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ZARZĄDZENIA 

 

W okresie od dnia 16 stycznia 2021 r. do dnia 15 lutego 2021 r. Prezydent Miasta 

Krosna wydał 35 zarządzeń w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 971/21 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 972/21 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 973/21 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania 

przetargów pisemnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Krosno położonych w trefie terenów inwestycyjnych. 

Zarządzenie nr 974/21 z dnia 19.01.2021 r. w sprawie odwołania członków Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu 

Krośnieńskiego. 

Zarządzenie nr 975/21 z dnia 19.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie czasowego 

wprowadzenia pracy zdalnej w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 976/20 z dnia 20.01.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia 

limitów na poszczególne obszary dofinansowań w Module I programu pn. „Aktywny 

Samorząd” na rok 2020. 

Zarządzenie nr 977/20 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 978/21 z dnia 20.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 979/20 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu 

Wewnętrznego w Mieście Krośnie. 

Zarządzenie nr 980/21 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2021 roku oraz określenia zasad przyznawania 

dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 981/21 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu w 2021 roku. 

Zarządzenie nr 982/21 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna  

w 2021 roku. 
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Zarządzenie nr 983/21 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 984/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego 

(GBS) i wyznaczenia zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

Zarządzenie nr 985/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 986/21 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń  

i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej miasta Krosna w 2021 r. 

Zarządzenie nr 987/21 z dnia 26.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 988/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  

w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022 w Szkole 

Podstawowej Nr 14  z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 989/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 990/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 991/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 992/21 z dnia 29.01.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych. 

Zarządzenie nr 993/21 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasto Krosno do zaciągania zobowiązań  z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Zarządzenie nr 994/21 z dnia 02.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie oraz Zespołu Szkół 

Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. 

Zarządzenie nr 995/21 z dnia 02.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie służby 

przygotowawczej w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 996/21 z dnia 04.02.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 997/21 z dnia 08.02.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r. 

Zarządzenie nr 998/21 z dnia 10.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

w 2021 roku pn. „Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta”. 
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Zarządzenie nr 999/21 z dnia 10.02.2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat  

za korzystanie z sanitariatów ogólnodostępnych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1000/21 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Miasta 

Krosna prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Krosno oraz wykonywania 

określonych obowiązków w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy Miasto 

Krosno. 

Zarządzenie nr 1001/21 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powierzenia Zastępcy Prezydenta 

Miasta Krosna prowadzenia określonych spraw Gminy, wykonywania określonych 

obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miasto Krosno, upoważnienia  

do wydawania decyzji administracyjnych oraz składania oświadczeń woli. 

Zarządzenie nr 1002/21 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta 

Krosna prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Krosno oraz upoważnienia  

do wydawania decyzji administracyjnych 

Zarządzenie nr 1003/21 15.02.2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania urlopów 

wypoczynkowych oraz wydawania poleceń podróży służbowych na terenie kraju 

pracownikom Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1004/21 z dnia 15.01.2021 r. w sprawie powierzenia Skarbnikowi Miasta 

Krosna prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Krosno oraz wykonywania 

określonych obowiązków w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy Miasto 

Krosno. 

Zarządzenie nr 1005/21 z dnia 15.02.2021 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się 

własnością Gminy Miasto Krosno – miasta na prawach powiatu na podstawie postanowienia 

sądu. 

DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
rozpoczęcia nauki stacjonarnej w kl. I-III. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu online z 
Wojewodą dot. organizacji szczepień. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu OZE sieci. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  strategicznych połączeń drogowych. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji szczepień w Krośnie. 

19 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu z Burmistrzami Rymanowa i Iwonicza Zdroju dot. 
letnich połączeń MKS.  

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych dot. regulaminu funkcjonowania bursy. 

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ustalenia zasad naboru do szkół podstawowych i dodatków motywacyjnych. 

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca. 
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19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  DK28 etap IV. 

20 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor ZSKU dot.  
reorganizacji i przeniesienia siedziby szkoły. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy wynagrodzeń pracowników w placówkach pomocy społecznej. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Konferencji Miast 
Papieskich. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
rozbudowy pola dla camperów – rozstrzygnięcie przetargu. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z 
potencjalnym inwestorem. 

20 stycznia Kontrola przez Zastępcę Prezydenta Tomasza Solińskiego postępu prac - 
DK28 etap IV. 

21 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
gospodarki odpadami. 

21 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. struktury i 
organizacji pracy UM Krosna. 

21 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym ze 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw bieżących. 

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zakończenia procedury kontrolnej w DPS. 

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania KPB i ZKP – dotacje dla klubów sportowych. 

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. programu WFOŚiGW „Czyste powietrze”. 

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Seminarium COIiE 
UMWP. 

22 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami RIO 
dot. podsumowania kontroli. 

22 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
realizacji przyłącza internetowego do szkół i placówek – OSE. 

22 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor BWA dot. 
spraw bieżących. 

22 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor KBP dot. 
spraw bieżących. 

22 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem SP14 dot. 
funkcjonowania klas sportowych. 

22 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektów OZE z PCI. 

22 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu Innowatorów 
Miejskich PARP PFR. 

25 stycznia Rozmowa Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z przedstawicielami 
POZ – Medicus i Spec-Med dot. funkcjonowania w czasie pandemii. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w konferencji dot. realizacji 
projektu PL-SK – WSE Kraków. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej ZSKU – zmiany organizacyjne. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
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dot.  programu WFOŚiGW ,,Czyste powietrze”. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. projektu GOVTech. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zamiany działek w związku z budową tras rowerowych. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania 
dot. współpracy i siedziby związku. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z właścicielem 
nieruchomości dot. zamiany działek pod budowę tras rowerowych. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w posiedzeniu  Rady 
Nadzorczej Krintech Sp. z o.o. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  inwestorów. 

27 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym ze 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw bieżących. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w posiedzeniu Konwentu 
Powiatów Województwa Podkarpackiego dot. projektu „Edukacja dla 
wszystkich”. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania placówek wsparcia dziennego. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy efektów funkcjonowania klas sportowych. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu EOG. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator przedsiębiorczości. 

28 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z Zarządem 
Uniwersytetu III Wieku dot. spraw bieżących. 

28 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana Dyrektor Muzeum 
Rzemiosła dot. organizacji i funkcjonowania. 

28 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN.  

28 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w XV Seminarium FRL: 
„Miasto – strefa czystego powietrza?”. 

29 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  programu WFOŚiGW ,,Czyste powietrze”. 

29 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu OZE parasol. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
programów „Aktywny Senior” i „Senior+”. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
programów ekologicznych w przedszkolach miejskich. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektu dostępności w obszarze szkół miejskich. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
kosztów funkcjonowania Zespołu Krytych Pływalni. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
kosztów funkcjonowania lodowiska. 
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1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  kogeneracji gazowej. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  programu ,,Czyste powietrze”. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy demografii pod kątem wielkości naboru. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
rozbudowy kompleksu basenów odkrytych. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu „Zielone jest trendy”. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu OZE PV. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z 
potencjalnym inwestorem. 

3 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. zagospodarowania lotniska Iwonicz. 

3 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Rektorem KPU dot. 
konwentu. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy i zatwierdzenia sprawozdania średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zasad naboru do przedszkoli i szkół podstawowych. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
możliwości funkcjonowania placówki wsparcia dziennego w CAL Polanka. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z Posłem na 
Sejm RP. 

4 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. łącznika Krosno-S19. 

4 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Wicekuratorem 
Oświaty dot. zmian w krośnieńskiej oświacie. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania inwestycji w obszarze sportu i oświaty. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji stadionu przy ul. Legionów – aktualny stan projektu. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. terenów inwestycyjnych. 

4 lutego Kontrola  przez Zastępcę Prezydenta Tomasza Solińskiego realizacji 
inwestycji - betonowanie wiaduktu DK28 etap IV. 

5 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
budownictwa mieszkaniowego. 

5 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. MPZP i SUiKZPMK. 

5 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor ZSNG dot. 
kształcenia zawodowego wg. IBE i PGNiG. 

5 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami KKTS dot. spraw bieżących. 

5 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
stref rekreacji wzdłuż tras rowerowych. 

5 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. kształcenia 
zawodowego UTW. 

5 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
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dot.  terenów KOWR przy ul. Skorskiego. 

8 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. opłaty 
podatkowej Lotniska Iwonicz. 

8 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor MOPR dot. 
analizy wynagrodzeń. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z Dyrekcją 
ZSKU i ZPO dot. zmiany siedziby. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy prognozy MEN w zakresie kierunków kształcenia zawodowego w 
Polsce i na Podkarpaciu. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji funkcjonowania ZSAB. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  porozumienia KZN. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  zagospodarowania terenów inwestycyjnych. 

9 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. uzbrojenia nowych terenów inwestycyjnych. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy ekspertyz systemów ogrzewania i wentylacji basenów przy ul. 
Sportowej. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy ORKE – posumowanie diagnozy zdalnego nauczania. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania i wynagrodzeń w DPS2. 

9 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Prezesem TPD dot. 
propozycji realizacji zadań. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wznowienia działalności krytych pływalni. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w VI Radzie Budowy 
projektu Czyste powietrze - Sieci ciepłownicze. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
uruchomienia stoku w Czarnorzekach. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
Krośnieńskiej Karty Mieszkańca. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu zagospodarowania terenów inwestycyjnych BPK2. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  KZN. 

11 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. projektów 
drogowych. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektowanych tras rowerowych. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania placówki wsparcia dziennego. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
pracowni zajęć praktycznych dla uczniów ZSAB. 

11 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w audycji samorządowej Radia 
Trendy.  

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  programu WFOŚiGW ,,Czyste powietrze”.  
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11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  pomocy publicznej. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Seminarium FRL ZMP. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym z 
przedstawicielami Wód Polskich dot. opinii do decyzji pozwolenia wodno – 
prawnego przy realizacji rozbudowy stadionu przy ul. Legionów. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy kierunków kształcenia – subwencjonowanie poszczególnych 
zawodów. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
przygotowania uchwał w zakresie zmiany siedziby szkół. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy  
Barometru Zawodów PUP. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator przedsiębiorczości. 

12 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  programu WFOŚiGW ,,Czyste powietrze”. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy funkcjonowania RCEZiNT. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ustalenia planu naboru kształcenia w poszczególnych zawodach. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania POZ. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
hali namiotowej przy SP7. 

15 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z  potencjalnym 
inwestorem. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator przedsiębiorczości. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

16 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystościach Dni Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu. 

17 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu okolicznościowym z 
Konsulem Generalnym Węgier. 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 lutego 2021 r. wynosi: 268 osób. 

Liczba etatów: 266,75, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 4 osób/ 4 etatów. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 Od 15 lutego 2021 wszedł w życie zmieniony Regulamin Organizacyjny Urzędu 

Miasta Krosna. Zakres zmian m.in. połączenie Wydziału Gospodarki Komunalnej  



10 

 

z Wydziałem Ochrony Środowiska i Biurem Gospodarki Lokalowej. Nową komórka 

organizacyjną: Wydziałem Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami 

kieruje Naczelnik Krzysztof Smerecki. 

 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 Bez zmian. 

 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-01-2021 r. do 15-02-2021 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą o umorzenie części IV raty zaległości w podatku od nieruchomości za rok 
2020 – od nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą 
w kwocie 1 767,84 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie.  
 

2. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą o umorzenie II raty podatku od środków transportowych za rok 2020 
w kwocie 20 271,00 zł. Wniosek został rozpatrzony tj. umorzono 1/3 w/w zaległości 
w podatku od środków transportowych za rok 2020 w kwocie 6 757,00 zł. Ponadto 
z mocy prawa umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 112,67 zł. 

 
3. Został złożony wniosek przez firmę DIOXID sp. z o.o. o umorzenie zaległości w podatku 

od nieruchomości za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 6 417,00 zł. Wniosek został 
rozpatrzony tj. umorzono 1/2 w/w zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 
3 208,50 zł. 

 
4. Został złożony wniosek przez „Full-Market” Domy Towarowe Sp. j. o umorzenie 

zaległości w podatku od nieruchomości za miesiąc listopad 2020 r. w kwocie 9 844,00 zł. 
Wnioski zostały rozpatrzone tj. umorzono 1/2 w/w zaległości w podatku  
od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 4 922,00 zł. Ponadto z mocy prawa umorzone 
zostały odsetki za zwłokę w kwocie 8,00 zł. 

 
5.  Został złożony wniosek przez Stowarzyszenie B-4 o umorzenie zaległości w podatku  

od nieruchomości za miesiące od października do grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 
10 590,00 zł. Wniosek został rozpatrzony tj. umorzono 25% w/w zaległości w podatku  
od nieruchomości za rok 2020 w łącznej kwocie 2 647,50 zł. Ponadto z mocy prawa 
umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 37,00 zł. 

 
6. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w podatku  

od spadków i darowizn w kwocie 360,00 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony 
pozytywnie. 

 

Kwota umorzeń od 16-01-2021 r. do 15-02-2021 r. 

należność główna -        19 662,84 zł 

odsetki za zwłokę -             157,67 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2020 r. do 31-12-2020 r. 
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należność główna -              492 298,11 zł 

odsetki za zwłokę -                  3 738,82 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-02-2021 r. 

należność główna -                53 931,39 zł 

odsetki za zwłokę -                     433,67 zł 

 
 

 

W okresie od 16.01.2021 r. do 15.02.2021 r. nie wydano żadnej decyzji z tytułu 

umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kwota umorzeń od 16-01-2021 r. do 15-02-2021 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 16-02-2021 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki oraz jego Zastępcy w okresie od 16 

stycznia 2021 r. do 15 lutego 2021 r. nie przyjmowali mieszkańców w ramach 

tzw. przyjęć stron.  

 

 

 

Informacja o decyzjach podjętych przez Prezydenta Miasta Krosna z zakresu 

geodezji i gospodarki nieruchomościami w terminie od 16.01.2021 r.  

do 15.02.2021 r.  

 

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

 

Sprzedaż  nieruchomości 

dz.1072/3 i 1085/3 akt not. z dnia 26.01.2021 r.    kwota             17 400,00 zł 

dz.1072/27,1072/139, 1072/141, 1072/134, 1072/64, 1072/63 

                 akt not z dnia 26.01.2021 r.    kwota           475 000,00 zł 

 

Nabycie nieruchomości – 0, 

Dzierżawy nieruchomości – 12 (aneksy do umów), 

Podziały nieruchomości – 8, 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 9, 
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Zaświadczenia i informacje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności – 4, 

Decyzje odszkodowawcze – 7, 

Inne decyzje (z zakresu ewidencji gruntów i budynków) – 2, 

Decyzje wywłaszczeniowe (ograniczenie prawa własności) – 26. 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.01.2021 r. do 15.02.2021 r. 

 

1. Dostawa i instalacja systemu eBOK w ramach projektu pn. „Zaangażowani  

w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych  

dla mieszkańców Krosna”. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 29.12.2020 r. 

 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 265 680,00 zł. 

Długość okresu gwarancji jakości dla systemu eBOK oraz jego instalacji, będącego 

przedmiotem zamówienia (jako drugie kryterium oceny ofert – 20%): 60 miesięcy. 

Długość bezpłatnego wsparcia technicznego dla systemu eBOK będącego przedmiotem 

zamówienia (jako trzecie kryterium oceny ofert – 20%): 48 miesięcy. 

 

Wykonawca:  

„KartGIS” Sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa. 

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa  

ul. Gen. S. Maczka w Krośnie”. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 8.01.2021 r. 

 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 135 300,00 zł,  

w tym: 

- cena sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w oparciu  

o decyzję ZRID/pozwolenie na budowę uzyskaną na podstawie dokumentacji technicznej dla 

przedmiotowego zadania – 1 000,00 zł, 

- cena opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  

– 100,00 zł. 

Wydłużenie okresu gwarancji jakości i okresu rękojmi za wady (jako drugie kryterium oceny 

ofert – 40%): o 2 lata (ponad wymagane zgodnie z pkt 6.3. SIWZ). 

 

Wykonawca:  
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„BALTRA” Daniel Jaros, Wojciech Krawiec s.c., ul. Kasztanowa 10/1, 80-297 Banino. 

 

3. Opróżnianie i utrzymanie w czystości koszy ulicznych. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 8.01.2021 r. 

 

Wpłynęły 3 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 159 500,00 zł. 

Dodatkowe mycie i dezynfekcja wewnątrz i na zewnątrz wszystkich pojemników (jako drugie 

kryterium oceny ofert – 25%): 3 dodatkowe mycia i dezynfekcje. 

Kryterium społeczne (jako trzecie kryterium oceny ofert – 15%): zatrudnienie 3 osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych do wykonywania czynności  

w ramach realizacji zamówienia. 

 

Wykonawca:  

Spółdzielnia Socjalna „PIAST” w Miejscu Piastowym, ul. Jana Pawła II 9, 38-430 Miejsce 

Piastowe. 

 

4. Utrzymanie czystości na przystankach. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 11.01.2021 r. 

 

Wpłynęły 3 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 53 985,53 zł. 

Kryterium społeczne (jako drugie kryterium oceny ofert – 20%): zatrudnienie 4 osób 

będących członkami grup społecznie marginalizowanych do wykonywania czynności  

w ramach realizacji zamówienia. 

Wysokość kar umownych (jako trzecie kryterium oceny ofert – 20%): 0,15 % wartości 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia określonego  

w pkt 6.3 ppkt 1) i 2) SIWZ. 

 

Wykonawca:  

Firma Usługowa „SPRZĘTEX” Małgorzata Wesołowska, Zarzecze 142, 38-220 Dębowiec. 

 

5. Wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta Krosna  

oraz wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów i utrzymanie istniejących nasadzeń 

w pasach przydrożnych i na działkach gminnych w ciągu całego sezonu 

wegetacyjnego 2021 roku. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 12.01.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 
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Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

 

6. Budowa parkingów dla camperów na terenie MOSiR w Krośnie. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.01.2021 r. 

Wpłynęło 10 ofert. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 108 020,14 zł. 

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady (jako drugie kryterium oceny ofert – 

40%): 6 lat. 

 

Wykonawca:  

Zakład Usługowo-Sprzętowy „R-BUD” Józef Raś, Rzepnik 4, 38-471 Wojaszówka. 

 


