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ZARZĄDZENIA 

 

W okresie od dnia 16 listopada 2021 r. do dnia 15 grudnia 2021 r. Prezydent Miasta 

Krosna wydał 51 zarządzeń w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1315/21 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. 

Zarządzenie nr 1316/21 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej  

pt. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1317/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji 

Zabytków Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1318/21 z dnia 16.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji opiniującej 

wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków. 

Zarządzenie nr 1319/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1320/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1321/21 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzeni 

wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego 

Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL – 21”. 

Zarządzenie nr 1322/21 z dnia 18.11.2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1323/21 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1324/21 z dnia 19.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1325/21 z dnia 22.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odwołania 

Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego. 

Zarządzenie nr 1326/21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego 

wykazu akt dla Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1327/21 z dnia 23.11.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
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Zarządzenie nr 1328/21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie wyboru dla Miasta Krosna długości 

okresu dla ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Zarządzenie nr 1329/21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej  

na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1330/21 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1331/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 1332/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 1333/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 1334/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej 

do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. 

Zarządzenie nr 1335/21 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2022 roku”. 

Zarządzenie nr 1336/21 z dnia 26.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1337/21 z dnia 29.11.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 805/17  

z dnia 14 marca 2017 r. oraz Nr 1007/17 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie powołania 

Komisji ds. nadawania lub zmiany nazw dla obiektów infrastruktury miejskiej na terenie 

Miasta Krosna.  

Zarządzenie nr 1338/21 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz 

mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1339/21 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna  

i Powiatu Krośnieńskiego. 

Zarządzenie nr 1340/21 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie powołania Dyrektora instytucji kultury 

pn. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1341/21 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1342/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 
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Zarządzenie nr 1343/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1344/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

wniosków na realizację zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1345/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1346/21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1347/21 z dnia 01.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 

regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1348/21 z dnia 01.12.2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1349/21 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

stypendiów sportowych przyznawanych w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1350/21 z dnia 01.12.2021 r. w sprawie przekazania uprawnienia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie do zaciągania zobowiązań związanych 

z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. 

Zarządzenie nr 1351/21 z dnia 02.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Koordynatora oraz Zespołu ds. dostępności. 

Zarządzenie nr 1352/21 z dnia 02.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wraz 

z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + na lata 2021 – 

2022”. 

Zarządzenie nr 1353/21 z dnia 03.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej   

na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1354/21 z dnia 03.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1355/21 z dnia 03.12.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie 

realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie”. 

Zarządzenie nr 1356/21 z dnia 07.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  

na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz 

mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku. 
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Zarządzenie nr 1357/21 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego 

od pracy w Urzędzie Miasta Krosna, w zamian za święto przypadające w innym dniu niż 

niedziela. 

Zarządzenie nr 1358/21 z dnia 08.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1359/21 z dnia 09.12.2021 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki  

na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1360/21 z dnia 13.12.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 922/2020 

Prezydenta Miasta Krosna    z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen za przyjęcie 

odpadów z terenu Gminy Miasto Krosno do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej 

108. 

Zarządzenie nr 1361/21 z dnia 13.12.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 922/2020 

Prezydenta Miasta Krosna     z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia cen za przyjęcie 

odpadów z terenu Gminy Miasto Krosno do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej 

108. 

Zarządzenie nr 1362/21 z dnia 13.12.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1149/21 

Prezydenta Miasta Krosna z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia cen  

za przyjęcie odpadów do Instalacji Komunalnej przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1363/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1364/21 z dnia 14.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

pt. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie”. 

Zarządzenie nr 1365/21 z dnia 15.12.2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika  

ds. Otwartości Danych w Urzędzie Miasta Krosna.  

 

 

DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

16 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. tablic z 
nazwami ulic na terenie miasta. 

16 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu komisji Rady Miasta dot. POZ. 

16 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w konferencji prasowej dot. obchodów jubileuszu 150. rocznicy 
urodzin Jana Szczepanika. 

16 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. koncepcji 
odwodnienia ul. Sikorskiego. 
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16 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
kosztów przedszkoli publicznych i niepublicznych. 

16 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. podsumowania 
tegorocznej edycji i planów na przyszły rok Young Arts Festival. 

16 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
SUiKZPMK. 

16 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
kanalizacji deszczowej. 

17 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu zorganizowanym przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla dot. obchodów 
roku Ignacego Łukasiewicza. 

17 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami Grupy GraTy dot. projektów. 

17 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
dofinansowania do dokształcania. 

17 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji 
GDDKiA dot. tzw. obwodnicy Miejsca Piastowego. 

17 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
SUiKZPMK. 

18 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
odprowadzania wód opadowych. 

18 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. spraw 
geodezyjnych. 

18 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym w terenie dot. 
bloku energetycznego. 

18 listopada Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z dziećmi i ich rodzicami z 
„Drużyny Robotycznej SPACE ROBOTS” – prezentacja działalności. 

18 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
inwestycji sportowych i oświatowych. 

18 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
Światowego Dnia Cukrzycy. 

18 listopada Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego  z Dyrektorem PKP 
PLK Kraków dot. projektów kolejowych. 

18 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

19 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. kamienic 
przy ul. Rynek5 i Spółdzielczej. 

19 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu, podczas którego 
podpisana została umowa z WFOŚ dot. samochodu gaśniczego na potrzeby 
OSP Polanka. 

19 listopada Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem TBS dot. spraw 
bieżących. 

19 listopada Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego dot. funkcjonowania SOR. 

19 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Konferencji ORKE. 

19 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
mieszkańcami bloku Oficerska 1 dot. inwestycji w sąsiedztwie. 

19 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestorów.  

19 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
termomodernizacji budynków. 
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22 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w testach autobusu elektrycznego. 

22 listopada Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem KSM Krosno dot. 
spraw bieżących. 

22 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Konfederacji Wolność i Niepodległość w związku z otwarciem biura w 
Krośnie. 

22 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
budowy trybuny na stadionie przy ul. Legionów. 

22 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
remontu stoku narciarskiego w Czarnorzekach. 

22 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

22 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
przebudowy ul. Sikorskiego. 

23 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
wykorzystania środków dofinansowania do budowy PM1. 

23 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. asystenta 
nauczyciela. 

23 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. lotniska. 

23 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

24 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. rozważenia 
możliwości wykonywania testów covid uczniom krośnieńskich szkół. 

24 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji ds. 
dofinansowania do remontów zabytków. 

24 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. wniosków 
o lokalizację pomieszczeń dla Grupy GraTy, Beniaminka i Towarzystwa 
Pomocy im. św. Brata Alberta. 

24 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z 
wykonawcą dot. projektu OZE kotły gazowe. 

24 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

25 listopada Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Komendantem Miejskim PSP 
dot. współpracy. 

25 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w audycji samorządowej w Radiu 
Trendy. 

25 listopada Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor Muzeum Rzemiosła 
dot. spraw bieżących. 

25 listopada Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor MOPR dot. 
spraw bieżących. 

25 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami Wilków Krosno dot. uzgodnienia harmonogramu 
inwestycji. 

25 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Partnerstwa 
HSC. 

25 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w XXV Seminarium ZMP 
Uruchomienie endogennych potencjałów. 

26 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w programie TVP Rzeszów dot. 
rozwiązań komunikacyjnych. 

26 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w konferencji dot. inwestycji 
realizowanych przez Krośnieński Holding Komunalny dofinansowanych 
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przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

26 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu  z Prezesem 
Firmy Cellfast dot. współpracy w zakresie kształcenia. 

26 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. obchodów 
jubileuszu 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika. 

26 listopada Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor BWA dot. 
bieżącego funkcjonowania. 

29 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy zadań MOSiR. 

29 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
zagospodarowania terenów inwestycyjnych. 

29 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu EUCF. 

30 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Prezesem MPGK i 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw finansowych spółki. 

30 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego oraz Zastępców Prezydenta 
Bronisława Barana i  Tomasza Solińskiego w konferencji prasowej w 
Etnocentrum. 

30 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w radzie budowy PM1. 

30 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
budowy PM1. 

30 listopada Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
OZE kotły gazowe. 

1 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. organizacji 
Jarmarku Świątecznego. 

1 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. propozycji 
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby SP5. 

1 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. budowy 
trybun na stadionie przy ul. Legionów. 

1 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego  z potencjalnym 
inwestorem. 

1 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji Smart 
City Krosno. 

2 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
funkcjonowania WTZ. 

2 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. oceny 
realizacji grantu „Dostepność”. 

3 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. koncepcji 
odprowadzania wód opadowych w rejonie strefy inwestycyjnej, drogi G oraz 
ul. Sikorskiego. 

3 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektorem Wód Polskich dot. 
koncepcji odprowadzania wód opadowych w rejonie strefy inwestycyjnej, 
drogi G oraz ul. Sikorskiego. 

3 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem ZSP2 dot. 
spraw organizacyjnych 

3 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem I LO dot. 
spraw bieżących. 

3 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor MOPR dot. 
bieżącego funkcjonowania. 

3 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
rozbudowy ul. Sikorskiego. 



9 

 

3 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w warsztatach ZMP dot. 
projektu PRL i PRI. 

6 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w konferencji „Gospodarka Obiegu 
Zamkniętego”. 

6 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
dotychczasowego funkcjonowania lodowiska. 

6 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
uzbrojenia Strefy Krosno2. 

6 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji z 
Promost i PKP PLK dot. projektu obniżenia niwelety torów. 

7 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami BGK 
dot. oferty współpracy. 

7 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. projektu 
„Branżowe, Edukacyjne Centra Umiejętności”. 

7 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
wykorzystania 0,4% rezerwy oświatowej. 

7 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w. telekonferencji z 
IRMiR dot. narzędzi do zarządzania miastem. 

7 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
koncepcji zagospodarowania terenów Strefy Krosno2. 

8 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami Swim2Win dot. działalności. 

8 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor ZSP4 dot. 
spraw bieżących. 

8 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem NFZ 
Rzeszów dot. funkcjonowania POZ. 

8 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w posiedzeniu Zarządu 
Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego. 

8 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestorów. 

8 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
uzbrojenia Strefy Krosno2. 

9 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa dot. siedziby Izby Pamięci. 

9 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
umowy z POZ. 

9 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym 
walnym, sprawozdawczym posiedzeniu Stowarzyszenia Rozwoju Sportu 
Krośnieńskiego. 

9 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

9 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Partnerstwa 
HSC. 

10 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu inicjującym klaster 
energii. 

10 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w audycji TV Obiektyw dot. 
gospodarki odpadami. 

10 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. klas 
mistrzostwa sportowego. 

10 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
zabezpieczenia niewykorzystanych środków z dofinasowania na PM. 
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10 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego  z Dyrektorem PGE 
dot. projektów energetycznych w Krośnie. 

10 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

12 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
zabezpieczenia działalności koronera na 2022 rok. 

13 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu z inwestorem działającym w strefie dot. dalszego 
rozwoju. 

13 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem Automobilklubu 
Małopolskiego w Krośnie dot. współpracy. 

13 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami POZ dot. umów. 

13 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestorów.  

13 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
OZE sieci. 

14 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor MOPR dot. organizacji 
i omówienia planu działań. 

14 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
przebudowy ul. Sikorskiego. 

14 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu czyste powietrze. 

15 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Krośnieńskiego Koła Pszczelarzy dot. organizacji konferencji. 

15 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu dot. organizacji obchodów jubileuszu 150. rocznicy 
urodzin Jana Szczepanika. 

15 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. siedziby 
dla Grupy GraTy. 

15 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji ds. 
stypendiów sportowych. 

15 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
programu „Umiem Pływać” – przygotowanie wniosku o dofinansowanie. 

15 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w  posiedzeniu Zespołu 
Inwestycji Strategicznych. 

15 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu związanym z 
podpisaniem umowy w PUW na realizację projektu PRL. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

25 listopada Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu, podczas którego wręczone zostały nagrody w 
dziedzinie kultury. 

2 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystościach barbórkowych 
PSG. 

5 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu mikołajkowym na krośnieńskim Rynku. 

10 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu autorskim i prezentacji 
książki Anny Gorczycy „Straż Graniczna”. 

12 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystym spotkaniu rocznicowym 
w Etncentrum. 

13 grudnia Złożenie kwiatów przez Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcę 
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Prezydenta Bronisława Barana pod tablicą „Ludzie Solidarności”. 

14 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu, podczas którego przekazano nagrodę w dziedzinie 
kultury pani Ewie Mańkowskiej. 

14 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w wernisażu wystawy 
„Szklane Historie” w CDS. 

 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 grudnia 2021 r. wynosi: 272 osoby. 

Liczba etatów: 271, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 3 osób/ 3 etaty. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 

 od dnia 27 grudnia 2021 r. stanowisko Kierownika Biura Nadzoru Finansowego  

i Kontroli Wewnętrznej, po przejściu na emeryturę Pana Romana Perza, obejmie Pani 

Barbara Szmyd.  

 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 bez zmian. 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-11-2021 r. do 15-12-2021 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie III raty zaległości 
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2021 w kwocie 216,00 zł (w tym: podatek 
rolny – 48,90 zł, podatek od nieruchomości – 167,10 zł). Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 
 

2. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie II raty zaległości 
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2021 w kwocie 157,00 zł (w tym: podatek 
rolny – 35,80 zł, podatek od nieruchomości – 121,20 zł). Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 

 
3. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie III i IV raty zaległości 

w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2021 w kwocie 314,00 zł (w tym: podatek 
rolny – 71,60 zł, podatek od nieruchomości – 242,40 zł). Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 

 
4. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie IV raty zaległości 

w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2021 w kwocie 214,00 zł (w tym: podatek 
rolny – 48,60 zł, podatek od nieruchomości – 165,40 zł). Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 
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5. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w opłacie  

od posiadania psów za rok 2021 w łącznej kwocie 200,00 zł. Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 

 
6. Został złożony wniosek przez Krośnieński Inkubator Technologiczny  

„KRINTECH” sp. z o.o. o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za miesiące 
od sierpnia do października 2021 r. w łącznej kwocie 18 681,00 zł. Wniosek został 
w całości rozpatrzony pozytywnie. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały 
odsetki za zwłokę w kwocie 201,00 zł. 

 

 

Kwota umorzeń od 16-11-2021 r. do 15-12-2021 r. 

należność główna -       19 782,00 zł 

odsetki za zwłokę -            201,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-12-2021 r. 

należność główna -              288 694,62 zł 

odsetki za zwłokę -                  2 587,24 zł 

 

 

 

Decyzje z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydane  

w okresie od 16.11.2021 r. do 15.12.2021 r. 

 

1. Został złożony wniosek przez osobę fizyczną o umorzenie opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi z dwóch nieruchomości kolejno: 
a) za okres od I raty 2020 r. do III raty 2021 r. w łącznej kwocie 260,00 zł  
b) za okres od II raty 2020 r. do IV raty 2021 r. w łącznej kwocie 299,00 zł.  

Wniosek został rozpatrzony połowicznie i umorzono połowę zaległości w kwocie 559,00 zł.  

 

Kwota umorzeń od 16-10-2021 r. do 15-11-2021 r.: 

należność główna – 559,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-11-2021 r.: 

należność główna – 4 528,20 zł 

odsetki za zwłokę – 574,00 zł 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki w okresie od 16 listopada 2021 r.  

do 15 grudnia 2021 r. odbył 4 rozmowy z mieszkańcami w ramach  

tzw. przyjęć stron. Rozmowy dotyczyły m.in. spraw z zakresu: 

 

 gospodarki komunalnej – 2, 
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 gospodarki nieruchomościami – 1, 

 ochrony zabytków – (wniosek o wykreślenie budynku z Gminnej Ewidencji Zabytków).  

 

 

 

Zastępca Prezydenta Bronisław Baran nie przyjmował mieszkańców w ramach  

tzw. przyjęć stron.  

 

 

 

Informacja o decyzjach podjętych przez Prezydenta Miasta Krosna z zakresu 

geodezji i gospodarki nieruchomościami w terminie od 16.11.2021 r.  

do 15.12.2021 r.  

 

W w/w okresie Prezydent podjął decyzję w następujących sprawach: 

 

Przeniesienie własności: 

 dz. 404/3;  obr. Przemysłowa, akt not. z dn. 18.11.2021 r. kwota: 161 130,00 zł  
Sprzedaż: 

  lokal mieszk. ul. Batorego 11/50, akt not. z dn. 30.11.2021 r.  kwota:  74 490,00 zł 

  dz. 1959/27;  obr. Polanka, akt not. z dn. 7.12.2021 r.                 kwota: 223 614,00 zł  

  dz. 397/10; 398/10  obr. Przemysłowa, akt not. z dn. 16.12.2021 r.  
                    kwota:1 147 590,00 zł  

Nabycie nieruchomości 

 dz. 428, 429 obr. Polanka, akt not. z dnia 10.12.2021 r.    kwota:  20 000,00 zł  
        
Oświadczenie o niekorzystaniu z prawa pierwokupu – 1,  
Dzierżawy nieruchomości – 6, 
Podziały nieruchomości – 17, 
Inne decyzje (z zakresu ewidencji gruntów i budynków) – 2. 
 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.11.2021 r. do 15.12.2021 r. 

1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – z terenu Miasta 

Krosna – z terenów zamieszkałych. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 4.11.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 4 608 986,40 zł. 

Czynnik ekologiczny tj. emisja spalin powyżej normy EURO 4 tj. EURO 5 lub wyższej 

(zwane EKOLOGICZNYMI - jako drugie kryterium oceny ofert – 38%): wykonawca 

będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych, 

za pomocą, których wykonawca będzie realizował usługę objętą przedmiotem 

zamówienia spełniającymi normę emisji spalin EURO 5 lub wyższą w liczbie 5 szt.  
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Sposób oznakowania samochodów odbierających odpady komunalne zbierane 

selektywnie w sposób nie budzący wątpliwości, jakiego rodzaju odpady są odbierane 

(zwane OZNAKOWANE SELEKTYWNE - jako trzecie kryterium oceny ofert – 2%): 

wykonawca będzie dysponował pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów 

komunalnych ZBIERANYCH SELEKTYWNIE, za pomocą których wykonawca będzie 

realizował usługę objętą przedmiotem zamówienia w zakresie odbioru odpadów 

zbieranych selektywnie oznakowanych w sposób nie budzący wątpliwości, że samochód 

odbierający odpady komunalne selektywne odbiera właśnie tego typu odpady w liczbie  

2 szt.  

 

Wykonawca:  

Konsorcjum Firm: Lider – „REMONDIS KROeko” Sp. z o. o., ul. Fredry 1, 38-400 

Krosno; Partner – „FBSerwis Karpatia” Sp. z o. o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów.  

 

 

2) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji/pozwoleń dla zadania pn.: „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce 

wzdłuż rz. Wisłok”. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 15.11.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

 

3) Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa przedszkola  

– Dostawa i montaż wyposażenia. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.11.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty: 245 360,00 zł. 

Wykonawca:  

„Nowa Szkoła” Sp. z o. o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź. 

 

4) Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ul. kard. S. Wyszyńskiego  

nr P1976R (0+216). 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 22.11.2021 r. 

Wpłynęły 4 oferty. Dwie oferty zostały odrzucone. 

Cena wybranej oferty: 212 273,40 zł. 

Wykonawca:  

„STAN-BRUK” s. c. Jacek Such, Dariusz Stypuła, ul. Pużaka 5, 38-400 Krosno. 

 

 

5)  Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie. 
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Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 25.11.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty.  

Cena wybranej oferty: 2 993 115,21 zł. 

 

Wykonawca:  

Konsorcjum Firm: Lider - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o.,  

ul. Tysiąclecia 38, 38-400 Krosno; Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  

i Drogowych w Krośnie S. A., ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno. 

 

 

6) Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej  

nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej 

jezdni - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów 

akustycznych przy DK 28 dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych 

przy ul. Grodzkiej w Krośnie. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 3.12.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255 

pkt 3) ustawy Pzp. 


