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Kierunki działań

Rozwój systemu zachęt
inwestycyjnych

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Zwiększenie powierzchni Podstrefy
Krosno Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„EURO – PARK” Mielec

Na wniosek Prezydenta Miasta Krosna powiększony został obszar Podstrefy Krosno
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO – PARK” Mielec o 5,8 ha. Stosowne
rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 15 lipca 2015 r.

Nowelizacja programu pomocowego
w zakresie zwolnień z podatku od
nieruchomości

Opracowano nowelizację uchwały Rady Miasta w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach pomocy „de minimis”. Tym samym wprowadzono
dodatkowe preferencje podatkowe dla inwestorów zatrudniających pracowników
(w tym absolwentów), a także dla absolwentów podejmujących działalność
gospodarczą
(Uchwała nr VI/101/15 Rady Miasta Krosna z dnia 27.02.2015 r.).

Ułatwianie startu nowym
firmom, wspieranie
samozatrudnienia

Kompleksowe
przygotowanie nowych
obszarów dla rozwoju
przemysłu i innowacyjnych
usług

Dotacje z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności gospodarczej

Dotacje ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało
50 mieszkańców Krosna. Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w
Krośnie.

Inkubator

W roku 2015 rozpoczęto pracę nad przygotowaniem dokumentacji projektowej
związanej z utworzeniem drugiego inkubatora przedsiębiorczości którego budowa
może być finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego.

„Rozwój strefy aktywności społecznogospodarczej w sąsiedztwie
krośnieńskiego lotniska"

Zakres rzeczowy projektu obejmował:
- budowę dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, budowę dróg wewnątrz terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą
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towarzyszącą (w ramach inwestycji wykonano 2,671 km nowych dróg i
rozbudowywano 0,456 km istniejących dróg);
- budowę chodnika o długości 2 280 m;
- wykonanie oświetlenia ulicznego o długości 1 792 m;
- budowę miejsc parkingowych i placu zawracania dla samochodów ciężarowych
wewnątrz terenów inwestycyjnych;
- budowę sieci wodociągowej o długości 1 755 m;
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 675 m;
- budowę sieci kanalizacji deszczowej o długości 3 072 m;
- budowę przyłącza teletechnicznego i ułożenie światłowodu w kanale
technologicznym;
- przebudowę istniejących sieci kolidujących z przedsięwzięciem;
- budowę przyłącza energetycznego do szafy oświetlenia ulicznego;
- budowę ekranu akustycznego o wysokości 2 m w rejonie ul. Lotników;
- budowę kanału technologicznego.
Organizacja wizyty przedsiębiorców z Japonii w Krośnie, we współpracy z Polską
Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, w ramach Programu Promocji
Gospodarczej Polski Wschodniej
Promocja gospodarcza
i pozyskiwanie
inwestorów

Promocja oferty inwestycyjnej poprzez (Krosno, 25.05.2015 r.)
udział w wydarzeniach gospodarczych
Udział w spotkaniu z przedsiębiorcami z Indii, zorganizowanym w ramach Programu
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
(Mielec, 26.05.2015 r.)
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Udział w seminarium gospodarczym w ramach misji przyjazdowej przedsiębiorców z
USA i Kanady, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego
(Rzeszów, 22.09.2015 r.).
Organizacja wizyty delegacji japońskiej
(Krosno, 14.10.2015 r.).
Organizacja Forum Gospodarczego
(Krosno, 27.10.2015 r.).
Organizacja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Krosna
(18.09.2015 r. – 27.10.2015 r.).
Zakończono realizację projektu pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i
Nowoczesnych Technologii w Krośnie”, współfinansowanego ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013.
Wspieranie współpracy
sfer nauki i gospodarki
sprzyjające transferowi
wiedzy

Regionalne Centrum Edukacji
Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii w Krośnie

W ramach projektu powstały nowoczesne laboratoria techniczne, m.in. w branży
motoryzacyjnej, lotniczej, metalowej, mechatronice. Infrastruktura jest
wykorzystywana do prowadzenia kształcenia w ramach systemu oświaty przez ZSP
Nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego (m.in. kształcenie w zawodach: technik
mechanik lotniczy, technik awionik, technik mechanik, technik mechatronik, technik
pojazdów samochodowych).
Infrastruktura została udostępniona w drodze przetargu operatorom komercyjnym,
prowadzącym szkolenia dla podmiotów zewnętrznych, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników przedsiębiorstw. Transfer wiedzy do przedsiębiorstw
jest realizowany poprzez operatorów.
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Wspieranie rozwoju
instytucji otoczenia
biznesu oraz sieci
kooperacji

Wykonano przebudowę oraz termomodernizacje elewacji i dachu budynku
produkcyjno – magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Inkubator

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba inwestorów w strefie
aktywności gospodarczej
(narastająco)

jednostka
gospodarcza

Własne – na podstawie umów sprzedaży nieruchomości

2

2

Udział powierzchni
udostępnionej inwestorom w
powierzchni strefy aktywności
gospodarczej ogółem

%

Własne – na podstawie umów sprzedaży nieruchomości

17,06

12,82

etat

Własne – na podstawie dokumentacji udzielonych zwolnień z podatku
od nieruchomości, lub – w odniesieniu do terenów objętych Specjalną
Strefą Ekonomiczną – na podstawie danych Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A.

94,75

99,25

Liczba nowo utworzonych
miejsc pracy związanych z
nowymi inwestycjami
(narastająco)
Powierzchnia terenów
inwestycyjnych kompleksowo
przygotowanych pod inwestycje
(narastająco)

50,70
ha

Własne – na podstawie ewidencji gruntów

38,0921

(14,50 ha)
KS
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Liczba firm prowadzących
działalność w inkubatorze
technologicznym (narastająco)

jednostka
gospodarcza

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o.

12

16

Liczba miejsc pracy
utworzonych przez firmy
działające w inkubatorze
technologicznym (narastająco)

etat

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o.

78

86

Wskaźnik przedsiębiorczości
(liczba podmiotów
gospodarczych na 1000
ludności)

jednostka
gospodarcza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

119

121
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Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Tworzenie produktów
turystycznych

Budowa Marki KROSNO MIASTO
SZKŁA

Wszelkie działania promocyjne podejmowane przez miasto Krosno w tym także
przedmioty wykorzystywane w celach promocyjnych są oznaczane logiem „KROSNO
MIASTO SZKŁA”.

Zakup i montaż stojaków rowerowych

Na terenie Starego miasta w Krośnie zamontowano łącznie 41 stojaków na rowery.
Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych ulic:
Czajkowskiego, Grodzkiej, Staszica oraz Placu Konstytucji 3 Maja wraz częścią ulic
przyległych ulic Wisłoczej i Kapucyńskiej.

Rewitalizacja Starego Miasta

Wykonano również nasadzenie zieleni, montaż elementów małej architektury a
także przebudowano kanalizacje deszczową.
W centrum placu przy ul. Piłsudskiego została postawiona rzeźba Roberta Wojciecha
Portiusa wykonana z brązu.

Poprawa infrastruktury
turystycznej

Poprawa i ujednolicenie oznakowania
turystycznego na terenie Starego
Miasta

Partnerska budowa wspólnej
przestrzeni turystycznej w oparciu o
nowe centra sportu i rekreacji
młodzieży

W 2015 i 2016 r. realizowany jest projekt dotyczący wykonania i montażu Systemu
Informacji Miejskiej na obszarze Zespołu Staromiejskiego. W ramach zadania
wykonano oznakowanie ulic oraz zamontowano znaki kierunkowe dla pieszych.
Projekt wykonano zgodnie zaleceniami konserwatorskimi dostosowując jego formę
wizualną do przestrzeni staromiejskiej.

Utworzono transgraniczne centra rekreacyjno-sportowe:
- centrum rekreacyjno-sportowe w Woli Michowej (modernizacja stanicy harcerskiej
– budowa nowego budynku higieniczno-sanitarnego obsługującego obiekty
położone na terenie stanicy), zakup wyposażenia w postaci pawilonów harcerskich,
namiotów, łóżek polowych, śpiworów oraz koców biwakowych;
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- centrum sportowego w Baranynci (stadion sportowy wraz z kompleksem
budynków administracyjnych wyposażony w scenę oraz trybuny dla widzów);
- centrum turystyki rowerowej w Użhorodzie (pomieszczenie wyposażone w meble,
sprzęt biurowy oraz sprzęt turystyczny udostępniany turystom - rowery, namioty;
trasa turystyki rowerowej na terenie Użhorodu, łącząca Użhorod z Baranynci).
∙ Przygotowano stronę internetową, wydano wielojęzyczny przewodnik promocyjnoinformacyjny.
- Zorganizowano transgraniczne spotkania młodzieży: w 2013 r. Młodzieżowy
Festiwal Turystyki (Krosno, Wola Michowa) oraz w 2014 r. Transgraniczne zawody
młodzieżowe "Outdoor games 2014. (Krosno, Wola Michowa).
Promocja Miasta Krosna
Prowadzenie
zintegrowanych działań
promocyjnych
i informacyjnych

Prowadzenie działań informacyjnych

Działania w portalach
społecznościowych

Prowadzenie strony internetowej
skierowanej do turystów
Wspieranie działań na
rzecz rozwoju turystyki

Ciągłe prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych również za
pośrednictwem mediów branżowych w tym z branży turystycznej.
Prowadzenie działań informacyjnych poprzez utrzymywanie stałych relacji z
mediami.
Bieżąca obsługa portali społecznościowych (w tym Facebook) oraz zamieszczanie
treści skierowanych zarówno do mieszkańców jak i dla turystów.
Prowadzenie strony internetowej promującej walory turystyczne miasta Krosna tj.
„Visitkrosno.pl”
Wydawanie ulotek informacyjnych reklamujących atrakcje znajdujące się w Krośnie (
w wersjach: polskiej, angielskiej i niemieckiej) oraz produkcja mapek dla turystów.

Produkcja materiałów informacyjnych
wspierających turystykę
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Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
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Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba miejsc noclegowych

miejsce

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

310

364

Liczba miejsc noclegowych na
1000 ludności

miejsce

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

6,60

7,78

Liczba korzystających z
noclegów

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd

Liczba korzystających z
noclegów turystów
zagranicznych

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

2312

2545

Liczba korzystających z
noclegów na 1000 ludności

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd

Liczba udzielonych noclegów

osobodoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd

Liczba noclegów udzielonych
turystom zagranicznym

osobodoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd

Udzielone noclegi na 1000
ludności

osobodoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd

Stopień wykorzystania miejsc
noclegowych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

bd

bd
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Liczba zwiedzających Centrum
Dziedzictwa Szkła

osoba

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie Sp. z o.o.

37 666

39 833

Liczba zwiedzających muzea

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

26 489,54

bd

Liczba zwiedzających muzea na
1000 ludności

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

564,4

bd
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Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Kierunki działań

Nazwa działania
„Ochrona Zdrowia – Promowanie i
organizowanie honorowego
krwiodawstwa na terenie szkół
ponadgimnazjalnych z terenu miasta
Krosna”

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Pozyskano ok. 150 uczniów 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.

- realizował Oddział Rejonowy PCK
w Krośnie,

Promowanie zdrowego
stylu życia

„Ochrona Zdrowia – Szkolenie dla
pracowników żłobków działających
na terenie miasta Krosna”

– realizował Caritas Archidiecezji
Przemyskiej Centrum MedycznoCharytatywne CARITAS w Krośnie
„Ochrona Zdrowia – Szczypta
zdrowia dla seniora”

- realizował Krośnieński Uniwersytet
Trzeciego Wieku w Krośnie,

Zorganizowano szkolenia dla pracowników żłobków działających na terenie miasta
Krosna w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenia przeprowadził ratownik medyczny w cyklu 3 razy po 2 dni w grupach
10 osobowych. Łącznie przeszkolonych zostało 30 pracowników żłobków.

Zorganizowano wykłady otwarte z zakresu profilaktyki zdrowotnej i racjonalnego
żywienia, zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjno-ruchowej, hydroterapii i nauki pływania
oraz warsztaty terapeutyczne. Uczestnicy projektu aktywnie przeciwdziałali zjawisku
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu ludzi w okresie „jesieni życia”. W zadaniu
wzięło udział około 90 osób.

11

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna za 2015 r.
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie

„Promocja zdrowego stylu życia –
właściwa dieta i ruch – dobre
samopoczucie”
– realizował Klub Aktywnego
Mieszkańca w Turaszówce

Zorganizowano prelekcje z zakresu zdrowego odżywiania, warsztaty rekreacyjnoruchowe, gry zespołowe, zajęcia na krytej pływalni oraz zorganizowano prelekcje
audiowizualne.
W zadaniu wzięło udział około 90 osób.

„Promocja Zdrowego Stylu Życia –
prowadzenie zajęć prozdrowotnych
– Sto lat w zdrowiu”

Zorganizowano warsztaty psychologiczne, zajęcia sportowe, trening wykorzystania
wiedzy o zdrowym żywieniu w praktyce oraz zorganizowano Turniej Sportowy.

- realizowało Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Krośnie

W zadaniu wzięło udział 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężonymi chorobami
i niepełnosprawnościami oraz około 100 uczestniczyło w Turnieju Sportowym.

„Promocja zdrowego stylu życia –
Czyste powietrze wokół mnie i ciebie
= NAS”

Zrealizowano 96 godzin zajęć dla 2 grup dzieci z zakresu edukacji antynikotynowej i
promocji zdrowego stylu życia w ramach programu pn. „Czyste powietrze wokół mnie
i ciebie = NAS” w formie warsztatowej. Zorganizowano 10 wycieczek, spacerów po
okolicy.

– realizowało Stowarzyszenie Troski o
Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława
Markiewicza p.n. „Oratorium Twój
Dom” w Krośnie

Promocja zdrowego stylu życia –
spotkania edukacyjne dla dzieci –
zapobieganie rozwojowi nadwagi
i otyłości wśród dzieci „Zdrowo jemy,
zdrowo rośniemy”

W zadaniu wzięło udział 24 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat ze środowiska
lokalnego, w tym z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych niezaradnością
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, dysfunkcyjnych, z problemami
alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem.
Zorganizowano 14 spotkań dla uczniów IV klas krośnieńskich szkół podstawowych, w
trakcie których specjaliści z zakresu zdrowego żywienia przeprowadzili prezentacje
oraz pogadanki, a także zaprezentowali przygotowanie zdrowej przekąski dla
uczestników spotkania. Każdy uczestnik spotkania otrzymał również tematyczny
breloczek promujący zdrowe odżywianie.
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- realizowało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie

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

W projekcie wzięło udział około 400 uczestników.

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 2014 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 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.

Wzmocnienie działań
w zakresie profilaktyki
zdrowia

Badania profilaktyczne wykonano dla 500 osób za kwotę – 40.000,00 zł brutto. Koszt
jednostkowy usługi wyniósł zgodnie z ofertą 80,00 zł brutto.
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 2015/2016, badanie lekarskie kwalifikujące do wykonania szczepienia,
podanie szczepionki, poinformowanie beneficjentów o postępowaniu w razie
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Adresowane były dla osób
w wieku 60 lat i więcej, zameldowanych w Krośnie.
Szczepienia realizowane były w okresie od września do 30 listopada 2015 r.
Wykonano szczepienia profilaktyczne łącznie dla 888 osób zameldowanych w Krośnie
za kwotę – 39.960,00 zł brutto. Koszt jednostkowy wyniósł - 45,00 zł brutto.
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Program skierowany był dla osób w wieku 45 - 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:
1. Etap wstępny:
1) przygotowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących
realizowanego programu,
2) prowadzenie kampanii medialnej w okresie realizacji programu,
3) rejestrację do udziału w programie,
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

4) przyjęcie wypełnionych ankiet kwalifikacyjnych do udziału w programie wg wzoru
stanowiącego załącznik do umowy,
5) weryfikację ankiet kwalifikacyjnych i informację zwrotną o spełnieniu warunków do
udziału w programie,
5) edukację pacjentów zachęcającą do zmiany stylu życia na bardziej sprzyjający
zdrowiu przeprowadzona przez pielęgniarkę zatrudnioną przez Zleceniobiorcę oraz
wręczenie ulotki profilaktycznej,
6) 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 ich z instrukcją przygotowania do kolonoskopii,
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,
3) interpretację wyników badania przez lekarza i zalecenie co do dalszego
postępowania w ramach działań finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
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Zadanie było realizowane w okresie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 30 listopada
2015 r. Wykonano badania dla 185 osób zameldowanych w Krośnie w ramach etapu
wstępnego (koszt jednostkowego badania – 30,00 zł brutto) za kwotę 5 550,00 zł oraz
dla 47 osób w ramach etapu pogłębionego (koszt jednostkowego badania – 400,00 zł
brutto) za kwotę 18 800,00 zł - łącznie wykonano badania za kwotę 24 350,00 zł.
brutto.
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
- realizował Ryszard Mastej
i Mirosław Mastej, prowadzący
działalność gospodarczą w formie
spółki cywilnej – Ryszard Mastej
Mirosław Mastej S.C. Centrum
Zdrowia dr Mastej, 38-200 Jasło

Wspieranie systemu
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych

Przeprowadzenie badań wad postawy metodą Mory przez magistra rehabilitacji
ruchowej lub fizjoterapii, przy użyciu aparatu do komputerowej oceny postawy ciała,
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 2015 r. do dnia 30 listopada
2015 r. Wykonano ww. badania profilaktyczne dla 538 uczniów x 18,50 zł tj. 9 953,00
zł brutto.

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 15 osób.
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Dla młodzieży krośnieńskich szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorganizowano profilaktyczny spektakl
multimedialny przedstawiający zagrożenia związane z zażywaniem środków
psychoaktywnych w który obejrzało ok. 1000 osób.

Propagowanie działalności
wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej w szczególności
z zakresu przeciwdziałania:
- narkomanii i dopalaczom,
- agresji,
Przeciwdziałanie
uzależnieniom

- uzależnienia od mediów cyfrowych i
nowych technologii

Kampania profilaktyczno-edukacyjna „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla mieszkańców pn.:
„Odpowiedzialny kierowca 2015” i „Narkotyki? Mnie to nie kręci!”.
Interaktywne warsztaty profilaktyczne dla uczniów krośnieńskich gimnazjów na temat
agresji - słownej, fizycznej, psychicznej i przemocy wśród rówieśników. Skorzystało z
nich około 900 uczniów.
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Krośnie zrealizował zadanie publiczne p.n.
„Profilaktyka uzależnień od mediów cyfrowych skierowana do uczniów klas IV-V
szkół podstawowych”. Zadanie polegało na zorganizowaniu kampanii informacyjnoedukacyjnej. Adresatem zadania byli uczniowie 11 krośnieńskich szkół podstawowych
oraz nauczyciele, pedagodzy i rodzice. Celem programu było podniesienie świadomości
młodych ludzi o skutkach uzależnienia od mediów cyfrowych oraz o bezpiecznym
korzystaniu z tych mediów.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie otrzymało dotację na
realizację zdania publicznego pod nazwą: „Podejmowanie działań w zakresie
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży” poprzez Zorganizowanie happeningu
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom: „Dopóki masz wybór – wybierz zdrowie”.
Programem objęto młodzież klas III krośnieńskich szkół gimnazjalnych.
TPD zorganizowało cykl 8 spotkań z artystami Teatru MORALITET z Krakowa
o tematyce związanej z zagrożeniami i uzależnieniami, w tym od współczesnych
technologii informacyjnych.
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Z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna w Urzędzie Miasta Krosna odbyły się spotkania,
których celem było omówienie efektów dotychczasowych działań, zagadnień
związanych z problemem tzw. „dopalaczy” i środków zastępczych w świetle nowego
stanu prawnego oraz ustalenie stosownych kierunków działań. Wspólna koordynacja
podjętych działań przez Prezydenta Miasta Krosna wraz z odpowiednimi instytucjami
i służbami, wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Krosna w tym
obszarze.
Prezydent Miasta Krosna wystąpił do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmian w ustawie o
przeciwdziałaniu narkomanii oraz doprecyzowania zapisów ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba mieszkańców
korzystających z miejskich
programów profilaktycznych

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań z realizacji programów
profilaktycznych

2 202

2 111

Liczba mieszkańców
korzystających ze środków
PFRON w różnych formach

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań do PFRON

1 525

1 366
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Priorytet 2: Sport i rekreacja
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych konkursów ofert.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

W ramach zadania pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży dotację otrzymało 13
stowarzyszeń działających na terenie miasta Krosna, które prowadziły szkolenie dzieci i
młodzieży z zakresu lekkiej atletyki, piłki nożnej, judo, karate, sportów obronnych i
strzelectwa sportowego, szermierki, szachów oraz uczestniczyły
w zawodach sportowych, niejednokrotnie osiągając wysokie wyniki.
W zajęciach wzięło udział ok.1000 dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół.

Upowszechnianie
aktywności fizycznej
Organizacja współzawodnictwa dzieci i
młodzieży ze szkół krośnieńskich w
ramach kalendarza Szkolnego Związku
Sportowego

Organizacja imprez sportowych na
terenie miasta Krosna

W ramach zadania pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół
krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego” zorganizowano
w okresie od stycznia do grudnia 2015 r. szeroką gamę rozgrywek dzieci i młodzieży w
ramach: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady, Licealiady. Rozgrywki obejmowały
wiele dyscyplin sportowych, wśród których znalazły się m.in.: piłka nożna, piłka
siatkowa, piłka koszykowa, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, pływanie, unihokej,
badminton.
Dzięki przeprowadzonemu współzawodnictwu finansowanemu przez Gminę, 3700
uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
miało możliwość startu w 112 zawodach szkolnych na szczeblu wojewódzkim i
centralnym. Ze względu na sukcesy odnoszone przez krośnieńską młodzież coraz więcej
szkół reprezentuje miasto Krosno w ogólnopolskich i centralnych zawodach
sportowych.

W ramach zadania pn. Organizacja imprez sportowych na terenie miasta Krosna
dofinansowano 19 zadań. Zorganizowano imprezy sportowe o charakterze lokalnym,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
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Organizacja zajęć sportowych na
basenie dla uczniów klas I, II i III szkół
podstawowych w ramach programu
Powszechnej Nauki Pływania „Umiem
pływać”

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I, II i III szkół podstawowych realizowane na basenie.
W ramach realizowanego projektu od stycznia do grudnia 2015 r. zorganizowane
zostały bezpłatne zajęcia sportowe na basenie, w których udział wzięło 1494 uczniów
klas I, II i III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz Szkoły
Muzycznej. Dzieci biorące udział w realizowanym projekcie uczestniczyły w zajęciach
nauki pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych. Przeprowadzone zajęcia miały
charakter powszechny, systematyczny i bezpłatny. Każda grupa uczestniczyła w
zajęciach raz w tygodniu przez jedną godzinę wg wcześniej ustalonego harmonogramu.
Dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 149 400,00 zł.

Organizacja
prestiżowych imprez
sportowych

Organizacja zajęć sportowych na basenie
w ramach programu „Krosnoludek umie
pływać”

W ramach programu „Krosnoludek umie pływać” zorganizowano całoroczne zajęcia
sportowe na basenie dla dzieci
i młodzieży uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych oraz dla uczniów z klas I,
II i III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno w okresie ferii zimowych
oraz w czasie przerwy wakacyjnej.

Organizacja imprez o charakterze
sportowo – rekreacyjnym na terenie
miasta Krosna

W ramach zadania na terenie miasta zorganizowano ponad 50 wydarzeń sportowych
o prestiżowym i międzynarodowym charakterze, m.in.: Międzynarodowe Górskie
Zawody Balonowe, 26. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków, Plebiscyt
na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Podkarpackiego Trójmiasta w 2014 r.,
Turniej Eliminacji do Mistrzostw Europy 2016 w Futsalu reprezentacji seniorów, mecze
koszykarskie I Ligii Polskiej, Mecze siatkarskie I i II Ligii Polskiej, Międzynarodowe
Mecze Żużlowe, III ligowe mecze piłkarskie.
Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych konkursów ofert.

Wspieranie rozwoju
lokalnego sportu
kwalifikowanego

Tworzenie warunków sprzyjających
rozwojowi sportu

W ramach zadania wsparto finansowo działalność 10 klubów sportowych, które
uczestniczyły w rozgrywkach ligowych w terminach wyznaczonych przez Polskie
Związki Sportowe w odpowiednich dyscyplinach sportowych. W minionym sezonie
znaczące sukcesy odniosło Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki „Karpaty” – drużyna
kobiet oraz Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR, które utrzymały się w rozgrywkach I
ligowych.
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Otrzymane środki finansowe umożliwiły klubom sportowym właściwą realizację zadań
statutowych oraz znacznie pomogły w osiąganiu tak znaczących sukcesów.
Miejski Zespół Szkół Nr 4, ul.
Kisielewskiego 18 - budowa sali
gimnastycznej

W ramach środków finansowych została opracowana dokumentacja projektowa oraz
uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Budowa budynku sanitarno-szatniowego
przy ul. Bursaki w Krośnie

W ramach środków finansowych wykonana została droga dojazdowa do budynku
sanitarnego oraz stadionu lekkoatletycznego.

Centrum Rekreacyjno-Sportowe przy ul.
Burski w Krośnie - budowa krytych
kortów tenisowych

Zadanie zrealizowane. W ramach zadania wybudowano dwa korty tenisowe o
nawierzchni z mączki syntetycznej oraz budynek zaplecza kortów z szatniami,
sanitariatami oraz salą do obsługi turniejów tenisowych.

Budowa pawilonu żużlowo - tenisowego
przy ul. Legionów w Krośnie

W ramach środków finansowych wybudowany został pawilon żużlowo - tenisowy wraz
z zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem. Powierzchnia całkowita obiektu 800,52 m2.

Rozbudowa bazy
sportowej

W ramach przedmiotowej inwestycji w 2015 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie o wymiarach 17,60 x 30 m wraz
z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem pomiędzy budynkiem szkoły a
budynkiem projektowanym.
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury
Sportowej w kwocie 823 100,00 zł.
Całkowity koszt inwestycji 3 198 738,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.05.2017 r.

Remont Hali Sportowej przy ul. Bursaki w W roku budżetowym 2015 ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie w hali
sportowej prac remontowych ( wymiana parkietu, malowanie dachu oraz zakup
Krośnie
niezbędnego sprzętu sportowego). Podpisana została umowa na realizację z terminem
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zakończenia prac - lipiec 2016. Zadanie realizowane przy udziale środków finansowych
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przebudowa odkrytych kortów
tenisowych przy Centrum RekreacyjnoSportowym przy ul. Bursaki w Krośnie

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego
przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Krośnie ul. Bema 46

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
powstały trzy pełnowymiarowe odkryte korty tenisowe. Budowa kortów tenisowych
przy ul. Bursaki w Krośnie przyczyni się do poprawy warunków przeprowadzania zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży. Zakres prac wykonany został zgodnie z
harmonogramem rzeczowo –finansowym zadania inwestycyjnego.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej
w kwocie 310 300,00 zł.
W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego powstało wielofunkcyjne
ogólnodostępne boisko sportowe z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 542 m²
w skład którego wchodzi:
boisko do koszykówki o wymiarach 26 m x 15 m, boisko do siatkówki o wymiarach
18m x 9m, kort tenisowy o wymiarach 10,97 m x 23,77 m, boisko do piłki nożnej o
wymiarach 26 m x 15 m. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano: ogrodzenie
elementami trwałymi, panelowymi o wysokości 4 m, odwodnienie linowe
odprowadzające wody opadowe do kolektora kanalizacji deszczowej, oświetlenie i
kanalizację deszczową.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w Ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych w
kwocie 195 700,00 zł.

Budowa lodowiska krytego przy ul.
Bursaki w Krośnie

W ramach środków finansowych opracowany został program funkcjonalno - użytkowy
wraz z koncepcją i szacunkową wyceną prac na budowę krytego lodowiska.
Opracowane materiały będą podstawą do opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej . Opracowana koncepcja zakłada wykorzystanie lodowiska nie tylko jako
ślizgawka lecz również pozwalać będzie na prowadzenie treningów i rozgrywek
hokejowych.
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Kształtowanie
przestrzeni dla
rekreacji

Zagospodarowanie terenu parku przy
DDL Polanka

W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa
zagospodarowania Parku przy DDL w Polance oraz dokumentacja projektowa pochylni
dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane przy udziale środków finansowych
Dzielnicy Polanka.

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 2: Sport i rekreacja
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Ćwiczący w klubach ogółem

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

1621

Brak danych

Ćwiczący w klubach na 1000
ludności

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Brak danych

Brak danych

Liczba zorganizowanych imprez
masowych o charakterze
sportowym

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

51

46

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

54860

51500

2 420

2 440

8

11

Liczba uczestników masowych
imprez sportowych

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – własne
Liczba zorganizowanych imprez
sportowo-rekreacyjnych

impreza
Zespół Krytych Pływalni- własne
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Liczba uczestników imprez
sportowo - rekreacyjnych

Liczba osób korzystających z
obiektów sportowych

osoba

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne

528 000

529 200

Zespół Krytych Pływalni- własne

1 150

1 500

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne

401 429

401 520

Zespół Krytych Pływalni- własne

163 092

171 139

osoba
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Priorytet 3: Edukacja
Kierunki działań

Podnoszenie jakości
i efektywności
kształcenia oraz
atrakcyjności nauczania

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Wzmocnienie atrakcyjności oferty
edukacyjnej w przedszkolach i
szkołach

% placówek, w których realizowane są zajęcia dodatkowe – 100

Realizacja programu „6 latek jest I
klasa”

% sześciolatków w I klasie – 60,25

Zapewnienie szerokiej oferty zajęć
pozalekcyjnych w szkołach i
przedszkolach

Liczba godzin zajęć dodatkowych – 14133

System stypendiów motywacyjnych
„Semper in altum”, Krośnieński
Omnibus, Stypendium Młodego
Zawodowca

Liczba przyznanych stypendiów – 164

Rozwijanie doradztwa i poradnictwa
zawodowego na poziomie gimnazjum

Liczba uczniów objętych doradztwem w kl. III gimnazjum – 475

Wsparcie przygotowań do egzaminów
zewnętrznych
Liczba oddziałów objętych wsparciem – 29

Promowanie wybitnie uzdolnionych
uczniów, indywidualny tok nauki i
nagrody „Primus Inter Pares”

Liczba uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki – 25
Liczba nagród „Primus Inter Pares” – 185
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Utrzymanie średniego wyniku
zdawalności egzaminów
zewnętrznych powyżej średniej
krajowej

Upowszechnienie
dostępu do edukacji
miejskiej
i wyrównywanie szans
edukacyjnych

Zdawalność egzaminów zewnętrznych w stosunku do średniej krajowej
SP-107,4%, G-116,6%, LO- 103,7%, T-101,6%

Zapewnienie każdemu dziecku w
wieku 3-5 lat miejsca w przedszkolu
lub innej formie edukacji –
powszechnienie edukacji
przedszkolnej

% dzieci przyjętych w stosunku do ubiegających się – 10

Wsparcie logopedyczne i opieka w
zakresie wad postawy we wszystkich
przedszkolach

Liczba dzieci objętych wsparciem – 100%

Zapewnienie indywidualnej pomocy
materialnej dla najbardziej
potrzebujących uczniów poprzez
stypendia i zasiłki szkolne

Liczba uczniów objętych stypendiami i zasiłkami szkolnymi – 657

Zapewnienie uczniom pochodzącym z
rodzin o niskim statusie materialnym
częściowego pokrycia wydatków
związanych z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego „Wyprawka szkolna”

Liczba uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna” – 277

Wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez
refundację kosztów zakupu biletów
miesięcznych

Liczba uczniów korzystających z refundacji – 680
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Wzmacnianie
kształcenia
zawodowego

Wspieranie dzieci o
specjalnych potrzebach
edukacyjnych

Optymalizacja oferty kształcenia
zawodowego

Liczba uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 812

Realizacja miejskiego programu
„Podręcznik dla przyszłego technika”

Liczba uczniów objętych programem – 731

Uzyskanie przez nauczycieli zawodu
dodatkowych kwalifikacji do
nauczania języka obcego i
prowadzenia zajęć specjalistycznych

Liczba nauczycieli, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje – 11

Tworzenie systemu zachęt dla
uczniów wybierających kształcenie
zawodowe

% uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 55

Realizacja zadań w ramach
„Programu integracji społeczności
romskiej”

Liczba uczniów pochodzenia romskiego – 20

Zapewnienie dowozu uczniom
niepełnosprawnym do krośnieńskich
szkół

Liczba uczniów objętych dowozem – 18

Zapewnienie możliwości realizacji
obowiązku szkolnego w szkołach i
ośrodkach przystosowanych do
rodzaju niepełnosprawności dzieciom
i młodzieży z Krosna z orzeczeniami o
potrzebie kształcenia specjalnego

Liczba wydanych skierowań – 73

Likwidacja barier architektonicznych i
organizacyjnych w szkołach i
placówkach

Liczba szkół dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych – 0
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Poprawa stanu bazy
oświatowej

Objęcie uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego zajęciami
specjalistycznymi

Liczba uczniów – 340

Modernizacja budynków i sieci
mediów, w tym dostosowanie bazy
oświatowej do nowych norm i
przepisów

Liczba wykonanych zadań inwestycyjnych – 17

Kompleksowa termomodernizacja
budynków oświatowych

Liczba obiektów – 10

Modernizacja wyposażenia i pomocy
dydaktycznych

% doposażonych szkół – 100

Modernizacja infrastruktury
rekreacyjno – sportowej szkół

Liczba obiektów – 2

Zapewnienie dostępu do
elektronicznej platformy
komunikacyjnej - iPrzedszkole,
iDziennik, nabór elektroniczny

Upowszechnianie
uczenia się przez całe
życie

% zaawansowania:
- iprzedszkola – 100,
- iDziennik – 86,
- nabór elektroniczny – 100,

Poszerzenie oferty kształcenia dla
dorosłych

Liczba kierunków kształcenia – 10

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 102

Wspieranie kształcenia młodocianych
pracowników

Liczba młodocianych pracowników – 14
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Zapewnienie szerokiej oferty
edukacyjnej w szkołach dla dorosłych,
w tym możliwości uczenia się na
odległość z wykorzystaniem elearningu

Liczba uczących się w szkołach dla dorosłych – 801

Zapewnienie sprzyjających warunków
do nauki w krośnieńskich szkołach na
każdym etapie edukacji dla dzieci ,
młodzieży i dorosłych spoza Krosna

% uczniów przyjętych spoza Krosna – 76

Zapewnienie doskonalenia
zawodowego nauczycieli opartego na
ogólnodostępnym kompleksowym
wspomaganiu szkół

Liczba nauczycieli korzystających z doskonalenia – 54

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 3: Edukacja
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Zdawalność egzaminów
maturalnych w liceach
ogólnokształcących

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

87

83

Zdawalność egzaminów
maturalnych w szkołach
ponadgimnazjalnych
zawodowych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

59

65
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Zdawalność egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej w liceach
ogólnokształcących

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

1,0875

1,0375

Zdawalność egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej w szkołach
ponadgimnazjalnych
zawodowych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

1,0925

1,0156

Średnie wyniki egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej – język polski

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,006

1,03

Średnie wyniki egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej - matematyka

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,141

1,072

Średnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych w stosunku do
średniej krajowej – w części
humanistycznej

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,11

1,12

Średnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych w stosunku do
średniej krajowej - w części
matematyczno – przyrodniczej

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,16

1,18

Średnie wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty w stosunku do
średniej krajowej

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,12

1,06
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Współczynnik skolaryzacji
brutto - w szkołach
podstawowych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

105,40

brak danych

Współczynnik skolaryzacji
brutto - w gimnazjach

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

120,85

brak danych

Liczba uczniów przypadających
na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do
użytku uczniów - w szkołach
podstawowych

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

brak danych

brak danych

Liczba uczniów przypadających
na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do
użytku uczniów - w gimnazjach

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

brak danych

brak danych

Liczba uczniów przypadających
na 1 komputer z dostępem do
Internetu przeznaczony do
użytku uczniów - w szkołach
ponadgimnazjalnych dla
młodzieży

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

brak danych

brak danych

Udział absolwentów techników
w ogólnej liczbie absolwentów
szkół ponadgimnazjalnych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

brak danych

brak danych

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

brak danych

brak danych
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Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Kierunki działań

Rozwój edukacji
kulturalno –
artystycznej dzieci,
młodzieży i dorosłych

Ułatwianie
mieszkańcom
uczestnictwa w życiu
kulturalnym

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Konkursy dla dzieci i młodzieży

Liczba konkursów: 90, uczestnicy: 5 168 osób

Konkursy dla dorosłych

Liczba konkursów: 6 , uczestnicy: 1 169 osób

Edukacja pozaszkolna dzieci i
młodzieży

Liczba spotkań: 327, uczestnicy: 9 333 osoby

Stałe formy działalności

Liczba grup: 82, uczestnicy: 7 320 osób

Warsztaty i plenery artystyczne

Liczba działań: 12 , uczestnicy: 421 osób

Konferencje, seminaria
i wykłady

Liczba wydarzeń: 20, uczestnicy: 1 514 osób

Spotkania autorskie, wernisaże,
wystawy

Liczba wydarzeń: 113, uczestnicy: 5 220 osób

Kampanie społeczne na rzecz
promocji kultury
i edukacji kulturalno-artystycznej

Liczba wydarzeń: 300, uczestnicy: 8 429 osób

Zajęcia muzyczne dla dzieci i
młodzieży

W ramach zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie rodzin i osób, w tym
z problemami alkoholowymi i zagrożonych alkoholizmem poprzez prowadzenie
różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej”
Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży „DYSONANS” w Krośnie zrealizowało projekt
pt. „3XM czyli Mała Manufaktura Muzyki”. Najistotniejszym działaniem były zajęcia
muzyczne dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano dwie wycieczki do Warszawy i
Pacanowa. Głównym celem projektu było ukazanie alternatywnych form spędzania
czasu wolnego poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze muzycznej.
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Udostępnianie ekspozycji przez Muzeum Rzemiosła – 549 zwiedzających
Przedsięwzięcia artystyczne w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, liczba
przedsięwzięć: 19, uczestnicy: 74 400 osób
Koncerty organizowane przez Muzeum Rzemiosła, liczba koncertów: 2, uczestnicy: 190
osób
Możliwość bezpłatnego uczestnictwa
w życiu kulturalnym

Wystawy indywidualne i zbiorowe w Biurze Wystaw Artystycznych, liczba wystaw: 13,
uczestnicy: 4 600 osób
Noc Muzeów
Dostęp do zbiorów, usług oraz wydarzeń literacko-artystycznych oferowanych przez
Krośnieńską Bibliotekę Publiczną wraz z siedmioma filiami, możliwość korzystania z
bezpłatnego Internetu, dostęp do 1312 tytułów e-booków w serwisie IBUK Libra oraz
do serwisu ACADEMICA zawierającego zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej
Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty”
Balony nad Krosnem
Świet(l)ne Miasto

Wydarzenia kulturalne o dużym
zasięgu

Galicja Blues Festiwal
Krośnieńskie Spotkania Teatralne – edycja wiosenna i jesienna
Krośnieńska Jesień Muzyczna
Nocne Teatralia STRACHY
Krośnieńskie Dni Tańca
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Kultura wieków dawnych
Ogólnopolskie Biennale Fotografii
XVI Krośnieński Konkurs Literacki
Krośnieński Mistrz Ortografii 2015
15-lecie Teatru ITD.
Zaspokajanie potrzeb kulturalnych
środowiska poprzez organizację
koncertów, spektakli, widowisk
(biletowane)

Koncerty, widowiska, seanse filmowe – Regionalne Centrum Kultur Pogranicza –
uczestnicy: 52 000 osób

Spotkania muzealne i galeryjne dla osób niepełnosprawnych, liczba spotkań: 49
Spotkanie muzealne ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku
edukacja czytelnicza wśród dzieci upośledzonych, podopiecznych Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
Programy skierowane do grup
społecznych zagrożonych
wykluczeniem

Cykl spotkań „Przystanek Biblioteka” dla podopiecznych Środowiskowego Domu
Samopomocy w Krośnie
Cykl spotkań „Łatwe i trudne tematy” dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w
Krośnie
Cykl zajęć dla dzieci z wadą słuchu organizowanych przez KBP w „Bajkowym Kąciku”
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Spotkania „Z książką w tle” dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Krośnie
33

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna za 2015 r.
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe

Ogólnopolska Akcja 60+
Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za
szczególne osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się
dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt
działalności. W 2015 r. nagrodę wręczono po raz 13. Za wybitne osiągnięcia przyznano
pięć nagród i jedną za całokształt działalności.
Prowadzenie przez PIKT kalendarium imprez miejskich
Prowadzenie przez instytucje kultury stron internetowych, gdzie zamieszczane są
informacje o ofercie i organizowanych wydarzeniach

Doskonalenie systemu informacji i
promocji o wydarzeniach
kulturalnych

Promocja organizowanych wydarzeń
w portalach społecznościowych
Wydawanie przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w formie elektronicznej
Newslettera, który rozsyłany jest do subskrybentów – jeden numer miesięcznie,
informujący o najważniejszych wydarzeniach planowanych na dany miesiąc

Rozwój atrakcyjnej,
innowacyjnej oferty
instytucji kultury

Stworzenie przestrzeni
dla działalności
artystycznej
i kulturalnej

Nowe wydarzenia artystyczne.

Liczba wydarzeń: 2, uczestnicy: 2 112 osób

Innowacyjne i atrakcyjne działania

Liczba działań: 10, uczestnicy: 1 746 osób
Modernizacja przestrzeni wystawienniczej
w Piwnicy PodCieniami

Rozwój i modernizacja infrastruktury

Instalacja Wi-Fi w Bibliotece Głównej
Zakup serwera do systemu SOWA zapewniającego dostęp on-line do zbiorów Biblioteki
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Zakup foteli kinowych do artKina
Ochrona i opieka nad obiektami
zabytkowymi

Stała ochrona konserwatorsko-techniczna trzech obiektów zabytkowych Muzeum
Rzemiosła
Opieka i renowacja dwóch nagrobków krośnieńskich rzemieślników
W ramach wspierania działań na rzecz dziedzictwa kulturowego w 2015 r wykonano
przykładowe zadania:
Remont i konserwacja zabytkowych piwnic oraz parteru kamienicy przy Rynek 5 w
Krośnie
Szlak znanych krośnian: wykonanie i montaż rzeźby Jana Zycha

Wspieranie działań na
rzecz dziedzictwa
kulturowego

Wykonanie Systemu Informacji miejskiej na obszarze Zespołu Staromiejskiego
(oznakowanie ulic, drogowskazy dla pieszych)
Ochrona dziedzictwa kulturowego,
konserwacja i renowacja zabytków
miasta Krosna

Karty Ewidencji Zabytków
Dotacje na prace przy zabytkach: dotacje przyznano na remonty elewacji kamienic w
Rynku oraz prace konserwatorskie przy kościele Farnym, OO. Franciszkanów oraz OO.
Kapucynów w Krośnie
Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Ofiar Holokaustu
Stała ochrona konserwatorska nad zabytkowymi kapliczkami znajdującymi się na
terenie Krosna
Stała opieka konserwatorska nad Starym Cmentarzem w Krośnie
Nadzory konserwatorskie nad pracami rewitalizacyjnymi Zespołu Staromiejskiego.
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Prowadzone są prace nad wpisaniem na listę pomników historii Zespołu
Staromiejskiego miasta Krosna.
Opieka konserwatorska nad
muzealiami

stała opieka konserwatorska nad zbiorami Muzeum Rzemiosła –zabezpieczono i
poddano konserwacji 42 eksponaty
stała opieka konserwatorska nad dziełami sztuki w Biurze Wystaw Artystycznych – 462
eksponaty

Organizacja wystaw promujących
lokalne dziedzictwo kulturowe
Przedsięwzięcia kulturalne i
artystyczne kultywujące dziedzictwo
materialne
i niematerialne regionu

Liczba wystaw: 21, uczestnicy: 2 224 osoby

Liczba przedsięwzięć: 11, uczestnicy: 12 542 osoby

Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, dostępna pod adresem: www.kbc.krono.pl - gromadzi
na jednej platformie cyfrowej dokumenty m.in. związane z dziedzictwem kulturowym
regionu. Obecnie w KBC znajduje się 5 214 publikacji, w tym 907 udostępnionych w
2015 r.
Dokumentowanie i udostępnianie
działalności związanej
z dziedzictwem kulturowym

Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej, serwis dostępny pod adresem
www.kbir.krosno.pl – stanowi m.in. platformę do prezentacji dorobku twórczego osób
związanych z regionem i dziedzictwem kulturowym. Baza zawiera prezentację 124
osób i ich dorobku twórczego: malarzy, rzeźbiarzy, fotografików, pisarzy; a także 63
wirtualne wystawy
pozyskanie przez Muzeum Rzemiosła 421 eksponatów, udostępnianie ekspozycji stałej
Muzeum
– liczba zwiedzających: 5 942 osoby
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Croscena – 11 wydań rocznie
prowadzenie dziennika Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza oraz responsywnej
strony internetowej www.rckp.krosno.pl, www.artkarpaty.eu
dokumentowanie bieżącej działalności artystycznej Galerii BWA oraz środowiska
artystycznego regionu – fotografia i film
Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba imprez oświatowych w
muzeach

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

202

165

Liczba imprez oświatowych
w Muzeum Rzemiosła

impreza –
lekcja
muzealna,
konkursy

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

161

131

Liczba korzystających z imprez
oświatowych w Muzeum
Rzemiosła

osoba

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

3 091

2 650

Liczba wystaw
zorganizowanych przez
Muzeum Rzemiosła

wystawa

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

12

13
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Liczba uczestników wystaw w
Muzeum Rzemiosła

osoba

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

10 017

6 602

Liczba działań
interdyscyplinarnych: koncerty,
odczyty, spotkania, warsztaty w
Muzeum Rzemiosła

impreza

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

18

15

Liczba uczestników działań
interdyscyplinarnych w
Muzeum Rzemiosła

osoba

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

1 510

1 290

Liczba wystaw
zorganizowanych przez Biuro
Wystaw Artystycznych

wystawa

Biuro Wystaw Artystycznych

20

17

Liczba odwiedzających Biuro
Wystaw Artystycznych

osoba

Biuro Wystaw Artystycznych

5 476

5 841

Liczba odwiedzin w
Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej (KBP)

osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

228 515

210 974

Liczba zarejestrowanych
czytelników w wypożyczalniach
KBP

osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

17 060

16 440

Liczba wypożyczonych i
udostępnionych zbiorów w KBP

jednostka
inwentarzowa

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

446 601

427 792

Liczba imprez kulturalnoczytelniczych w KBP

impreza

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

1 080

1 250
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Liczba uczestników imprez w
KBP

osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

22 747

20 689

Czytelnicy KBP zarejestrowani
w Wypożyczalniach na 1000
ludności

osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

361

350

Liczba osób (w tym dzieci,
młodzieży i dorosłych)
zrzeszonych w klubach,
pracowniach artystycznych
działających przy Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza

osoba

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

645

670

Liczba spektakli, widowisk,
koncertów odbywających się
w Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza

wydarzenie

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

260

260

Liczba uczestników spektakli,
widowisk, koncertów
odbywających się w
Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza

osoba

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

187 000

198 000

Liczba imprez masowych
o charakterze artystyczno –
rozrywkowym

wystawa

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

2

2

Liczba imprez masowych
o charakterze
interdyscyplinarnym

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

2

1
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Liczba uczestników masowych
imprez artystyczno –
rozrywkowych

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

4 000

4 000

Liczba uczestników masowych
imprez interdyscyplinarnych

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

9 000

3 000

Liczba zabytków
odrestaurowanych przy
wsparciu budżetu miasta

obiekt

Własne - na podstawie zawartych umów

28

35
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Priorytet 5: Aktywność społeczna
Kierunki działań
Wspieranie inicjatyw
społecznych
poprawiających jakość
życia mieszkańców

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Punkt porad obywatelskich

Celem Punktu porad obywatelskich było udzielanie przez prawnika porad prawnych i
informacji obywatelskich dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Punkt
otwarty był w każdą sobotę przez 4 godz.
Zadanie realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
Krośnie.
Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka zorganizował wyjazd
edukacyjno – rekreacyjny do Berezki,
– 44 osób w wieku emerytalnym wzięło udział,
Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce był organizatorem 3 wycieczek
krajoznawczych
– uczestniczyło łącznie 79 osób w wieku emerytalnym,

Aktywizacja osób
starszych

Propagowanie aktywności społecznej
osób w wieku emerytalnym

Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H w Krośnie zorganizował cykl wydarzeń skierowanych
do osób starszych, w tym prezentacja spektaklu teatralnego, wykład o aktywności
społecznej wieku emerytalnym, spotkanie z aktorami.
W zadaniu uczestniczyło ok. 200 osób,

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku był organizatorem cyklu wykładów,
warsztatów, tematycznych, zajęć edukacyjno – szkoleniowych, zajęć integracyjnych,
wycieczek krajoznawczych dla osób w wieku emerytalnym,
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Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka zorganizował dla osób w
wieku emerytalnym cykl spotkań z bankowcami o ochronie swoich danych w sieci,
prowadzeniu konta bankowego, dokonywania przelewów przez internet, zajęcia
fotograficzne, oraz wycieczkę krajoznawczą.
Zadaniem objęto 40 osób starszych
Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce zorganizował wycieczkę krajoznawczo –
turystyczną
– wzięło udział 23 osoby w wieku emerytalnym.

Wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej

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
– wzięło udział 17 uczestników

Włączanie społeczne
osób zagrożonych
marginalizacją

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

Realizacja programu umożliwiła wydanie dla 358 rodzin kart uprawniających do
korzystania z ulg i zniżek w RCKP, ArtKinie, Zespole Krytych Pływalni, MOSiR dla 7.494
osób (5.142 dzieci i 2.352 dorosłych) oraz dopłatę do opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu 2015 r. ,
– skorzystało 976 osób.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych

Aktywizacja społeczno
– zawodowa osób
bezrobotnych
i niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczna osób
niepełnosprawnych

– dofinansowanie otrzymało 59 osób,
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze
– dofinansowanie otrzymało 391 osób
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Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
– dofinansowanie otrzymało 166 osób, w tym 42 opiekunów
Przy współpracy z 9 organizacjami pozarządowymi zorganizowano 20 imprez
okolicznościowych, wycieczek oraz zawodów sportowych w ramach dofinansowania
organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
– skorzystało 417 osób,
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 (43 osoby).

Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych

Prowadzono rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych poprzez
utworzenie nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz udzielenie
pomocy niepełnosprawnym przedsiębiorcom, przyznając dofinansowanie do wys.
50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego w celu kontynuowania
działalności gospodarczej – 4 osoby niepełnosprawne
Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (172
osoby)

Zadania publiczne na rzecz osób
niepełnosprawnych, zlecone
organizacjom pozarządowym

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób
niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio
zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób
niepełnosprawnych (82 osoby)
Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
funkcjonowania osób niepełnosprawnych (5 szkoleń w których wzięło udział 109
osób)
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Aktywny Samorząd

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 101 osób).

Warsztat Terapii Zajęciowej

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)
Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
Wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej,

Współpraca finansowa miasta Krosna
z organizacjami pozarządowymi.

Zwiększanie udziału
organizacji
pozarządowych w
realizacji zadań
publicznych

Gmina Miasto Krosno realizowała
zadania publiczne poprzez zlecanie
ich – organizacjom pozarządowym, w
następujących obszarach:

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa,
Ochrony i promocji zdrowia,
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
Promocji i organizacji wolontariatu,
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

Miasto Krosno mając na uwadze poprawę jakości życia społeczności lokalnej,
podejmuje corocznie poprzez współpracę pozafinansową działania mające na celu
wspieranie, integrowanie oraz rozwój krośnieńskich organizacji pozarządowych.
Z każdym rokiem w Krośnie rośnie liczba organizacji pozarządowych, które wymagają
wsparcia lokalowego. W związku z powyższym w 2015 r. Zarządzeniem Nr 99/15
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 1 kwietnia 2015 r. zasoby lokalowe CWOP zostały
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zwiększone o nowe pomieszczenia przy ul. Portiusa 4 w Krośnie. Organizacje w liczbie
23 stałych rezydentów i innych około 30 – korzystają z pomieszczeń oraz sprzętu,
znajdującego się na wyposażeniu CWOP. Kolejnym działaniem, mającym na celu
wsparcie krośnieńskich organizacji jest ich promocja poprzez stronę internetową,
biuletyn CWOP, udział organizacji w Dniach Krosna 2016 oraz akcję promocyjną
organizacji opp, na które można przekazywać 1 %.
Ważnym działaniem jest również 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
- 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.
- W związku z cykliczną organizacją szkoleń dla członków krośnieńskich organizacji
pozarządowych, w 2015 r. odbyły się cztery spotkania, w których poruszano takie
tematy jak: pisanie projektów miękkich oraz ich rozliczanie, obsługa komputera w
pracy organizacji oraz zmiany w prawie.

Promowanie idei
wolontariatu

Propagowanie wolontariatu wśród
mieszkańców miasta Krosna

Fundacja dla sztuki zorganizowała cykl działań mających na celu rozwój aktywności
obywatelskiej wśród mieszkańców Krosna,.
Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H. w Krośnie był organizatorem cyklu warsztatów i
wykładów promujących ideę wolontariatu i ukazujących historię wolontariatu wśród
mieszkańców Krosna.
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Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum było realizatorem zadania
polegającego na przygotowaniu zespołu wolontariuszy do przeprowadzenia kolejnej
edycji „Krośnieńskich pól nadziei”.
Działalność KROSNOludzkiego Centrum Wolontariatu w roku 2015 należy omówić
poprzez kilka najważniejszych wydarzeń:
Krośnieński Dzień Wolontariatu:
Po raz piąty Prezydent Miasta Krosna zorganizował konkurs „Zasłużony dla
wolontariatu”.
Działalność KROSNOludzkiego
Centrum Wolontariatu

Podczas V Krośnieńskiego Dnia Wolontariatu laureatom zostały wręczone nagrody –
statuetki „Zasłużony dla wolontariatu 2015”. Uroczystość odbyła się 2 grudnia 2015 r.
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
- odbyły się również dwa szkolenia dla uczniów krośnieńskich szkół oraz ich
Opiekunów, które miały na celu promocję wolontariatu, połączoną z warsztatami
kreatywności i motywacji
- Prezydent Miasta Krosna ogłosił również konkurs plastyczny, który miał na celu
promowanie wśród uczniów krośnieńskich szkół wolontariatu

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 5: Aktywność społeczna
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba beneficjentów Centrum
Integracji Społecznej

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum Integracji Społecznej

13

17
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Liczba organizacji
pozarządowych korzystających
z usług Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych
Środki przeznaczone na
realizację zadań publicznych
przez organizacje pozarządowe
w wydatkach budżetu miasta
ogółem
Liczba zadań publicznych
zleconych organizacjom
pozarządowym

organizacja

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

18 stałych
rezydentów i
ok. 20 innych
organizacji

23 stałych
rezydentów i
około 30
innych
organizacji

0,85 %

0,79%

%

Własne – na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu miasta

(2 399 000)

(2 575 000)

umowa

Własne – na podstawie umów zawartych z organizacjami
pozarządowymi

87 – zadania
z zakresu
pomocy
społecznej

91 – zadania
z zakresu
pomocy
społecznej
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Priorytet 6: Bezpieczeństwo
Kierunki działań

Zapobieganie
przestępczości i rozwój
monitoringu miejskiego

Poprawa
bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego

Zapewnienie
nowoczesnego i
sprawnego systemu
zarządzania
kryzysowego

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Współpraca Straży Miejskiej i Policji

Realizacja wspólnych patroli nocnych raz w tygodniu (strażnik miejski+ funkcjonariusz
Policji).

Objęcie nowych terenów zasięgiem
kamer monitoringu wizyjnego

Zainstalowanie dodatkowych punktów kamerowych: w rejonie Os. Markiewicza - 3
kamery, na wieży Farnej - 4 kamery, na Pl. Konstytucji - 1 kamera, na ul.
Kaczorowskiego - 1 kamera.
Dodatkowo Gmina Miasto Krosno przejęła od Komendy Wojewódzkiej Policji
samochód VW Transporter – Mobilny Punkt Monitoringu. Pojazd został wyposażony
w 2006 r. przez Gminę Miasto Krosno w kamerę i urządzenia umożliwiające
archiwizację nagranego obrazu.

Dotacja na realizację zadania z
zakresu ochrony przed powodzią

Dotacja zadania polegającego na wykonaniu konserwacji rowu szczegółowego nr ew.
501, 403 i 389 w Krośnie, dzielnica Turaszówka.

Aktualizacja Miejskiego Planu
Zarządzania Kryzysowego

Bieżąca aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego zgodnie z
wytycznymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PUW w Rzeszowie
stosownie do mogących wystąpić zagrożeń -1 plan,

Utrzymanie bazy danych niezbędnych
w procesie zarządzania kryzysowego

Bieżąca aktualizacja i utrzymanie bazy danych podmiotów realizujących zadania
zarządzania kryzysowego na terenie miasta (baza ARC GiS) - 1 baza.

Nadzór nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania i alarmowania

Comiesięczna, systematyczna kontrola i prowadzenie konserwacji syren i urządzeń
wchodzących w system alarmowy miasta -12 syren
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oraz systemu ostrzegania
mieszkańców.

Wymiana i zamontowanie nowej komputerowej centrali alarmowej celem
usprawnienia włączania i sterowania syrenami włączonymi w system alarmowy
miasta – 1 centrala.
Kontynuowanie i doskonalenie SMS-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach
„MULTIINFO” oraz doskonalenie współpracy z portalami informacyjnymi.
Doskonalenie znajomości procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń wg
Normy ATP-45D poprzez udział w szkoleniach i treningach organizowanych przez
jednostkę nadrzędną tj. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego PUW w Rzeszowie – 4 treningi.
Opracowanie i wdrożenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna w sprawie
przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie
Miasta Krosna- 1 zarządzenie.

Zapobieganie
bezdomności zwierząt

Współdziałanie z centrami
zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej oraz
podmiotami realizującymi monitoring
środowiska

Prowadzenie bieżącej współpracy z centrami zarządzania kryzysowego gmin
sąsiednich , Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Komendą Miejską
Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną, 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. - codzienne raportowanie.
Wspólne prowadzenie ćwiczeń i szkoleń w zakresie likwidacji skutków zagrożeń – 2
ćwiczenia.

Dofinansowanie do sterylizacji i
kastracji zwierząt

Wykonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt.

Nieodpłatne elektroniczne
znakowanie psów

Obsługa weterynaryjna wszczepiania czipów.
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Organizacja kampanii edukacyjnoinformacyjnych promujących
prawidłowe i humanitarne postawy
względem zwierząt, odpowiedzialną
opiekę nad nimi

Konserwacja dystrybutorów woreczków na odchody zwierzęce.

Opieka nad zwierzętami
bezdomnymi, promocja adopcji
zwierząt

Prowadzenie przytuliska dla zwierząt, kampanie informacyjne na stronie
internetowej www.otozkrosno w ramach współpracy z Ogólnopolskim
Towarzystwem Ochrony Zwierząt Animals Krosno

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 6: Bezpieczeństwo
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba punktów monitoringu
miejskiego

szt.

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum Monitoringu Wizyjnego

22

31

Liczba przestępstw

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

885 139

799 786

Liczba przestępstw na 1000
ludności

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

22,72

20,80

Liczba przestępstw o
charakterze kryminalnym

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

605 313

522 561

Liczba przestępstw o
charakterze kryminalnym na
1000 ludności

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

15,54

13,59
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Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Przebudowa ul. Jagiellońskiej w Krośnie,
Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi pomiędzy ul. Mielczarskiego a
ul. Pużaka w Krośnie,
Utwardzenie terenu cz. dz.3023/8 w Krośnie i przebudowa części ul. Piastowskiej w
Krośnie

Zwiększenie zewnętrznej
dostępności
komunikacyjnej Miasta
oraz rozwój
wewnętrznego układu
komunikacyjnego

Zakończenie prac przy rozbudowie
drogi krajowej nr 28 w granicach
miasta Krosna

Zrealizowano zadania
przyczyniające się do zwiększenia
dostępności wewnętrznego układu
komunikacyjnego

Przebudowa ul. Wincentego Pola w Krośnie
Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na
odcinku od km 226+594 do km 237+962 w Krośnie wraz z dobudową drugiej jezdni
długość przebudowanych dróg krajowych – 10,526 km, - liczba wybudowanych
/przebudowanych obiektów inżynieryjnych – 4 szt.
Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie
Rozbudowa ul. Okrzei - budowa chodnika wraz z oświetleniem
Rozbudowa ul. Słonecznej wraz z budową mostu w Krośnie
Rozbudowa ul. Kopalnianej w Krośnie
Rozbudowa ulicy Zręcińskiej w Krośnie od ul. Lotników do granic miasta
Rozbudowa ul. Reymonta w Krośnie
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Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w
Krośnie
Utwardzenie terenu działki nr 2074/1 przy ul. Staszica 17 w Krośnie
Ulice: Sienkiewicza, Plac Konstytucji 3 Maja, Czajkowskiego, Staszica, Wisłocza,
Kapucyńska zostały przebudowane w ramach projektu Rewitalizacji Zespołu
Staromiejskiego w Krośnie - III etap
Rozbudowa ul. Prusa w Krośnie – budowa chodnika
Przebudowa ul. M. Kopernika w Krośnie

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

Utworzenie Ponadregionalnego
Centrum Szkolenia Lotniczego w
oparciu o zmodernizowaną
infrastrukturę lotniska w Krośnie

Opracowana została dokumentacja przetargowa oraz zakończone zostało
opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wskaźników wiatru oraz
uzyskano na ich lokalizację decyzję pozwolenia na budowę. Ogłoszony został przetarg
na realizację II etapu inwestycji, który obejmuje m.in. budowę dróg( droga startowa,
droga kołowania DKE - część), kanalizacja deszczowa, zasilanie elektryczne
infrastruktury lotniska, wyposażenie wieży kontroli lotów wykonanie wskaźników
wiatru. Realizacja inwestycji finansowana będzie na zasadach faktoringu. W m-cu
grudniu została podpisana umowa na realizację zadania z terminem zakończenia - 12
miesięcy od podpisania umowy ( grudzień 2016).

Budowa zintegrowanej
sieci ścieżek rowerowych

Budowa nowych ścieżek
rowerowych

W ramach realizowanych inwestycji drogowych budowane są ścieżki rowerowe.

Zwiększenie
wykorzystania
transportu zbiorowego

Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne,
Krosno i Wojaszówka, którego głównymi celami były:
- zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o
charakterze użyteczności publicznej;
- zidentyfikowanie potrzeb przewozowych;
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- określenie zasad finansowania usług przewozowych;
- określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu;
- ustalenie zasad organizacji rynku przewozów;
- określenie standardów usług przewozowych w przewozach o charakterze
użyteczności publicznej;
- organizację systemu informacji dla pasażerów
Ciągła poprawa oferowanych usług transportowych przez MKS poprzez modyfikację
poszczególnych linii komunikacyjnych, dostosowanie oferty przewozowej do
postulatów mieszkańców MOF Krosno oraz gmin ościennych m.in.:
- uruchomienie dodatkowej komunikacji do obsługi imprezy masowej p.n. „Balony
nad Krosnem 2015”,
- przedłużenie linii komunikacyjnej nr 2 w dni robocze, soboty i święta o odcinek
Wieniawskiego- Chopina Sklep – Wieniawskiego,
- uruchomienie linii nocnej N1 w sezonie wiosenno-letnim w okresie od 1 maja do 30
września na trasie Suchodół – Głowienka – Os. Traugutta – Os. Markiewicza –
Dworzec – Polanka – Turaszówka - Jedlicze,
- optymalizacja rozkładu jazdy linii komunikacyjnej nr 20 w dni nauki szkolnej i
przedłużenie o odcinek Wyszyńskiego – Huta Techniczna,
- uruchomienie sezonowej linii komunikacyjnej nr L na trasie Pl. Monte Casino –
Dworzec – Polanka – Turaszówka - Jedlicze,
W chwili obecnej funkcjonuje system poboru opłat za parkowanie w strefie płatnego
parkowania.
Optymalizacja systemu
parkingowego

Sfera płatnego parkowania

W strefie zlokalizowanych jest 21 parkometrów. Miejsc parkingowych płatnych jest
ok. 450 szt.
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Utwardzenie terenu działki nr 2074/1 przy ul. Staszica 17 w Krośnie
Utworzono nowe niepłatne miejsca
parkingowe w pasach drogowych

Rozbudowa ul. Żwirki i Wigury i remont ul. Składowej w Krośnie
Budowa drogi łączącej ul. Oficerską z ul. Podchorążych łącznie z budową parkingu w
Krośnie

Zwiększenie płynności
ruchu

Przebudowa skrzyżowań oraz
zainstalowanie sygnalizacji
świetlnych w celu poprawienia
efektywności układu
komunikacyjnego oraz płynności
ruchu drogowego

System poprawy przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w ciągu drogi
krajowej nr 28 w granicy administracyjnych miasta Krosna

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna
Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Długość nowo wybudowanych
dróg

km

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

0

0

Długość zmodernizowanych
dróg

km

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

12,62

22,94

Długość linii komunikacji
miejskiej

km

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o.

244,7

270

Liczba pasażerów komunikacji
miejskiej

osoba

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o.

2 636 814

2 578 703
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Liczba pasażerów komunikacji
miejskiej na 1000 mieszkańców

osoba

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o.

56 102

54 866

Liczba stałych użytkowników
lotniska wpisanych do
dokumentacji rejestracyjnej

jednostka
gospodarcza

Własne – na podstawie Teczki Rejestracyjnej Lotniska Krosno

7

7

Liczba operacji lotniczych
wykonanych na lotnisku Krosno

operacja
lotnicza

Własne – na podstawie sprawozdań operatora lotniska

6396

5746

Liczba wypadków drogowych

szt.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

34 970

32 967

Długość ścieżek rowerowych

km

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

13,6

16,16 –
dane
własne
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Priorytet 2: Przestrzeń miejska
Kierunki działań

Optymalizacja
przestrzeni miejskiej

Nazwa działania

Sporządzanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i
wprowadzanie niezbędnych zmian
w już obowiązujących planach oraz
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krosna

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Trwały prace nad sporządzeniem zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna. Zmiana studium zgodnie z podjętą
27 lutego 2015 r. uchwałą o przystąpieniu obejmuje obszar miasta w granicach
administracyjnych. Zmiany obejmują tylko niezbędne elementy zagospodarowania
miasta, które uległy dezaktualizacji w okresie jego obowiązywania. Elementy te
obejmują m. in. punktowe zmiany w kierunkach rozwoju wyznaczonych w studium
oraz aktualizację wskaźników i parametrów urbanistycznych wyznaczonych dla nich.
Zmiany studium dotyczą również kierunków rozwoju układu komunikacyjnego miasta
oraz zasad ochrony środowiska, w tym kulturowego oraz ochrony przyrody.
Wprowadzone zmiany w tym zakresie wynikają zarówno ze zmienionych założeń
polityki miasta jak również zmienionych przepisów prawa. Zmiany punktowe w
zasięgu terenów o
+wyłącznie spowodowane wnioskami inwestorskimi osób fizycznych jak i wnioskami
wewnętrznymi Miasta.
Trwały prace nad sporządzeniem 13 miejscowych planów i zmian. W 2015 r.
zakończono prace nad jednym dokumentem – zmiana MPZP „Polanka IV”, który
wszedł w życie 24.02.2015 r. Powierzchnia zmiany planu: 0,36ha. Powierzchnia
pokryta obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:
49,8% (stan na 31.12.2015 r.)

Podnoszenie
atrakcyjności Starego
Miasta

Zabezpieczenie osuwiska wraz z
przebudową niezbędnej
infrastruktury drogowej i uzbrojenia
terenu przy ul. Zjazdowej w Krośnie

W ramach zadania zabezpieczone zostało czynne osuwisko (od ul. Podwale,
Zjazdowa), odbudowane mury, przebudowana ul. Zjazdowa, dokonany rozdział
kanalizacji ogólnospławnej w rejonie w/w ulic.

Remont i budowa schodów i ulic
oraz budowa ciągu pieszego

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa ciągu pieszego od
ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu
56

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna za 2015 r.
Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 2: Przestrzeń miejska

Rewitalizacja Zespołu
Staromiejskiego ,
zagospodarowanie placu
przedszkolnego

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont schodów z ul.
Staszica do ul. Bursaki w Krośnie"
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Remont schodów z ul. Blich
do ul. Legionów w Krośnie"
Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie - III etap ulice: Sienkiewicza, Plac
Konstytucji 3 Maja, Czajkowskiego, Staszica, Wisłocza, Kapucyńska

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Modernizacja zabytkowego dworca
PKP na potrzeby funkcjonowania
"ETNOCENTRUM ziemi
krośnieńskiej"

Rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego
dworca PKP oraz dokumentacją projektową Etnocentrum

Wycinka drzew rosnących w obrębie międzywala potoku Lubatówka na odcinku od
mostu w ciągu ul. Piłsudskiego do mostu w ciągu ul. Czajkowskiego
Opracowanie kompleksowej dokumentacji dendrologicznej drzewostanu na Starym
Cmentarzu przy ul. Krakowskiej

Poprawa estetyki zieleni
miejskiej

Działania podjęte w tym obszarze to
przede wszystkim

Opracowanie kompleksowej dokumentacji dendrologicznej drzewostanu na „starej
części” Cmentarza Komunalnego przy ul. kard. S.Wyszyńskiego
Wprowadzenie nowych nasadzeń drzew w ciągu ul. Krakowskiej (przed Starym
Cmentarzem, Wojska Polskiego (na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ul.
Bohaterów Westerplatte oraz przy ul. Boh. Westerplatte od skrzyżowania z ul.
Sikorskiego do Zespołu Szkół)
Wprowadzenie nowych nasadzeń w kompozycji mieszanej przy ul. Legionów (przed
wejściem do CDS)
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Nowe nasadzenia wg projektu rewitalizacji Zespołu Staromiejskiego na Placu
Konstytucji 3-go Maja
aranżacja zieleni w otoczeniu pomnika Portiusa przy ul. J. Piłsudskiego (obok muru
farnego)

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

Obniżanie krawężników i
sygnalizatorów akustycznych

Przy realizowanych inwestycjach obniżane są krawężniki na przejściach dla pieszych i
montowane sygnalizatory akustyczne na przejściach dla pieszych.

Przebudowa palarni, toalety i
pokoju w DPS Nr 2 w Krośnie

W ramach środków finansowych zmodernizowana została łazienka ogólnodostępna
na I piętrze DPS nr 2 z dostosowaniem jej dla osób niepełnosprawnych. Na parterze
zostało zmodernizowane pomieszczenie i dostosowane na palarnię.

Modernizacja budynku UM przy ul.
Prochownia 4 w Krośnie

W ramach środków finansowych opracowana została koncepcja na
zagospodarowanie terenu wokół budynku UM przy ul. Prochownia z dostępem do
budynku dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa budynku ZSP Nr 6 przy
ulicy A. Lewakowskiego 27
w Krośnie na mieszkania komunalne

W wyniku przebudowy budynku ZSP Nr 6 przy
ul. A. Lewakowskiego 27 uzyskano 24 mieszkania komunalne o powierzchni
użytkowej 811.70 m2
.

Modernizacja systemu
mieszkań komunalnych
i socjalnych

Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ulicy
Szklarskiej 3a w Krośnie
Zrealizowana przez TBS-PM Sp. z
o.o. w Krośnie

W styczniu 2015 r. TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie otrzymał decyzję pozwolenia na
użytkowanie budynku mieszkalnego przy ulicy Szklarskiej 3a w Krośnie. Uzyskano 36
mieszkań
o powierzchni użytkowej 1724.30 m2.
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Wskaźnik

Powierzchnia nowo powstałych
terenów zielonych
przeznaczonych do rekreacji

Liczba nowych mieszkań
oddanych do użytkowania
(narastająco)

Powierzchnia użytkowa nowych
mieszkań oddanych do
użytkowania (narastająco)

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

ha

Własne – na podstawie danych ewidencji gruntów

57 ha

57 ha

70

60

(dane z
własnych
źródeł)

(dane z
własnych
źródeł)

3957.88

2536

(dane z
własnych
źródeł)

(dane z
własnych
źródeł)

mieszkanie

m2

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Priorytet 3: Ochrona środowiska
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych wykonana została
termomodernizacja obiektów oświatowych m. in.
PM nr 2 ( docieplenie ścian, wymiana instalacji c.o.),
PM nr 3 (docieplenie ścian),
PM nr 4 (docieplenie ścian),
PM nr 5 (docieplenie ścian),

Kompleksowa termomodernizacja
obiektów oświatowych w Krośnie

SP nr 3 (docieplenie ścian, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz
modernizacja kotłowni),
SP nr 4 (docieplenie ścian),

Poprawa efektywności
energetycznej
infrastruktury

SP nr 6 (docieplenie ścian),
ZSP nr 4 ( docieplenie ścian, wymiana instalacji centralnego ogrzewania) ,
ZSP nr 5 ( docieplenie ścian, wymiana instalacji centralnego ogrzewania),
SOSW (docieplenie ścian budynku internatu).
Miejska Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, ul. Lewakowskiego
14 - modernizacja kotłowni

Zadanie zrealizowane. Wykonana została nowa kotłownia gazowa oraz wymieniona
została instalacja centralnego ogrzewania.

Modernizacja budynku
administracyjnego przy ul.
Legionów w Krośnie

W ramach środków finansowych opracowana została dokumentacja projektowa na
termomodernizację budynku administracyjnego przy ul. Legionów wraz z decyzją
pozwolenia na budowę.
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Zwiększenie stopnia
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Miejski Zespół Szkół Nr 7, ul.
Powstańców Śląskich 75 modernizacja instalacji elektrycznej

Zadanie zrealizowane. Wymieniona została w budynku szkoły cała wewnętrzna
instalacja elektryczna.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 ul. Bohaterów Westerplatte 20
- wymiana instalacji elektrycznej

Wymieniona została w budynku szkoły cała wewnętrzna instalacja elektryczna.

Dotacje dla osób fizycznych na
zakup i montaż instalacji
wykorzystującej energię odnawialną

Likwidacja niskiej emisji na terenie
miasta Krosna - program KAWKA

Udzielono 6 dotacji na kwotę 10 259,78 zł ( łączna powierzchnia zainstalowanych
kolektorów słonecznych w ramach programu dotacji wyniosła 31,8 m2)

Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu KAWKA do
realizacji zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Krosna
(zadania realizowane przez Gminę Miasto Krosno: edukacja mieszkańców oraz
przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji)
Głównym celem projektu było pozyskanie narzędzi nakierowanych bezpośrednio i
pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które
wspomogą realizację procesu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną.

Poprawa czystości
powietrza

Przygotowanie planu gospodarki
niskoemisyjnej dla obszaru
obejmującego Miasto Krosno oraz
Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i
Krościenko Wyżne.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
1. Stworzenie bazy danych dla całego obszaru objętego projektem, stanowiącej
podstawę do przygotowania Planu gospodarki niskoemisyjnej
2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
3. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF Krosno) partnerów Projektu
4. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie objętym wnioskiem poprzez
działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu
5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
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Zwiększenie
efektywności gospodarki
odpadami

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

Rozbudowa składowiska odpadów
w Krośnie

Optymalny rozwój
infrastruktury wodno –
ściekowej

Zwiększenie
świadomości

Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 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.
Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 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.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
na Osiedlu Tysiąclecia - projekt

W ramach zadania opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowa wraz z
uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej w
rejonie ulic: Kolejowa, Naftowa, Krakowska, Tysiąclecia, Ściegiennego itp. Termin
zakończenia prac projektowych - marzec 2016.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
w rejonie ulic Zjazdowa, Podwale

W ramach środków finansowych wykonany został rozdział kanalizacji ogólnospławnej w
rejonie ulic Zjazdowa, Podwale z wylotami do rzeki Lubatówka.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
przy ul. Piłsudskiego, Cmentarnej
w Krośnie

Po uzyskaniu warunków z MPGK w Krośnie zlecono opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i decyzją pozwolenia na budowę na
rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ulic Piłsudskiego, Cmentarna.

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej
na terenie "Starego Szpitala" przy
ul. Grodzkiej w Krośnie

W ramach zadania opracowana została kompletna dokumentacja projektowa wraz z
uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na
terenie "starego" szpitala.

Edukacja ekologiczna poprzez teatr

Z okazji „Dnia Ziemi” zorganizowano dla krośnieńskich placówek oświatowych
widowisko teatralne pt.. „Pieski świat” w Sali RCKP. We współpracy z ElektroEko
Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zorganizowano,
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ekologicznej
mieszkańców

również zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz ze spektaklem
teatralnym p.t. „ELEKTROMISJA”. Biletem wstępu było przyniesione przez każde
dziecko małogabarytowego odpadu elektrycznego lub elektronicznego. W każdym z
widowisk uczestniczyło około 1 000 dzieci.
XI edycja konkursu zbiórki zużytych
baterii p.n. „Poszukiwacze
Zaginionych Baterii”

W konkursie wzięło udział 10 Przedszkoli, 10 Szkół Podstawowych, 6 Gimnazjów, 6
Szkół Ponadgimnazjalnych, łącznie 6 359 dzieci i młodzieży z krośnieńskich placówek
oświatowych. Zebrano łącznie 3 904,52 kg zużytych baterii. Średnio na jedno dziecko
przypadło 0,614 kg zebranych odpadów.

„Sprzątanie Świata 2015”

W ramach akcji wyposażono szkoły w rękawice i worki na odpady. Zapewniono odbiór i
zagospodarowanie zebranych przez szkoły odpadów.

Gra multimedialna dla dzieci
„Segreguj odpady”

Z okazji „Dnia Ziemi” na stronie internetowej miasta Krosna udostępniono dla dzieci i
rodziców grę edukacyjną „Segreguj odpady”. Głównym zamysłem gry jest nauczyć
młodych Krośnian jak prawidłowo segregować odpady, zgodnie z przyjętym w Krośnie
systemem selektywnej zbiórki. Edukacja poprzez multimedia.

Prowadzenie prelekcji związanych z tematyka ochrony Środowiska przez pracowników
Urzędu Miasta Krosna w przedszkolach i szkołach.

Inne działania edukacyjne

Akcja promująca zbiórkę elektrośmieci – plakaty w Spółdzielniach Mieszkaniowych.
W ramach działania zakupiono prenumeratę czasopisma „AURA” roczną dla
krośnieńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Czasopisma
są dostępne w czytelniach szkolnych.
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Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Długość ulic wyposażonych w
oświetlenie energooszczędne w
stosunku do długości ulic
oświetlonych ogółem

%

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

9

12

PM2,5 – 25
µg/m3

PM2,5 – 24
µg/m3

Stężenie średnioroczne pyłów
PM 10, PM 2,5

µg/m3

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

PM 10 – 31
µg/m3

PM10 – 33
µg/m3

Stężenie średnioroczne
benzo(a)pirenu

ng/m3

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

B(a)P – 3,0
ng/m3

B(a)P – 4,0
ng/m3

Długość sieci kanalizacji
sanitarnej

km

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

230,52

237,66

Długość sieci wodociągowej

km

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

413,9

423,5

Ludność korzystająca z
oczyszczalni ścieków jako %
ogólnej liczby ludności

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

96,6

96,9
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Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w
odpadach ogółem

%

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

51,78

58,2

Długość miejskiej sieci
ciepłowniczej z rur
preizolowanych

km

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

12.396

13,797

Udział sieci z rur
preizolowanych w długości
miejskiej sieci ciepłowniczej
ogółem

%

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

47

50

Moc zainstalowana energii
cieplnej i elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii

MW/kW

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

0

0
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Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Rozwój sieci
światłowodowej i
szerokopasmowej

Dzierżawa sieci światłowodowej

Dzierżawa łącza światłowodowego na odcinku budynek UM przy ul. Staszica 2 do
skrzyżowania ul. Tysiąclecia, ul. Naftowa

Zwiększenie dostępu do
informacji przestrzennej

Projekt PSIP

Projekt realizowany razem z innymi gminami i powiatami

Upowszechnienie usług
e-administracji

Utworzenie nowych formularzy na
platformie ePUAP

Wprowadzono 4 nowe formularze na ePUAP
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Celem głównym projektu było podniesienie ilości i jakości świadczonych e-Usług,
podwyższenie kompetencji pracowników 6 jednostek samorządu terytorialnego w
zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia tych usług.

Cele szczegółowe projektu:
- wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez urzędy 6 jednostek
samorządu terytorialnego,
- wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek
samorządu terytorialnego za pomocą platformy ePUAP lub platformy regionalnej
kompatybilnej z ePUAP,

„E-Usługi Miast i Gmin
Podkarpackich”

- podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie
stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług
publicznych,
- podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania
elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 6 jednostek samorządu
terytorialnego objętych wsparciem,
- wdrożenie/modernizacja w 6 jednostkach samorządu terytorialnego rozwiązań
informatycznych:
a) dziedzinowych systemów informatycznych wspierających świadczenie w sposób
zautomatyzowany co najmniej 6 samorządowych e-Usług w każdej z jednostek
samorządu terytorialnego - partnerów projektu,
b) istniejącego systemu Elektornicznego Zarządzania Dokumentami z funkcjonalnością
wymiany korespondencji z platformą ePUAP,
c) uruchomienie w 6 jednostkach samorządu terytorialnego punktów potwierdzania
Profilu Zaufanego.
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Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość w
2014 r.

Wartość w
2015 r.

Liczba usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Urząd
Miasta Krosna

usługa

Własne – na podstawie danych systemu informatycznego Urzędu
Miasta Krosna

14

18

Liczba spraw administracyjnych
załatwionych drogą
elektroniczną przez Urząd
Miasta Krosna

sprawa

Własne – na podstawie danych systemu informatycznego Urzędu
Miasta Krosna

23

66

Liczba miejskich punktów
bezpłatnego dostępu do
Internetu

szt.

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

25

27
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