy użyciu fantomów, a także na
pozorowanych urazach.
Ta
forma ćwiczeń pozwoliła na
wykształcenie u dzieci odwagi w podejmowaniu
akcji ratunkowych pomimo widocznych obrażeń
u osób
poszkodowanych.
Przeprowadzenie
przedmiotowego
programu
w
szkołach
podstawowych ma zminimalizować następstwa
nieszczęśliwych wypadków, wzmocnić poczucie
pewności siebie uczniów oraz odpowiedzialności za
drugiego człowieka.
W poszczególnych szkołach program
realizowali nauczyciele - koordynatorzy programu
oraz zatrudniona do realizacji ww. programu
instruktor Pierwszej Pomocy PCK w Krośnie.
W ramach zadania: „Promocja zdrowego
stylu życia – Prowadzenie zajęć prozdrowotnych –
Jestem przyjacielem środowiska” realizowanego
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, w
okresie od 14 kwietnia do 30 listopada 2014 r.,
zostały przeprowadzone zajęcia w formie
warsztatów
psychologicznych
i warsztatów
ekologicznych.
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Uczestnicy projektu mieli możliwość
wykorzystania wiedzy ekologicznej w praktyce.
Promując zdrowy styl życia, podczas warsztatów
omawiano zagrożenia cywilizacyjne np. obecność
w artykułach spożywczych tzw. polepszaczy smaku
czy konserwantów i ich wpływ na zdrowie
człowieka. Zapoznano się jak ważny wpływ ma
ekologia na zdrowie i życie człowieka.
Przeprowadzono doświadczenia ekologiczne – jak
długo rozkłada się w ziemi papier, szkło czy plastik.
Zorganizowano zbiórkę elektrośmieci i przekazano
je do punktu odbioru. W ramach wykorzystania
wiedzy ekologicznej w praktyce uczestnicy
projektu zagospodarowali fragment ogrodu wokół
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Grodzkiej,
który obsadzili drzewami i krzewami ozdobnymi
w taki sposób aby stworzyć przyjazne dla człowieka
otoczenie. Założyli również ogródek z ziołami, które
zostały
wykorzystane
do
przygotowania
zdrowych i ekologicznych przekąsek.
Dla wszystkich uczestników projektu oraz
zaproszonych
gości
został
zorganizowany
happening ekologiczny.
W trakcie happeningu zaprezentowano
doświadczenia ekologiczne, przeprowadzono quiz
ekologiczny oraz pokaz mody ekologicznej, a także
wysłuchano wykładu na temat wpływu ekologii na
zdrowy styl życia.
5. „Kampania informacyjna na
Kampanię informacyjną na rzecz integracji
rzecz integracji osób dotkniętych osób dotkniętych chorobą nowotworową”
chorobą nowotworową”
realizowało Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie.
Jak co roku, w październiku - miesiącu walki
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- realizowało Stowarzyszenie z rakiem, Stowarzyszenie zorganizowało kampanię
Amazonek w Krośnie
informacyjną na rzecz integracji osób dotkniętych
chorobą nowotworową. W dniu 24 października
2014 r. odbył się przemarsz ok. 80 osób (amazonki,
rodziny, przyjaciele, goście, młodzież szkół
ponadgimnazjalnych)
spod
siedziby
Stowarzyszenia przy ul. Bieszczadzkiej 1, ulicami
Lwowską, Staszica, Sienkiewicza, Ordynacką, do
PWSZ przy ul. Kazimierza Wielkiego, gdzie w auli
tejże uczelni odbyły się prelekcje dla uczestników
przemarszu i społeczeństwa (wstęp wolny) na
temat chorób nowotworowych. Prelegentami byli
lekarze
specjaliści
z dziedziny
onkologii
i rehabilitacji. Gośćmi spotkania były także
delegacje Amazonek z klubów zrzeszonych w Unii
Podkarpackiej.
Realizacja zadania umożliwiła osobom
dotkniętym
chorobami
nowotworowymi
podniesienie wiedzy ogólnej na temat osób
niepełnosprawnych
i
profilaktyki
chorób
onkologicznych.
Kampania przyczyniła się również do
wyrobienia pozytywnych postaw i zachowań
w stosunku do chorych oraz zlikwidowania barier
psychologicznych w kontaktach międzyludzkich,
przekazania wiedzy młodzieży i uświadomienia im,
że profilaktyka i wczesne rozpoznanie choroby to
klucz do zdrowia, a także do integracji
z Amazonkami z innych klubów zrzeszonych w Unii
Podkarpackiej.

9

6. Spotkania edukacyjne dla
dzieci, młodzieży i dorosłych Zdrowi w każdym wieku”
- realizowało Towarzystwo
Przyjaciół
Dzieci
Oddział
Okręgowy w Krośnie

W spotkaniach edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
i dorosłych - Zdrowi w każdym wieku”
realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Krośnie w okresie od 24
marca do 10 grudnia 2014 r., udział wzięło 150
uczestników w 3 grupach wiekowych (dzieci,
młodzież, dorośli). Realizacja zadania przyczyniła
się do kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych – racjonalnego i zdrowego sposobu
odżywiania. Uczestnicy uświadomieni zostali, jak
należy wybierać produkty zdrowe i świeże, pić
odpowiednią ilość wody, wprowadzać do
codziennego jadłospisu więcej warzyw i owoców,
komponować zdrowe posiłki. Prelekcje połączone
z prezentacją i degustacją prowadzone były przez
zatrudnionych do projektu nauczycieli –
specjalistów z zakresu zdrowego żywienia.

7. „Promocja zdrowego stylu życia
w środowisku osób niesłyszących
i ich rodzin”
- realizował Polski Związek
Głuchych
Koło
Terenowe
w Krośnie

W ramach zadania: „Promocja zdrowego stylu życia
w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin”
Polski Związek Głuchych Koło w Krośnie,
zorganizował w okresie od dnia 5 maja do dnia
30 listopada 2014 r. cykl zajęć warsztatowych tj.
warsztaty pedagogiczne, warsztaty dietetyczne,
aqua aerobik, wizytę studyjną w Ośrodku Wczasów
Zdrowotnych w Żołyni.
W zadaniu wzięło udział 30 osób z terenu
miasta Krosna.
Realizacja zadania umożliwiła osobom
niesłyszącym i ich rodzinom poszerzyć i uzupełnić
wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie
zdrowego stylu życia, w tym zdrowego odżywiania.
Poprzez udział w zajęciach aqua aerobiku
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uczestnicy zwiększyli swoją sprawność ruchową
oraz poprawili odporność i kondycję fizyczną.
Ponadto w ramach warsztatów pedagogicznych
uczestnicy zadania nabyli wiedzę w zakresie
dbania o zdrowie psychiczne oraz radzenia sobie z
własną niepełnosprawnością. Efektem zajęć była
również pełniejsza integracja środowiska osób z
wadą słuchu.
8. „Promocja zdrowego stylu
życia – od zabawy do sportu
przez trzy pokolenia” – realizował
Młodzieżowy Ludowy Klub
Sportowy „ORLEW” Krosno –
Suchodół

Zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia – od
zabawy do sportu przez trzy pokolenia” realizował
Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „ORLEW”
Krosno – Suchodół w okresie od 1 kwietnia do 30
listopada 2014 r.
Realizacja zadania umożliwiła zwiększenie
dostępności do zajęć doskonalących sprawność
fizyczną. Przyczyniła się do popularyzacji
uprawiania sportu wśród młodzieży oraz osób
w wieku
starszym.
W
zajęciach
ogólnorozwojowych systematycznie uczestniczyło
9 - 14 osób - łącznie 46 uczestników.
W ramach zadania zorganizowano festyn
rodzinny w trakcie którego popularyzowano zasady
zdrowego stylu życia, a udział w nim wzięło około
170 osób.
Efektem działań była również pełniejsza
integracja środowiska oraz propagowanie zasady
„fair play” w życiu codziennym.

9. „Promocja zdrowego stylu życia Zadanie: „Promocja zdrowego stylu życia – Życie na
- Życie na zdrowo = Życie na zdrowo = Życie na sportowo”
zrealizowało
sportowo”
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież
im. ks. Bronisława Markiewicza pn. „Oratorium
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- realizowało Stowarzyszenie Twój Dom” w Krośnie w okresie od 1 kwietnia do
Troski o Dzieci i Młodzież im. ks. 31 lipca 2014 r.
Bronisława Markiewicza
pn.
Programem objęto 60 dzieci ze środowiska
„Oratorium Twój Dom” w Krośnie lokalnego, w tym z rodzin niewydolnych
wychowawczo, dotkniętych niezaradnością w
sprawach
opiekuńczo
wychowawczych,
dysfunkcyjnych, z problemami alkoholowymi
i zagrożonych
alkoholizmem.
Zrealizowano
72 godziny zajęć z aktywności ruchowej (piłka
nożna, siatkowa i koszykówka i aerobik) oraz 36
godzin profilaktyki zdrowia
(doradztwo
dietetyczne – pedagog – dietetyk).
Realizacja zadania przyczyniła się do
promocji zdrowego stylu życia, wyrobienia nawyku
aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania
prawidłowych zainteresowań i talentów wśród
dzieci i młodzieży, przygotowania do życia
społecznego.
Wzmocnienie działań
w zakresie profilaktyki
zdrowia

1. Profilaktyka chorób układu
krążenia
- realizował SPECMED Sp. z o.o.
prowadząca Niepubliczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Zespół
Przychodni
i
Poradni
Specjalistycznych w Krośnie,
ul.I. Paderewskiego 4

Badania w ramach profilaktyki chorób układu
krążenia
obejmowały
realizację
badań
profilaktycznych
w
kierunku
wczesnego
wykrywania chorób układu krążenia dla osób
w wieku 30 lat i więcej, zameldowanych w mieście
Krośnie, które nie korzystały z ww. badań
finansowanych przez Gminę Krosno w 2013 r.,
z wyłączeniem osób będących w 35, 40, 45, 50,
oraz 55 roku życia (dla których ww. program
finansuje NFZ) tj.:
- wywiad zgodnie z Kartą Badania Profilaktycznego,
- wykonanie badań biochemicznych krwi
(stężenie
cholesterolu
całkowitego,
LDLcholesterolu, HDL-cholesterolu, trójglicerydów
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i poziomu cukru), pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
określenie BMI,
- ocena ryzyka wystąpienia chorób układu
krążenia przez lekarza specjalistę chorób
wewnętrznych, zalecenia i edukacja pacjenta
zachęcająca do zmiany stylu życia na bardziej
sprzyjający zdrowiu.
Badania profilaktyczne wykonano dla 500 osób za
kwotę – 40.000,00 zł brutto. Koszt jednostkowy
usługi wyniósł zgodnie z ofertą 80,00 zł brutto.
Dodatkowo wykonano badanie dla 2 osób
bezpłatnie.
2.
Profilaktyczne szczepienia
przeciwko grypie
- realizował SPECMED Sp. z o.o.
prowadząca Niepubliczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej
Zespół
Przychodni
i
Poradni
Specjalistycznych w Krośnie,
ul.I. Paderewskiego 4

Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie
obejmowały zakup szczepionki przeciwko grypie na
sezon 2014/2015, badanie lekarskie kwalifikujące
do wykonania szczepienia, podanie szczepionki.
Adresowane były dla osób w wieku 60 lat i więcej,
zameldowanych w mieście Krośnie.
Szczepienia realizowane były w okresie od dnia
1września 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r. w:
- Przychodni Nr 1 przy ul. Paderewskiego 2,
- Przychodni Nr 2 przy ul. Kisielewskiego 1,
- Przychodni Nr 3 przy ul. Decowskiego 48,
- Przychodni Nr 4 przy ul. Rzeszowskiej 1,
- Przychodni Nr 9 przy ul. Okulickiego 7,
- MEDICUS Sp.p. NZOZ Przychodni Lekarskiej
w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 43.
Wykonano szczepienia profilaktyczne łącznie dla
729 osób zameldowanych w Krośnie za kwotę –
34.992,00 zł brutto. Koszt jednostkowy wyniósł 48,00 zł brutto.
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3.
Pilotażowy
program
profilaktyki
i
wczesnego
wykrywania raka jelita grubego
dla mieszkańców miasta Krosna
na 2014 r.
- realizował Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II
w Krośnie

Program skierowany był dla osób w wieku 45 50 lat oraz w wieku
65 – 70 lat, u których
dotychczas nie zdiagnozowano choroby raka jelita
grubego i nie mieli oni wykonanej kolonoskopii w
przeciągu ostatnich 5 lat.
Obejmował następujący zakres czynności:
Etap wstępny:
-przygotowanie
materiałów
informacyjnych
i ededukacyjnych dotyczących realizowanego
programu,
- prowadzenie kampanii medialnej w okresie
realizacji programu,
- rejestrację do udziału w programie,
- przyjęcie wypełnionych ankiet kwalifikacyjnych
do udziału w programie wg wzoru stanowiącego
załącznik do umowy,
- weryfikację ankiet kwalifikacyjnych i informację
zwrotną o spełnieniu warunków do udziału
w programie,
- edukację pacjentów zachęcającą do zmiany stylu
życia na bardziej
sprzyjający zdrowiu
przeprowadzona przez pielęgniarkę zatrudnioną
przez Zleceniobiorcę oraz wręczenie ulotki
profilaktycznej,
- wykonanie badania na krew utajoną.
2. Etap pogłębiony (kolonoskopia) dla osób
z pozytywnym wynikiem badania na krew utajoną
obejmował:
1) przekazanie uczestnikom etapu pogłębionego
programu preparatu do
oczyszczenia jelita
i zapoznanie go z instrukcją przygotowania do
kolonoskopii,

14

2) wykonanie kolonoskopii lub odpowiednio
kolonoskopii z biopsją lub
kolonoskopii
z polipektomią oraz w przypadkach uzasadnionych
medycznie pobranie wycinków do badań
histopatologicznych z miejsc podejrzanych
o naciek,
interpretację wyników badania przez lekarza
i zalecenie co do dalszego postępowania w ramach
działań finansowanych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.
Zadanie było realizowane w okresie od dnia
27 sierpnia 2014 r. do dnia 10 grudnia 2014 r.
Wykonano badania dla 81 osób zameldowanych
w Krośnie w ramach etapu wstępnego (koszt
jednostkowego badania – 30,00 zł brutto) za kwotę
2 430,00 zł oraz dla 23 osób w ramach etapu
pogłębionego (koszt jednostkowego badania –
400,00 zł brutto) za kwotę 9 200,00 zł - łącznie
wykonano badania za kwotę 11 630,00 zł. brutto.

4. Program profilaktyki
stomatologicznej dla
5–
latków zamieszkałych w Krośnie,
uczęszczających do
krośnieńskich przedszkoli
- realizowała Anna Langner
LANGMED Centrum Stomatologii
w Krośnie, ul. Korczyńska 40

Program obejmował realizację
dla grupy
docelowej – 5 – latków zamieszkałych w Krośnie
i uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli 460 dzieci oraz rodziców, następujących działań:
spotkania dla rodziców wszystkich przedszkolaków,
zajęcia profilaktyczne z dziećmi w gabinecie
stomatologicznym,
zakup
zestawów
do
profilaktyki, opracowanie ulotki/ książeczki
edukacyjnej dla rodziców i dzieci.
Realizacja programu przyczyniła się do zwiększenia
świadomości rodziców
jak ważne jest
przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia i higieny
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jamy ustnej, w tym profilaktyki próchnicy,
szczególnie w przypadku najmłodszych dzieci.
Większość przedszkolaków opanowało technikę
prawidłowego szczotkowania zębów, chętnie
uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych poprzez
zabawę. Przyjazne zapoznanie się z gabinetem
stomatologicznym
pozwoli
wypracować
u najmłodszych nawyk chodzenia do dentysty bez
obaw, bez stresu i bez strachu przed bólem.
5. W ramach utrzymania
rezultatów zrealizowanego
projektu „Wywołanie efektu
synergii działań w wyniku
jednoczesnego wdrożenia
programów profilaktyki
i promocji zdrowia oraz
kompleksowej opieki
perinatalnej” – zrealizowano
Badanie wad postawy u dzieci
z II klas krośnieńskich szkół
podstawowych
- realizowała Dorota Częczek
prowadząca działalność
gospodarczą pn. Zakład Leczenia
Chorób Narządu Ruchu
w Krośnie, ul. Ks.S.Staszica 3
i Witold Skiba, prowadzący
działalność gospodarczą pn.
Zakład Leczenia Chorób Narządu
Ruchu w Krośnie, ul. Ks. S.
Staszica 3

Działania w ramach programu obejmowały:
1) - przeprowadzenie badań wad postawy metodą
Mory przez magistra rehabilitacji ruchowej,
fizjoterapii lub nauczyciela wychowania fizycznego
posiadającego specjalizację w zakresie gimnastyki
korekcyjnej, z co najmniej 5 letnim stażem pracy,
przy użyciu aparatu do komputerowej oceny
postawy ciała,
2) - sporządzenie analizy wyników badań na
podstawie parametrów uzyskanych w czasie
badania komputerowego,
- przekazanie rodzicom / opiekunom dziecka
informacji o wynikach badania.
Badania realizowane były w okresie od dnia
1 września 2014 r. do dnia 30 listopada 2014 r.
Wykonano ww. badania profilaktyczne dla
430 uczniów x 19,80 zł tj. 8 514,00 zł brutto.
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Wspieranie systemu
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych

Przeciwdziałanie
uzależnieniom

1. Kampania ZTU
„ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA
2014”

Celem
Wypożyczalni
jest
gromadzenie
i przechowywanie
sprzętu
rehabilitacyjnego
i urządzeń pomocniczych pozyskanych od
organizacji pozarządowej, na podstawie umowy
użyczenia. Wypożyczalnia umożliwia lub ułatwia
w znacznym stopniu osobie niepełnosprawnej
wykonywania
podstawowych,
codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem przy
pomocy użyczonego sprzętu, zwiększa aktywność
życiową, samodzielność i zaradność osób
niepełnosprawnych
korzystających
z wypożyczonego sprzętu, wspomaga proces
leczenia
osób
obłożnie
chorych
i niepełnosprawnych – skorzystało 51 osób
Przekazanie materiałów edukacyjnych i ulotek
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów oraz nauczycielom i rodzicom.

2. Kampania "Powstrzymaj
pijanego kierowcę"
przygotowana przez Państwową
Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,

Płytę przekazano do MOPR, Straży Miejskiej,
WORD, informację zamieszczono na tablicach
ogłoszeń oraz stronie internetowej.

3. Spektakl edukacyjnoprofilaktyczny "ŻYJ POZA
KLATKĄ" (narkomania i
alkoholizm)

Cztery spektakle w zakresie profilaktyki uzależnień
przeznaczone
dla
młodzieży
szkół
ponadgimnazjalnych.

4.Kampania ZTU - "Bezpieczne
wakacje: zakup ulotek "Wakacje
bez alkoholu", "wypoczynek bez

Przekazanie materiałów edukacyjnych i ulotek
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów oraz nauczycielom i rodzicom.
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ryzyka" - dla dzieci, młodzieży i
dorosłych,
5. Kampania "Bezpieczna droga
do szkoły" - odblaski dla dzieci z
klas

Uczniowie
wszystkich
klas
pierwszych
krośnieńskich szkół podstawowych zostawali
zaopatrzeni w akcesoria odblaskowe ufundowane
przez Gminę Krosno. W ramach akcji
zaprezentowany został spektakl edukacyjny
„Wesoło i bezpiecznie z FAMĄ SHOW”,
przedstawiający zasady bezpiecznego zachowania
się dzieci w ruchu drogowym.

6. Kampania ZTU „PRZEMOC
BOLI” „NARKOTYKI? TO MNIE NIE
KRĘCI”

Przekazanie materiałów edukacyjnych i ulotek
dzieciom i młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów, rodzicom oraz nauczycielom.

7. Realizacja programu
profilaktyki uzależnień

Realizacja zadania publicznego przez PCK Krosno:
uzależnienia młodych ludzi od nowych technologii
(telewizja, komputer, Internet).

Nazwa działania
Zakup i montaż piłkochwytów na
boisku osiedlowym przy budynku
MOPR przy ul. Piastowskiej w
Krośnie, nr. ewid. dz. 534/5.

Zrealizowany zakres rzeczowy
W ramach zadania dookoła istniejącego boiska
zamontowane zostały piłkochwyty mające chronić
sąsiadujące obiekty przed uszkodzeniami w czasie
gry na terenie boiska.

Budowa siłowni FITNESS w
Ogrodzie Jordanowskim w
Krośnie, nr ewid. dz. 2379.
Budowa siłowni FITNESS w Parku
Przygody przy ul. Okrzei , nr
ewid. dz. 2826 w Krośnie.

W ramach zadań zamontowane zostały urządzenia
siłowe oraz utwardzony został
teren pod
urządzeniami.

Priorytet 2: Sport i rekreacja
Kierunki działań
Upowszechnianie
aktywności fizycznej
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"Nauka pływania dla dzieci
Krosnoludek umie pływać" –

W programie bezpłatnej nauki pływania
uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych
w klasach I - III.

Organizacja imprez sportowych
dla mieszkańców

W ramach zadania zorganizowano:
- Otwarte eventy biegowe dla mieszkańców: 3
- Zawody Nordicwalking: 2
- Zawody pływackie dla dzieci: 3
W roku 2014 odbyło się ponad 50
międzynarodowych
wydarzeń
sportowych
o prestiżowym i międzynarodowym charakterze,
m.in.: Eliminacje do Mistrzostwa Świata w Futsalu
Mecze Polska – Ukraina, mecze koszykarskie I Ligii
Polskiej, Mecze siatkarskie I i II Ligii Polskiej,
Międzynarodowe Mecze Żużlowe, III ligowe mecze
piłkarskie.
W styczniu 2014 r. Prezydent Miasta Krosna ogłosił
nabór wniosków na realizację zadań publicznych
w zakresie sportu. Organizacje, które skorzystały
z dofinansowania: 13
Wszystkie zakładane dofinansowane w projektach
cele zostały osiągnięte w całości, poprzez udział
drużyn w rozgrywkach I, II i III ligowych, zgodnie
z kalendarzem związków sportowych, a przekazane
dofinansowanie zostało wykorzystane w całości na
te cele.
Wybudowano boisko sportowe o nawierzchni
poliuretanowej o pow. 516 m2 wraz z ogrodzeniem
i oświetleniem oraz z wyposażeniem w słupki.

Organizacja prestiżowych
imprez sportowych

Międzynarodowe Wydarzenia
Sportowe

Wspieranie rozwoju
lokalnego sportu
kwalifikowanego

Sport Kwalifikowany

Rozbudowa bazy sportowej

1. Miejski Zespół Szkół nr 7
ul. Powstańców
Warszawskich 75
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Kształtowanie przestrzeni
dla rekreacji

2. Miejski Zespół Szkół nr 3
ul. Decowskiego 9 –
budowa kompleksu boisk

Wybudowano kompleks boisk sportowych tj.
boisko trawiaste o pow. 2 730,60 m2, boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o
pow. 1232 m2 wraz z oświetleniem, ogrodzeniem
oraz wyposażeniem.

3. Centrum Rekreacyjno –
Sportowe przy ul. Bursaki
w Krośnie – budowa
krytych kortów
tenisowych

Opracowanie dokumentacji projektowej.

4. Przebudowa części
budynku hali sportowej
na prowadzenie zajęć
socjoterapeutycznych i
sportowych przy ul.
Legionów w Krośnie

Przebudowano budynek hali sportowej
(przybudówka) dzięki czemu powstały nowe salki
do ćwiczeń wraz z zapleczem sanitarno –
szatniowym.

5. Uzbrojenie terenu pod
budowę obiektów CRS
przy ul. Bursaki w Krośnie

Wybudowano około 100 m kolektora
deszczowego.

6. Budowa pawilonu
żużlowo – tenisowego
przy ul. Legionów w
Krośnie

Wybudowany został nowy pawilon żużlowo –
tenisowy wraz z zapleczem dla motorów
wyposażony w instalacje oraz wykonano
zagospodarowanie terenu.

Miejski Zespół Szkół Nr 6 – Szkoła
Podstawowa Nr 6 ,ul. Kletówki 1,
- utworzenie szkolnego placu
zabaw.

Plac zabaw składa się:
- Nawierzchni trawiasta - 70 m2
- Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa – 150
m2
- Nawierzchnia syntetyczna oraz chodniki
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-Zestawy sprawnościowe oraz mała architektura
Priorytet 3: Edukacja
Kierunki działań
Nazwa działania
Podnoszenie jakości
 Wzmocnienie atrakcyjności
i efektywności kształcenia
oferty edukacyjnej w
oraz atrakcyjności nauczania przedszkolach i szkołach
 Realizacja programu „6 latek
jest I klasa”,
 Zapewnienie szerokiej oferty
zajęć pozalekcyjnych w szkołach
i przedszkolach
 System stypendiów
motywacyjnych „Semper in
altum”, Krośnieński Omnibus,
Stypendium Młodego
Zawodowca
 Rozwijanie doradztwa
i poradnictwa zawodowego na
poziomie gimnazjum
 Promowanie wybitnie
uzdolnionych uczniów,
indywidualny tok nauki nagrody
„Primus Inter Pares”,
 Wsparcie przygotowań do egzaminów zewnętrznych
 Utrzymanie średniego wyniku
zdawalności egzaminów zewnętrznych powyżej średniej krajowej
Upowszechnienie dostępu
 Zapewnienie każdemu dziecku
do edukacji miejskiej
w wieku 3-5 lat miejsca w
przedszkolu lub innej formie



Zrealizowany zakres rzeczowy
% placówek w których realizowane są zajęcia
dodatkowe – 100%



% sześciolatków w I klasie – 38%

 Liczba godzin zajęć dodatkowych - 14068
godzin
 Liczba przyznanych stypendiów – 88

 liczba uczniów objętych doradztwem w kl. III
Gimnazjum – 461
 Liczba uczniów objętych Indywidulanym
tokiem nauki – 25, liczba nagród „Primus Inter
Pares” – 274
 Liczba oddziałów objętych wsparciem – 68
 Zdawalność egzaminów zewnętrznych w
stosunku do średniej krajowej – powyżej 100%
(SP – 112 %, G – 116%, LO -109%, T -109%)
 % dzieci przyjętych w stosunku do ubiegających
się – 100%
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i wyrównywanie szans
edukacyjnych

Wzmacnianie kształcenia
zawodowego

edukacji – upowszechnienie
edukacji przedszkolnej
 Wsparcie logopedyczne
i opieka w zakresie wad
postawy we wszystkich
przedszkolach,
 Zapewnienie indywidualnej
pomocy materialnej dla
najbardziej potrzebujących
uczniów poprzez stypendia
i zasiłki szkolne
 Zapewnienie uczniom
pochodzącym z rodzin o niskim
statusie materialnym
częściowego pokrycia
wydatków związanych
z rozpoczęciem nowego roku
szkolnego oraz nieodpłatnego
wypożyczenia podręczników
„Wyprawka szkolna” oraz
„Darmowy podręcznik”
 Realizacja projektu
współfinansowanego ze
środków unijnych
„Podkarpacie stawia na
zawodowców”
 Optymalizacja oferty
kształcenia zawodowego
 Realizacja miejskiego
programu „Podręcznik dla
przyszłego technika”
 Uzyskanie przez nauczycieli
zawodu dodatkowych

 Liczba dzieci objętych wsparciem – 1373



Liczba uczniów objętych stypendiami i
zasiłkami szkolnymi – 689



Liczba uczniów objętych programem
„Wyprawka szkolna” – 628, „Darmowy
Podręcznik „-573



Liczba szkół ponadgimnazjalnych
uczestniczących w projekcie
-7



Liczba uczniów podejmujących kształcenie
zawodowe - 871
Liczba uczniów objętych programem - 676




Liczba nauczycieli, którzy zdobyli
dodatkowe kwalifikacje – 7
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Wspieranie dzieci o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

kwalifikacji do nauczania
języka obcego i prowadzenia
zajęć specjalistycznych
 Tworzenie systemu zachęt dla
uczniów wybierających
kształcenie zawodowe
 Realizacja zadań w ramach
„Programu Romskiego”,
 Zapewnienie dowozu uczniom
niepełnosprawnym do
krośnieńskich szkół,
 Zapewnienie możliwości
realizacji obowiązku szkolnego
w szkołach i ośrodkach
przystosowanych do rodzaju
niepełnosprawności dzieciom i
młodzieży z Krosna z
orzeczeniami o potrzebie
kształcenia specjalnego,
 Likwidacja barier
architektonicznych i
organizacyjnych w szkołach i
placówkach
 Objęcie uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego
zajęciami specjalistycznymi
 Wspieranie szkół i placówek we
wdrażaniu nowych skutecznych
metod i form pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (projekty "Pomóż
mi to zrobić samodzielnie")



% uczniów podejmujących kształcenie
zawodowe – 52%




Liczba uczniów pochodzenia romskiego –
18
Liczba uczniów objętych dowozem – 14



Liczba wydanych skierowań – 71



Liczba szkół dostosowanych do potrzeb
uczniów niepełnosprawnych –7



Liczba uczniów– 321



Wysokość przeznaczonych środków
na nowe formy, w tym udział własny
do projektów: projekt "Pomóż mi to zrobić
samodzielnie"- 150 958,50 zł

23

Poprawa stanu bazy
oświatowej

Upowszechnianie uczenia
się przez całe życie

 Modernizacja budynków i
sieci mediów, w tym
dostosowywanie bazy
oświatowej do nowych norm
i przepisów
 Kompleksowa
termomodernizacja
budynków oświatowych
 Modernizacja wyposażenia
i pomocy dydaktycznych do
potrzeb nowej podstawy
programowej
 Modernizacja infrastruktury
rekreacyjno –sportowej szkół
 Zapewnienie dostępu do
elektronicznej platformy
komunikacyjnej- iPrzedszkole,
iDziennik, Nabór
elektroniczny
 Poszerzenie oferty kształcenia
dla dorosłych
 Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe
 Wspieranie kształcenia
młodocianych pracowników
 Zapewnienie szerokiej oferty
edukacyjnej w szkołach dla
dorosłych, w tym możliwości
uczenia się na odległość z
wykorzystaniem e-learningu,
 Zapewnienie sprzyjających
warunków do nauki w
krośnieńskich szkołach na



Liczba wykonanych zadań inwestycyjnych
– 16,



Liczba obiektów - 3



% doposażonych szkół- 100%



Liczba obiektów – 3



% zaawansowania -przedszkola– 100%,
szkoły – Nabór 100%, iDziennik – 70%



Liczba kierunków kształcenia - 12



Liczba uczestników kwalifikacyjnych
kursów zawodowych - 149
Liczba młodocianych pracowników - 13




Liczba uczących się w szkołach dla
dorosłych – 994



% uczniów przyjętych spoza Krosna – 78 %
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każdym etapie edukacji, dla
dzieci, młodzieży i dorosłych
spoza Krosna – wdrożenie
miejskiego programu „Ucz się
w Krośnie”
 Zapewnienie doskonalenia
zawodowego nauczycieli
opartego na
ogólnodostępnym
kompleksowym
wspomaganiu szkół



Liczba nauczycieli korzystających
z doskonalenia - 51

Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Kierunki działań
Rozwój edukacji kulturalno –
artystycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych
Ułatwianie mieszkańcom
uczestnictwa w życiu
kulturalnym

Nazwa działania
Edukacja Kulturalno - Artystyczna

Zrealizowany zakres rzeczowy
Formy działalności klubowej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych: 41

Eventy kulturalne

Rozwój atrakcyjnej,
innowacyjnej oferty
instytucji kultury

Oferta kulturalna

Organizacja eventów o charakterze kulturalnym:
810.
Eventy skierowane były do mieszkańców
i turystów. Tematyka od spotkań literackich po
duże festiwale i koncerty, takie jak Dni Krosna –
Miasta Szkła, czy Festiwal Kultur Pogranicza
„Karpackie Klimaty”.
Imprezy cykliczne: Festiwal Kultur Pogranicza
„Karpackie Klimaty”, Międzynarodowe Górskie
Zawody Balonowe, „Świet(l)ne Miasto” Sobótka
nad Wisłokiem, Krośnieńskie Spotkania Teatralne:
edycja
wiosenna
i
jesienna,
Wieczory
Karnawałowe, Biennale tkaniny lnianej „Z krosna
do Krosna”, Dni Krosna – Miasta Szkła, Piknik
Lotniczy oraz inne koncerty i wystawy: BWA,
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Stworzenie przestrzeni dla
działalności artystycznej
i kulturalnej
Wspieranie działań na rzecz
dziedzictwa kulturowego

Działalność artystyczna

Dziedzictwo kulturowe

Piwnica „Pod Cieniami” Razem: 10 ogromnych
eventów
Prezentacja i promocja amatorskiego ruchu
artystycznego: 22 eventy
Organizacja imprez promujących dziedzictwo
kulturowe regionu: 8
„ Świet(l)ne Miasto” - dziedzictwo przemysłu
naftowego, Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie
Klimaty” – dziedzictwo kultury Regionu
Karpackiego, Piknik Lotniczy – dziedzictwo
lotnictwa, Dni Krosna – Miasta Szkła – dziedzictwo
szklarskie

Priorytet 5: Aktywność społeczna
Kierunki działań
Wspieranie inicjatyw
społecznych poprawiających
jakość życia mieszkańców

Nazwa działania
1. Usługi opiekuńcze i usługi
opiekuńcze specjalistyczne

Zrealizowany zakres rzeczowy
Usługi obejmowały pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną
zalecaną przez lekarza oraz pielęgnację w miejscu
zamieszkania. Usługi specjalistyczne, opiekuńcze
realizował PCK i PKPS. Realizacja zadania
dostosowana była do szczególnych potrzeb
wynikających
z rodzaju
schorzenia
lub
niepełnosprawności
w miejscu
zamieszkania
osoby. Z usług tych łącznie skorzystało 179 osób.

2. Punkt porad obywatelskich

TPD Oddział w Krośnie w okresie od 15 stycznia
2014 r. do 30 listopada 2014 r. prowadziło dla
mieszkańców Miasta Krosna, znajdujących się
trudnej
sytuacji
życiowej
Punkt
Porad
Obywatelskich w Krośnie. Zadanie realizowane
było w pomieszczeniach Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Wojska Polskiego 41.
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W ramach zadania wykwalifikowany prawnik
udzielał porad w obszarze prawa rodzinnego
i opiekuńczego, porad prawnych, informacji
o
obowiązujących
przepisach
prawnych
dotyczących beneficjentów tj. mieszkańców miasta
Krosna, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej. Z pomocy prawnika skorzystało 203
osoby.

Aktywizacja osób starszych

Wspieranie zaangażowania
mieszkańców w życie i rozwój
miasta

Uruchomienie platformy konsultacyjnej „dobre
Pomysły” wraz z zakupem domeny internetowej
dobrepomysly.krosno.pl

1. Propagowanie aktywności
społecznej osób w wieku
emerytalnym

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Zrealizował zadanie pt. „Senior XXI wieku aktywny
i otwarty na nowe wyzwania”. W ramach realizacji
zadania zorganizowano rajd pieszy „Śladami ruchu
oporu na Ziemi krośnieńskiej”, wysłuchano
wykładów, zorganizowano wycieczkę autokarową
„Doliną Wisłoka i Wisłoki”. Ponadto prowadzono
zajęcia stacjonarne: lektorat języka angielskiego,
lektorat
języka
niemieckiego
i
zajęcia
komputerowe o różnym stopniu zaawansowania,
warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego,
warsztaty fotograficzne. Propagowano ideę
zdrowego stylu życia i sprawności fizycznej poprzez
gimnastykę
rehabilitacyjno-ruchową,
nordic
walking, hydroterapię i pływanie.
Zadaniem objęto, w poszczególnych formach jego
realizacji, 390 osób z terenu miasta Krosna.
Aktywny Klub Nauczycieli Emerytów, Rencistów
i Pracowników Administracji w Krośnie
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- Zorganizował wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną
do Pienińskiego Parku Narodowego. Ponadto
zorganizowano wykłady nt. „Walory klimatycznoprzyrodnicze i usługi zdrowotne Regionu
Karpackiego”, „Prawo dla seniora” – z tematyką:
Osoby starsze w polityce państwa, pomoc osobom
pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa czy
wypadku, rzecznik konsumenta. Podsumowaniem
realizacji zadania było spotkanie integracyjne przy
ognisku w leśniczówce w Rymanowie Zdroju.
Skorzystało 40 mieszkańców miasta Krosna.
Stowarzyszenie Amazonek
zorganizowało wyjazd integracyjno- zdrowotny do
Krynicy, podczas którego uczestnicy mieli
możliwość
korzystania
z:gimnastyki
przeciwnowotworowej, muzykoterapi i relaksacji
oraz z basenu. Organizowano wycieczki po Krynicy
i okolicy, spotkania przy muzyce i grillu. 20 osób
skorzystało.
Stowarzyszenie TEATR S.TR.A.C.H.
Zrealizowało zadanie pt. „Emerytura równa się
kultura”. Dzięki dofinansowaniu z dotacji odbyły się
trzy wydarzenia bezpłatne i ogólnodostępne:
spektakl teatralny Teatru Nikoli z Krakowa „Stary
Gołębnik”, wykład o aktywności społecznej osób w
wieku emerytalnym, spotkanie z artystami –
twórcami obejrzanego spektaklu. Liczba osób,
które wzięły udział – 300 osób.
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2. Zorganizowanie krótkich form
wypoczynku o charakterze
integracyjno-edukacyjnym

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego
Wieku
zrealizował
zadanie
pt.
„Kazimierzowskie
inspiracje”. Zadanie polegało na zorganizowaniu
wycieczki krajoznawczej do Kazimierza Dolnego,
Puław i Nałęczowa połączonej z warsztatami
plastycznymi i fotograficznymi, a następnie
zorganizowaniu
konkursu
plastycznego
i fotograficznego z nagrodami. Skorzystało 112
osób starszych z miasta Krosna.
Klub
Aktywnego
Mieszkańca
w Turaszówce zrealizował zadanie pt. „Zwiedzanie
zabytków Rzeszowa”. Celem zadania było
propagowanie turystyki, atrakcyjnego spędzania
czasu, aktywnej formy wypoczynku poprzez
poznawanie historii i kultury swojego regionu.
Wzięło udział 30 osób

Wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego
Wieku
zorganizował i przeprowadził Konferencję
Regionalną pt. „Współczesne wyzwania seniorów”.
Miała ona charakter integracyjno-edukacyjny.
Zorganizowano 3 wykłady, panel dyskusyjny,
wystawę 10-letniego dorobku KUTW oraz
poczęstunek. Skorzystało 50 osób.
Celem CIS jest nabywanie przez uczestników
umiejętności związanych z udziałem w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, pobytu, zamieszkania, powtórne
wykształcenie zdolności do samodzielnego
świadczenia usług na rynku pracy, nabywanie
umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do
zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie
kwalifikacji zawodowych (13 uczestników).
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Włączanie społeczne osób
zagrożonych marginalizacją

Aktywizacja społeczno –
zawodowa osób
bezrobotnych
i niepełnosprawnych

Program Wspierania Rodzin
Wielodzietnych pn. „Krosno
przyjazne rodzinie” - Karta 3+

Wdrożenie programu umożliwiło wydanie dla 319
rodzin kart uprawniających do korzystania z ulg
i zniżek w RCKP, ArtKinie, Zespole Krytych Pływalni
oraz dopłaty do opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (3 064 osób w tym 2 086
dzieci).

Centrum Integracji Społecznej

Celem CIS jest nabywanie przez uczestników
umiejętności związanych z udziałem w życiu
społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, pobytu, zamieszkania, powtórne
wykształcenie zdolności do samodzielnego
świadczenia usług na rynku pracy, nabywanie
umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do
zawodu, przekwalifikowanie lub podniesienie
kwalifikacji zawodowych (13 uczestników)
1. dofinansowanie
likwidacji
barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych – otrzymało dofinansowanie 69
osób,
2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki
pomocnicze
–
otrzymało
dofinansowanie 354 osoby,
3. dofinansowanie uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych – otrzymało dofinansowanie
163 osoby, w tym 33 opiekunów,
4. przy
współpracy
z
9
organizacjami
pozarządowymi zorganizowano 21 imprez
okolicznościowych, wycieczek oraz zawodów
sportowych w ramach dofinansowania
organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji

Aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych
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osób niepełnosprawnych – skorzystało 683
osoby,
5. Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie
miasta Krosna, posiadające niepełnosprawność
intelektualną i niepełnosprawności sprzężone
mogą stać się uczestnikami Środowiskowego
Domu Samopomocy przy PSOUU Koło
w Krośnie ul. Hallera 6/4 (27 osób) lub
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kletówki
7a (42 osoby).
Zadania publiczne na rzecz osób
niepełnosprawnych, zlecone
organizacjom pozarządowym:

Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych

1. prowadzenie grupowych i indywidualnych
zajęć usprawniających przez 1 organizację,
2. prowadzenie
rehabilitacji
osób
niepełnosprawnych w różnych typach
placówek,
3. prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz
integracji
osób
niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu
ich
dyskryminacji
–
skorzystało 211 osób.
Prowadzono rehabilitację zawodową dla osób
niepełnosprawnych
przy
współpracy
z kierownikiem PUP w Krośnie: zorganizowano
szkolenia
zawodowe
dla
osób
niepełnosprawnych oraz staż u pracodawcy.
Poza działaniem PUP, umożliwiono utworzenie
nowych
stanowisk
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych oraz udzielono pomocy
niepełnosprawnym
przedsiębiorcom,
przyznając dofinansowanie do wys. 50%
oprocentowania
kredytu
bankowego,
31

zaciągniętego
w
celu
kontynuowania
działalności gospodarczej – 13 osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP
w Krośnie
oraz
niepełnosprawnych
przedsiębiorców.
Program Wyrównywania Różnic
Między Regionami II

Aktywny Samorząd

Warsztat Terapii Zajęciowej,
Środowiskowe Domy
Samopomocy
Zwiększanie udziału
organizacji pozarządowych
w realizacji zadań
publicznych

1. Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych w
Krośnie

W ramach realizowanego w 2014 roku Programu
Wyrównywania Różnic Między
Regionami
przekazano dofinansowania ze środków PFRON dla:
SOSW
w
Krośnie
(pochylnia
dla
niepełnosprawnych i wyrównanie chodników, Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie
(dostosowanie
dla
potrzeb
osób
niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC
w budynku A i H ),
- obszar G (aktywizacja zawodowa).
Program Aktywny Samorząd ma na celu
wyeliminowanie
lub
zmniejszenie
barier
ograniczających
uczestnictwo
osób
niepełnosprawnych
w
życiu
społecznym
i zawodowym oraz w dostępie do edukacji
(skorzystało 84 osoby).
Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie
miasta Krosna, posiadające niepełnosprawność
intelektualną i niepełnosprawności sprzężone
mogą stać się uczestnikami Warsztatu Terapii
Zajęciowej przy PSOUU Koło w Krośnie (45 osób).
W roku 2014 Miasto Krosno współpracowało
z organizacjami pozarządowymi nie tylko na
płaszczyźnie finansowej, ale również w sferze
pozafinansowej. W 2014 r. w Centrum Wspierania
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Organizacji Pozarządowych realizowało swoje
zadania na rzecz organizacji pozarządowych
w następującym zakresie:
- Wsparcie logistyczne - z pomieszczeń w Centrum
oraz ze sprzętu znajdującego się na jego
wyposażeniu (m.in. komputery z dostępem do
Internetu, drukarka, ksero) korzystało 18 stałych
rezydentów i ok. 20 innych organizacji.
- Wsparcie informacyjne poprzez:
- prowadzenie i aktualizowanie wykazu danych na
stronie www.cwop.krosno.pl,
- bezpłatny dostęp do Internetu,
-gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących
III sektora,
- prowadzenie biblioteczki z literaturą z zakresu
działania organizacji pozarządowych
- Promocja lokalnych organizacji pozarządowych
poprzez stronę internetową, biuletyn (kwartalnik)
CWOP, udział organizacji w Dniach Krosna 2014,
oraz akcję promocyjną organizacji opp, na które
można przekazywać 1 %.
- W celu integrowania środowiska krośnieńskich
organizacji pozarządowych dwa razy do roku
organizowane
jest
Forum
organizacji
pozarządowych. Celem spotkań jest m.in. ocena
współpracy
samorządu
z organizacjami,
wypracowanie priorytetów współpracy na kolejny
rok, podsumowanie realizacji zadań gminy przez
NGO oraz podejmowanie najbardziej aktualnych
tematów i problemów organizacji pozarządowych
w Krośnie.
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- W związku z cykliczną organizacją szkoleń dla
członków
krośnieńskich
organizacji
pozarządowych, w 2014 r. odbyły się cztery
spotkania, w których poruszano takie tematy jak:
media społecznościowe w ngo, FUNDRAISING,
możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych,
pisanie wniosków

2. Miejska Rada Działalności
Pożytku Publicznego

3. Współpraca finansowa miasta
Krosna z organizacjami
pozarządowymi.

Po przeprowadzeniu stosownej procedury
naboru Zarządzeniem Nr 1222/14 Prezydenta
Miasta Krosna z dnia 10 października 2014 r.
w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego została powołana na kolejną
kadencję Rada w nowym składzie. Pełny skład
Rady jest udostępniony na stronie internetowej
www.cwop.krosno.pl. Przewodniczącym MRDPP
został ponownie pan Stanisław Roman
reprezentujący
Krośnieński
Uniwersytet
Trzeciego Wieku.
Miasto Krosno realizuje zadania publiczne poprzez
zlecanie ich – organizacjom pozarządowym,
w następujących obszarach:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób
2. Promocji zdrowia i programów profilaktycznych
związanych z jego ochroną
3. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
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4. Rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
upowszechniania i ochrony praw dziecka
5. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Promocji i organizacji wolontariatu
7. Wypoczynku dzieci i młodzieży

Działania organizacji
pozarządowych

Promowanie idei
wolontariatu

Działalność KROSNOludzkiego
Centrum Wolontariatu

Organizacje pozarządowe, które realizowały
zadania z zakresu kultury, sportu i turystyki:
- Imprezy sportowe: 15
- Zajęcia sportowe: 12
- Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży
ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza
szkolnego związku sportowego: 1
- Imprezy turystyczne: 3
- Imprezy kulturalne: 15 wniosków
Działalność
KROSNOludzkiego
Centrum
Wolontariatu w roku 2014 należy omówić poprzez
kilka najważniejszych wydarzeń:
Krośnieński Dzień Wolontariatu:
Po raz czwarty Prezydent Miasta Krosna
zorganizował konkurs „Zasłużony dla wolontariatu
2014”.
Podczas IV Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu
laureatom zostały wręczone nagrody – statuetki
„Zasłużony dla wolontariatu 2014”. Uroczystość
odbyła się 4 grudnia 2014r. w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
- odbyły się również dwa szkolenia dla uczniów
krośnieńskich szkół, które miały na celu promocję
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wolontariatu,
połączoną
kreatywności i motywacji

z

warsztatami

- Prezydent Miasta Krosna ogłosił również konkurs
plastyczny, który miał na celu promowanie wśród
rodziny wolontariatu
- zorganizowane zostały warsztaty plastyczne
podczas wakacji, dla najmłodszych – połączone
z przekazywaniem wiedzy na temat wolontariatu
- Same plusy. Wolontariat 50 +.
KCW rozpoczęło w sierpniu br. projekt dotyczący
wolontariatu osób starszych, głównie dotyczący
emerytów i rencistów, ale też osób pracujących.
Działanie to skierowane jest do mieszkańców
miasta Krosna i ma na celu promocję wolontariatu,
jak również zachęcenie tych osób do podjęcia
działań wolontariackich. W kontekście ówczesnych
prognoz demograficznych i prowadzonej polityki
senioralnej przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej – powyższy projekt zakłada, że poprzez
czynne włączenie się w wolontariat w mieście
Krośnie, osoby starsze zyskają alternatywę dla
aktywnego spędzania wolnego czasu. Udział w
projekcie jest oczywiście bezpłatny, liczą się tylko
dobre chęci uczestników.
2. Promocję wolontariatu
poprzez udział w akcjach
społecznych na rzecz
mieszkańców prowadziły
następujące organizacje
pozarządowe

1) Towarzystwo
Przyjaciół
Krośnieńskiego
Hospicjum zrealizowało zadanie publiczne pn.
„Propagowanie
idei
wolontariatu
wśród
mieszkańców miasta Krosna”. W ramach
realizowanego
zadania
Towarzystwo
przeprowadziło przy udziale ok. 600 krośnieńskich
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wolontariuszy kwestę na potrzeby krośnieńskiego
Hospicjum, przeprowadziło konkursy plastyczne,
literackie, i fotograficzne wśród uczniów
krośnieńskich szkół. Wynikiem skutecznego
propagowania idei wolontariatu był wzrost liczby
krośnieńskich wolontariuszy gotowych do podjęcia
bezinteresownie pracy na rzecz innych.
2) Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie
zorganizował
cykl
warsztatów
i wykładów promujących ideę wolontariatu wśród
młodzieży. W warsztatach uczestniczyło 20
młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy dowiedzieli się miedzy innymi o formie
i historii
wolontariatu,
zapoznali
się
z metodami i kierunkami działania wolontariatu,
poznali idee jakie niesie ze sobą ruch wolontariacki
oraz w jaki sposób oddziałuje on na społeczeństwo.
W trakcie warsztatów uczestnicy nagrali film
krótkometrażowy pt. „Wolontariat jest w Nas”
promujący ruch wolontariacki.
3) Fundacja „Fabryka Aktywności Młodych”
zrealizowała zadanie polegające na włączeniu
krośnieńskich szkół do ogólnopolskich działań
promujących wolontariat. Dziesięć krośnieńskich
szkół otrzymało materiały promujące wolontariat
oraz
zachęcające
młodzież
do
udziału
w konkursach wolontariackich. Szkoły zostały
włączone do ogólnopolskiej „sieci aktywnych
szkół”. W ramach realizowanego zadania zostały
nakręcone filmy dokumentalne o wolontariacie.
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Priorytet 6: Bezpieczeństwo
Kierunki działań
Zapobieganie przestępczości
i rozwój monitoringu
miejskiego

Nazwa działania
1. Współpraca Straży Miejskiej
i Policji.
2.Objęcie nowych terenów
zasięgiem kamer monitoringu
wizyjnego.
3. Modernizacja Centrum
Obserwacji Wizyjnej.

Poprawa bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

Dotacji na realizację zadania
z zakresu ochrony przed
powodzią

Zrealizowany zakres rzeczowy
1. Realizacja wspólnych patroli nocnych raz
w tygodniu (strażnik miejski + funkcjonariusz
Policji).
2. Zainstalowanie dwóch nowych
punktów
kamerowych w rejonie ul. Franciszkańskiej i ul.
Szczepanika.
3. Rozpoczęcie prac remontowo-adaptacyjnych na
potrzeby pomieszczenia Centrum Obserwacji
Wizyjnej.
Dotacja zadania polegającego na wykonaniu prac
tj. konserwacji rowu szczegółowego nr ew. 497
w Krośnie, dzielnica Suchodół oraz konserwacji
rowu szczegółowego nr 775 w Krośnie, dzielnica
Polanka

Dotacja w wysokości 75% zadania – 15 000,00
zł.
Zapewnienie nowoczesnego
i sprawnego systemu
zarządzania kryzysowego

1.Aktualizacja Miejskiego Planu
Zarządzania Kryzysowego.

3.Nadzór nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania
i alarmowania oraz systemu
ostrzegania mieszkańców.

1. Zaktualizowano Miejski Plan Zarządzania
Kryzysowego zgodnie z wytycznymi Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW
w Rzeszowie stosownie do mogących wystąpić
zagrożeń -1 plan.
2.Na bieżąco aktualizowano i utrzymano bazę
danych
podmiotów realizujących zadania
zarządzania kryzysowego na terenie miasta (baza
ARC GiS) -1 baza.
3.Comiesięczna,
systematyczna
kontrola
i przeprowadzenie konserwacji syren i urządzeń
wchodzących w system alarmowy miasta –
12 syren.

4.Współdziałanie z centrami
zarządzania kryzysowego

4.Bieżąca współpraca z centrami zarządzania
kryzysowego gmin sąsiednich , Powiatowym

2.Utrzymanie bazy danych
niezbędnych w procesie
zarządzania kryzysowego.
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organów administracji
publicznej oraz podmiotami
realizującymi monitoring
środowiska.

Zapobieganie bezdomności
zwierząt

Dofinansowanie do sterylizacji
i kastracji zwierząt

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendą
Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendą
Miejską Policji, Powiatową Stacją Sanitarno
Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii w zakresie bieżącej informacji
dotyczącej występowania zagrożeń środowiska bieżące raportowanie w zakresie wystąpienia
zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi, wścieklizny
i chorób zakaźnych u zwierząt, zanieczyszczenia
wody i powietrza. Wspólne prowadzenie ćwiczeń
i szkoleń w zakresie likwidacji skutków zagrożeń.
Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji
zwierząt.

Nieodpłatne elektroniczne
znakowanie psów

Obsługa weterynaryjna wszczepiania czipów.

Organizacja kampanii
edukacyjno-informacyjnych
promujących prawidłowe
humanitarne postawy względem
zwierząt, odpowiedzialną i
właściwą opiekę nad nimi

Montaż dystrybutorów woreczków na odchody
zwierzęce.

Promocja adopcji zwierząt
z Przytuliska

Kampanie informacyjne na stronie internetowej
www.otozkrosno
w
ramach
współpracy
z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt
Animals Krosno.
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Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna
Kierunki działań
Zwiększenie zewnętrznej
dostępności komunikacyjnej
Miasta oraz rozwój
wewnętrznego układu
komunikacyjnego

Rozbudowa lotniska pod
kątem wykorzystania jego
potencjału dla celów m.in.
biznesowych,
szkoleniowych,
komunikacyjnych

Nazwa działania
Rozpoczęcie prac przy
rozbudowie drogi krajowej nr 28
w granicach miasta tj. na długości
ok. 11,5 km.

Zrealizowany zakres rzeczowy
Rozpoczęto przebudowę skrzyżowania DK 28 z ul.
Witosa na skrzyżowanie bezkolizyjne.

Zrealizowano zadania
przyczyniające się do zwiększenia
dostępności wewnętrznego
układu komunikacyjnego.

Zrealizowane zadania:
- Przebudowa ul. Moniuszki w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Konopnickiej wraz z przebudową
mostu na rzece Wisłok w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Okrzei w Krośnie – II etap
- Rozbudowa ul. Klonowej wraz z rozbudową mostu
na potoku Małka w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Żniwnej w Krośnie.
- Przebudowa ul. Traugutta („starej”) w Krośnie.
- Przebudowa kładek dla pieszych w ciągu ulic:
Parkowa oraz Fredry w Krośnie.
- Przebudowa ul. Langiewicza w Krośnie.
- Rozbudowa ul. Kisielewskiego w Krośnie.
1. Roboty budowlane
- ogrodzenie lotniska
- nadbudowa wieży kontroli lotów
- kanalizacja deszczowa wzdłuż pasa
startowego, dróg kołowania ( ciągi główne)
wraz z wylotem
- oświetlenie użytkowe oraz przeszkodowe
2. Wykonanie projektu budowy lotniskowej
stacji paliw

1. Utworzenie
ponadregionalnego
Centrum Szkolenia
Lotniczego w oparciu o
zmodernizowaną
infrastrukturę lotniska w
Krośnie
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3.Aktualizacja kosztorysów na budowę
hangarów na lotnisku
Zwiększenie wykorzystania
transportu zbiorowego

1. Optymalizacja rozkładu jazdy

Uruchomienie nowej linii komunikacyjnej nr 4 na
trasie Krosno – Krościenko Wyżne – Zalesie oraz
sezonowej linii L dowożącej pasażerów do
ogródków
działkowych,
zlokalizowanych
w dzielnicy Białobrzegi.
W roku 2014
przewiezionych zostało na tych liniach blisko 67
tys. pasażerów. Oprócz tego dokonane zostały
zmiany na poszczególnych liniach komunikacyjnych
poprzez
realizację
dodatkowych
kursów
w godzinach szczytu komunikacyjnego, bądź
wprowadzenie korekt
czasowych na innych
kursach w celu lepszej obsługi m.in. uczniów szkół
zlokalizowanych w dalszych odległościach od
węzłów przesiadkowych, jakimi są dworzec przy ul.
Mielczarskiego oraz przystanek Rondo (pl. Monte
Cassino). Dotyczy to szczególnie Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 (Turaszówka) oraz
Liceum Ogólnokształcącego nr II (Os. Traugutta).

2. Zakup niskoemisyjnego
taboru autobusowego

Zakup, przez spółkę MKS, dwóch fabrycznie
nowych autobusów wyposażonych w ekologiczne
jednostki napędowe spełniające wymagania normy
czystości spalin EURO 5. Wycofanie z eksploatacji
2 autobusów, które nie spełniały żadnych norm
EURO.

3. Rozwinięcie zakresu usług
w ramach Krośnieńskiej Karty
Miejskiej

Rozszerzenie zakresu usług Krośnieńskiej Karty
Miejskiej przez wprowadzenie tzw. funkcji
„iPrzedszkole” tj. rejestracja dzieci przebywających
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w krośnieńskich przedszkolach. W roku 2014 do
tego celu wydanych zostało 954 szt. kart.
4. Organizowanie kampanii
promujących korzystanie
z komunikacji miejskiej

Optymalizacja systemu
parkingowego

W chwili obecnej funkcjonuje
system poboru opłat za
parkowanie w strefie płatnego
parkowania.

Zastosowanie przez Spółkę MKS, w okresie letnich
wakacji, promocyjnych cen biletów miesięcznych
dla uczniów i studentów, na wszystkich liniach.
W wyniku tego działania zwiększyła się liczba
sprzedanych biletów, oraz ilość przewiezionych
pasażerów.
Uruchomienie bezpłatnej, dodatkowej
linii
komunikacyjnej na terenie miasta Krosna, do
obsługi imprezy kulturalnej p.n. „Balony nad
Krosnem 2014”.
W strefie zlokalizowanych jest 23 parkometrów.
Zrealizowane zostały niewielkie niepłatne parkingi
w obrębie pasów drogowych w zadaniach:
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 531/1
przy ul. Naftowej w Krośnie.
- Utwardzenie terenu części działki nr ewid.2693/3
oraz budowa miejsc postojowych przy ul.
Mickiewicza w Krośnie.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii
Krajowej w Krośnie.
- Budowa parkingu przy ul. Pużaka w Krośnie.
- Utwardzenie terenu części działki nr ew. 495/3
przy ul. Tysiąclecia w Krośnie.
- Przebudowa parkingu i chodnika przy ul.
Paderewskiego w Krośnie.
- Budowa miejsc postojowych przy ul. Powstańców
Śląskich w Krośnie.
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Priorytet 2: Przestrzeń miejska
Kierunki działań
Optymalizacja przestrzeni
miejskiej

Nazwa działania
1. Sporządzanie miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) miasta
Krosna dla terenów dotychczas
nimi nie objętych.

Poprawa estetyki zieleni
miejskiej

Urządzenie ciągów zieleni
tworzących jednolitą całość

Wdrożenie wysokich standardów
pielęgnacji zieleni

Zrealizowany zakres rzeczowy
1. W 2014 r. kontynuowano prace nad
sporządzeniem
mpzp
„Białobrzegi
VI”,
„Przemysłowa III” oraz rozpoczęto prace nad
sporządzeniem mpzp „Suchodół XI”. Prace nie
zostały zakończone. Wskaźnik pokrycia planami
miasta wynosi obecnie 49,8%, po wejściu w życie
ww. planów zwiększy się o ok. 9,3 p.p. do 59,1%.
1. Wykonanie obramienia z kostki granitowej
wzdłuż nasadzeń przy ul. Piłsudskiego.
2. Aranżacja zieleńca przy skrzyżowaniu ulicy
Tkackiej i Grodzkiej.
1. Zakup i montaż elementów małej architektury
w Zespole Staromiejskim
2. Koszenie traw na niezagospodarowanych
działkach Gminy Krosno
3. Koszenie traw w pasach drogowych
4. Całoroczne – bieżące utrzymanie czystości na
zieleńcach
5. Utrzymanie drzew i krzewów na działkach Gminy
Krosno
6. Utrzymanie drzew i krzewów na Cmentarzach
Komunalnych
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7. Utrzymanie parków i skwerów miejskich
8. Utrzymanie drzew w pasach drogowych dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych
9. Koszenie nawierzchni trawiastych na
niezagospodarowanych terenach Skarbu Państwa

Dostosowanie przestrzeni
miejskiej do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
starszych i rodziców z
dziećmi

Modernizacja systemu
mieszkań komunalnych
i socjalnych

Modernizacja alejek w parku przy
ul. Okrzei

10. Utrzymanie krzewów i żywopłotów oraz
nasadzenia
w
pasach
drogowych
dróg
powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
Zmodernizowano 1399,5 m2 alejek spacerowych
(starą nawierzchnię asfaltową zamieniono na
kostkę brukową)

Na przejściach dla pieszych
obniżane są krawężniki aby
dostosować korzystanie
z przestrzeni miejskiej dla osób
niepełnosprawnych, starszych
i rodziców z dziećmi.
1. Rozbudowa i nadbudowa
budynku mieszkalnego z lokalami
socjalnymi przy ul. Okulickiego
13a w Krośnie.

Przy realizowanych inwestycjach obniżane są
krawężniki na przejściach dla pieszych.

2. Budowa dwóch budynków
mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Podchorążych 11 i 13,
realizowana przez TBS-PM Sp. z
o.o. w Krośnie.

2. W budynku przy ul. Podchorążych 11 uzyskano
25 mieszkań o powierzchni użytkowej 1556.64 m2,
przeznaczonych na wynajem, na zasadach TBS.
W budynku przy ul. Podchorążych 13 uzyskano 25
mieszkań o powierzchni użytkowej 1556.64 m2,
w tym 15 mieszkań przeznaczonych na wynajem,

1. W budynku przy ul. Okulickiego 13a uzyskano na
przełomie 2013 i 2014 r. 20 lokali socjalnych
o powierzchni użytkowej 844.60 m2.
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na zasadach TBS, 10 mieszkań do sprzedaży
w systemie developerskim.
Priorytet 3: Ochrona środowiska
Kierunki działań
Poprawa efektywności
energetycznej infrastruktury

Nazwa działania
Kompleksowa
termomodernizacja obiektów
oświatowych w Krośnie

DDL Polanka – kompleksowa
termomodernizacja
Zwiększenie stopnia
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych
Poprawa czystości powietrza

Zwiększenie efektywności
gospodarki odpadami

Dotacje dla osób fizycznych na
zakup i montaż instalacji
wykorzystującej energię
odnawialną
Przyjęcie uchwałą Nr
LXII/1425/14 Rady miasta Krosna
„Programu Ograniczenia niskiej
Emisji dla miasta Krosna”
1)Budowa Punktów
Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

Zrealizowany zakres rzeczowy
1. Docieplenie ścian oraz wymiana instalacji
c.o. w budynku MZS nr 4 i II LO przy ul.
Kisielewskiego w Krośnie
2. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Prochownia –
wymiana instalacji c.o. oraz przebudowa
kotłowni gazowej
3. Docieplenie ścian o raz wymiana instalacji
c.o. w ZSP nr 4 przy ul. Bohaterów
Westerplatte
Opracowanie dokumentacji projektowej na
docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o.
Udzielono 29 dotacji ( łączna powierzchnia
zainstalowanych
kolektorów
słonecznych
w ramach programu dotacji wyniosła 169 m2)
Program ten określa działania jakie należy podjąć w
celu poprawy jakości powietrze na terenie Miasta
Krosna, głównie z zakresie ograniczenia emisji pyłu
PM 10 i PM 2,5 oraz bezno/a/pirenu.
Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Krośnie jest Gminny Punkt
Odbioru Odpadów przy ul. Białobrzeskiej 108. Moc
przerobowa GPOO jest wystarczająca do
przetwarzania wszystkich zebranych selektywnie
odpadów komunalnych. W związku z tym faktem
nie ma konieczności budowy kolejnego Punktu.
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Optymalny rozwój
infrastruktury wodno –
ściekowej

2) Rozbudowa i przebudowa linii
technologicznych przetwarzania
odpadów (Biosuszenie, RDF)

Inwestycja nie została zrealizowana w 2014 r. –
w chwili obecnej kompletowane są dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Rozbudowa uzależniona jest od zapisów
w uzupełnianym obecnie Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.

3) Rozbudowa składowiska
odpadów w Krośnie

Inwestycja nie została zrealizowana w 2014 r. –
w chwili obecnej kompletowane są dokumenty
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę;
planowana rozbudowa przewidziana jest w roku
2016. Planowana rozbudowa do 940 500,00
Mg/rok. Rozbudowa uzależniona jest od zapisów
w uzupełnianym obecnie Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami.

4) Budowa bloku energetycznego
opalanego paliwem
alternatywnym w Oddziale
Energetyki Cieplnej MPGK Krosno

Inwestycja jest na etapie uzyskania decyzji
lokalizacjii inwestycji celu publicznego. Planowane
rozpoczęcie budowy w roku 2016, zakończenie
w roku 2017.

1. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej na
Osiedlu Tysiąclecia –
projekt

1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu
Tysiąclecia - projekt
Zakres projektu obejmuje rozdział kanalizacji
ogólnospławnej (budowę kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej) w rejonie ulic Kolejowa, Naftowa,
Wolności, Wyzwolenia , Krakowska, Magurów
i Mirandoli Pika na osiedlu Tysiąclecia w Krośnie.
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2. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej w
obrębie ul. Pużaka,
Podkarpacka,
Okulickiego, tory
kolejowe

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców

2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obrębie
ul. Pużaka, Podkarpacka, Okulickiego, tory
kolejowe
Zakres projektu obejmuje rozdział kanalizacji
ogólnospławnej ( budowę kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej) w rejonie ulic Pużaka, Okulickiego,
Mięsowicza w Krośnie.

3. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej w
rejonie ulic Zjazdowa ,
Podwale

3. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie
ulic Zjazdowa , Podwale.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej w ulicy Podwale i Paderewskiego
z budową wylotem do potoku Lubatówka oraz
budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
z budynków przy ulicy Podwale i Zjazdowej.

4. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej przy ul.
Piłsudskiego, Cmentarnej
w Krośnie

4. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej przy ul.
Piłsudskiego i Cmentarnej w Krośnie.
Zakres projektu obejmuje budowę kanalizacji
deszczowej w ulicy Cmentarnej wraz z budową
wylotu do potoku Lubatówka .

5. Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej na
terenie „Starego
Szpitala” przy ul.
Grodzkiej w Krośnie.

5. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na terenie
„Starego Szpitala” przy ul. Grodzkiej w Krośnie.
Zakres projektu obejmuje rozdział kanalizacji
ogólnospławnej (budowę kanalizacji sanitarnej
i deszczowej ) wraz z podłączeniem obiektów na
terenie „Starego Szpitala” przy ul. Grodzkiej

Edukacja mające na celu
uświadamianie mieszkańców w

Przesłanie materiałów edukacyjnych do szkół.
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zakresie szkodliwości spalania
odpadów
Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne
Kierunki działań
Rozwój sieci
światłowodowej i
szerokopasmowej
Zwiększenie dostępu do
informacji przestrzennej

Nazwa działania
Zrealizowany zakres rzeczowy
Rozbudowa sieci światłowodowej Budowa 5 km światłowodów. Inwestycja została
zrealizowana przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

Rozwój zasobów cyfrowych

 Realizacja projektu
współfinansowanego ze
środków unijnych
„Podkarpacie stawia na
zawodowców”
 Wdrażanie iDziennika
Realizacja projektu pn.: E-usługi
Miast i Gmin Podkarpackich”
które celem jest m.in.
zwiększenie spraw załatwianych
drogą elektroniczną wraz
z kampanią informacyjną.

Upowszechnienie usług eadministracji

1. Wdrożenie Zintegrowanego
Systemu Informacji
Przestrzennej.

Gmina Miasto Krosno, wraz z innymi samorządami
przystępuje do realizacji projektu utworzenia
Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej
(PSIP).
Równolegle pracownicy Urzędu Miasta Krosna,
m.in.
Referatu
Informatyki
Wydziału
Organizacyjnego Zarządzania Kadrami i Kontroli
oraz Wydziału Planowania Przestrzennego
i Budownictwa uczestniczą w pracach Zespołu ds.
koordynacji inwestycji miejskich, w ramach którego
powstaje platforma do udostępniania informacji
nt.
planowanych
inwestycji,
zawierająca
informacje z zakresu planowania przestrzennego.
 Liczba pracowni zawodowych
doposażonych w oprogramowanie i sprzęt
komputerowy – 11
 % zaawansowania – 70%szkół
W 2014 r. rozpoczął się cykl szkoleń kierowanych
do pracowników Urzędu Miasta Krosna oraz
modernizacja systemów dziedzinowych.
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