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Szanowni mieszkańcy Krosna,
serdecznie zapraszam Państwa do lektury raportu o stanie miasta za 2021 r.
Za nami kolejny rok naznaczony pandemią COVID-19. Chociaż czas nie był łatwy,
zrealizowaliśmy wiele inicjatyw, które odmieniły nasze miasto.
Od 1 stycznia 2021 r. Krosno ma większą powierzchnię – w ramach zmiany granic
administracyjnych przyłączony został teren ok. 122 ha, w oparciu o który będzie budowane
połączenie z drogą ekspresową S-19 oraz nowa strefa aktywności gospodarczej.
Do użytkowania oddano ważny odcinek drogi krajowej nr 28 – zmodernizowany i rozbudowany
o drugą jezdnię. Wybudowano także kolejny odcinek obwodnicy Krosna – drogi „G”, od ul.
Słonecznej do ul. Witosa. Z kolei przy ul. F. Żwirki i S. Wigury powstał nowy Inkubator
Przedsiębiorczości, w którym swoje miejsce znalazło już kilkanaście początkujących firm.
Ponadto zostały zrealizowane duże inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej. Krośnieński
Holding Komunalny sfinalizował największy w historii spółki projekt odpadowo-energetyczny,
w ramach którego zmodernizowano i rozbudowano instalację mechanicznego i biologicznego
przetwarzania odpadów. Uruchomiono również kolejne instalacje fotowoltaiczne produkujące
prąd.
Pomimo pandemii, udało się zorganizować wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych.
Zrealizowaliśmy liczne projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego.
Co ważne, pozyskaliśmy dofinansowanie na realizację istotnych dla rozwoju Krosna projektów,
w tym m.in. I etapu połączenia Krosna z drogą ekspresową S-19 (rozbudowa ulicy gen. W.
Sikorskiego) oraz projektu finansowanego z Funduszy Norweskich, który łączy w sobie
kilkadziesiąt przedsięwzięć z obszarów gospodarczego, społecznego i środowiskowego, a jest
realizowany we współpracy z wieloma lokalnymi partnerami.
O tych, a także innych, nie mniej ważnych kwestiach znajdą Państwo informacje w niniejszym
raporcie.
Zapraszam mieszkańców oraz Radę Miasta Krosna do debaty, dzielenia się przemyśleniami
i sugestiami na temat naszego miasta.

Piotr Przytocki
Prezydent Miasta Krosna
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Wprowadzenie
Raport o stanie miasta został opracowany zgodnie z wymogami art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obejmuje podsumowanie działalności prezydenta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
miasta i budżetu obywatelskiego.
W pierwszym rozdziale został przedstawiony kontekst społeczno – gospodarczy – wybrane,
najważniejsze informacje statystyczne dotyczące zmian demograficznych, przedsiębiorczości
i rynku pracy oraz roli Krosna jako ośrodka edukacyjnego. Dane obrazują trendy i zjawiska
występujące w otoczeniu, a także pozycję konkurencyjną Krosna na tle podobnych miast.
Rozdział drugi prezentuje syntetyczne podsumowanie wykonania budżetu miasta za 2021 rok,
a także informacje o projektach dofinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych
przez Urząd Miasta Krosna oraz miejskie jednostki organizacyjne.
Trzeci rozdział zawiera informację o zrealizowanych działaniach w zakresie gospodarki
nieruchomościami.
W rozdziale czwartym przedstawiono podsumowanie wykonania najistotniejszych strategii,
programów i polityk realizowanych w mieście. Zasadniczą część stanowi sprawozdanie
z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022. Zawiera ono informacje
o wszystkich kluczowych działaniach wykonanych w 2021 r. w strategicznych obszarach życia
miasta, w tym o prowadzonych inwestycjach oraz innych zadaniach zrealizowanych w sferze
społecznej, gospodarczej, środowiskowej. Sprawozdanie obejmuje także wskaźniki
monitorowania strategii.
W piątym rozdziale znajduje się zestawienie projektów realizowanych w ramach budżetu
partycypacyjnego.
Ostatni rozdział zawiera informacje o stanie realizacji wszystkich uchwał Rady Miasta Krosna,
jakie zostały podjęte w 2021 r.
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1. Sytuacja społeczno – gospodarcza
Analiza sytuacji społecznej i gospodarczej w Krośnie została opracowana w oparciu o dane
statystyczne, dostępne w chwili opracowywania raportu. Informacje pozyskano
z następujących źródeł: Bank Danych Lokalnych GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (dane
demograficzne za 2021 r.), Monitor Rozwoju Lokalnego (narzędzie udostępnione przez
Związek Miast Polskich) oraz własne informacje Urzędu Miasta Krosna.
Większość danych przedstawia stan na 31 grudnia 2021 r. Niektóre dane za 2021 r. nie są
jeszcze dostępne, dlatego w takich przypadkach posłużono się danymi za rok poprzedni.
Dla wybranych dziedzin zaprezentowano analizę porównawczą Krosna i podobnych miast. Są
nimi: Przemyśl, Tarnobrzeg, Nowy Sącz, Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Suwałki. Miasta te
charakteryzują się podobnym profilem i pełnioną funkcją w strukturze osiedleńczej. Podobnie
jak Krosno, są to miasta na prawach powiatu, które w 1999 r. utraciły status stolicy
województwa, zlokalizowane na terenach przygranicznych w Polsce wschodniej
i południowej.

1.1. Sytuacja demograficzna
W 2021 r. nastąpił dalszy spadek liczby mieszkańców Krosna – ubyło 481 osób. Jest to
największy spadek rok do roku w ostatnich pięciu latach. Na pogłębienie się tego zjawiska
wpłynęły: wzrost liczby zgonów, spadek liczby urodzeń i zwiększony odpływ ludności.

Wykres 1. Liczba mieszkańców Krosna [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/) oraz danych
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W 2021 r. zmarło o 9% więcej mieszkańców Krosna niż w roku poprzednim i aż o 50% więcej
niż przed pięcioma laty.
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W porównaniu z rokiem 2020 spadła liczba urodzeń. Przyrost naturalny osiągnął wartość
ujemną: -277, a w przeliczeniu na 1000 mieszkańców: -6,1.
Wykres 2. Liczba urodzeń żywych i zgonów w Krośnie [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/) oraz danych
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

W porównaniu do ubiegłego roku nieznacznie zwiększył się napływ ludności do Krosna, przy
jednoczesnym zwiększeniu odpływu mieszkańców. Ogólne saldo migracji wyniosło -208 osób,
a w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców -4,5.
Wykres 3. Napływ i odpływ ludności Krosna ogółem [os.]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/) oraz danych
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Saldo migracji mieszkańców w wieku 15-39 lat na 1000 osób w tej grupie wiekowej w 2020 r.
wyniosło -8,6. We wszystkich miastach grupy porównawczej saldo osiągnęło wartości ujemne
od -1,84 w Suwałkach do -13,07 w Chełmie. W grupie ośmiu porównywanych miast, Krosno
znalazło się na czwartej pozycji (spadek z drugiej pozycji).
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Wykres 4. Saldo migracji osób w wieku 15-39 lat na 1000 osób
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego: https://analizy.monitorrozwoju.pl

Obok migracji mieszkańców (szczególnie młodych) do większych ośrodków miejskich
występują także procesy suburbanizacji, czyli osiedlania się na terenach podmiejskich, poza
granicami Krosna.
Dużym problemem Krosna jest niekorzystna struktura wieku mieszkańców – przewaga liczby
osób w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej – kobiety; 65 lat i więcej – mężczyźni) nad liczbą
osób w wieku przedprodukcyjnym (do 17 roku życia).
Wykres 5. Ludność Krosna według ekonomicznych grup wieku [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/) oraz danych
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie

Rośnie wskaźnik obciążenia demograficznego. Na 100 osób w wieku produkcyjnym w 2021 r.
przypadało ok. 47 seniorów (w 2020 r. wskaźnik ten wynosił 45).
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Ze względu na fakt, iż Główny Urząd Statystyczny nie opublikował jeszcze danych dotyczących
ludności w gminach i powiatach za 2021 r., nie było możliwe przeprowadzenie analizy
porównawczej zjawisk demograficznych zachodzących w podobnych miastach.

1.2. Przedsiębiorczość
Pomimo kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, liczba podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w Krośnie w 2021 r. wzrosła o 111 w porównaniu z rokiem poprzednim. Od
2018 r. następuje systematyczny wzrost liczby zarejestrowanych firm.
Wykres 6. Liczba podmiotów gospodarczych
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

Wśród przedsiębiorstw nowo zarejestrowanych przeważała branża usługowa, a ok. 24%
stanowiły podmioty z sektora przemysłowego i budowlanego. Powstało 359 nowych firm.

Wykres 7. Podmioty nowo zarejestrowane w 2021 r. według branż
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)
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Wśród analizowanych miast Krosno znalazło się na trzecim miejscu pod względem udziału
nowo zarejestrowanych firm sektora kreatywnego. Firmy prowadzące działalność w sektorze
kreatywnym (m.in. programowanie, projektowanie, w tym architektura, działalność
wydawnicza, multimedia, reklama, moda i wzornictwo), generują innowacje i wyższe dochody,
dlatego wzrost ich liczby jest korzystny dla rozwoju lokalnej gospodarki.
Wykres 8. Udział nowo zarejestrowanych podmiotów sektora kreatywnego w liczbie nowo zarejestrowanych
podmiotów ogółem [%]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

Mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników stanowiły zdecydowaną większość na
lokalnym rynku – 96% wszystkich zarejestrowanych firm. W Krośnie zarejestrowanych było 9
dużych przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 osób, a 4 z nich to firmy o liczbie
pracowników 1000 i więcej.
Wykres 9. Podmioty gospodarcze według klas wielkości w 2021 r.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)
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Wskaźnik przedsiębiorczości za 2021 r., wyrażony jako liczba podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców wyniósł 129 (wzrost o 4 podmioty w porównaniu do roku 2020).
Pod względem dochodów budżetu miasta z tytułu udziału w podatku CIT na 1000
mieszkańców, Krosno w 2020 r. zajmowało pierwsze miejsce w grupie porównawczej. Nastąpił
wzrost tego wskaźnika w porównaniu do 2019 r.
Wykres 10. Dochody budżetu gminy z tytułu udziału w CIT na mieszkańca w wieku produkcyjnym [zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego: https://analizy.monitorrozwoju.pl

Pod względem dochodów budżetu z tytułu udziału w PIT na 1000 mieszkańców w wieku
produkcyjnym Krosno na przestrzeni ostatnich lat zajmuje drugie miejsce w grupie
porównawczej miast. W 2020 r. nastąpił spadek wartości tego wskaźnika, podobnie jak we
wszystkich miastach z grupy, z wyjątkiem Nowego Sącza.
Wykres 11. Dochody budżetu gminy z tytułu udziału w PIT na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym [zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego: https://analizy.monitorrozwoju.pl
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O wysokim poziomie przedsiębiorczości świadczy także wskaźnik wartości produkcji
sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W Krośnie był on zdecydowanie
najwyższy w odniesieniu do podobnych miast. W 2020 r. nastąpił spadek wartości wskaźnika,
na co mogła mieć wpływ pandemia COVID-19.
Wykres 12. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkańca (podmioty o liczbie pracujących >9) [zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

Krosno jest liderem w grupie porównawczej miast pod względem wartości nakładów
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
Wykres 13. Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca [zł]
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

11 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

W 2021 r. przedsiębiorcy korzystali z różnego rodzaju ulg w podatku od nieruchomości,
których łączna wartość wyniosła 569 958,03 zł. Zwolnienia z podatku były udzielane na
podstawie obowiązujących uchwał Rady Miasta Krosna. Ponadto przedsiębiorcy ubiegali się o
umorzenie zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes
publiczny- z tej formy wsparcia skorzystało 39 firm, a 27 z nich powoływało się na problemy
wywołane przez pandemię COVID-19.
Tabela 1. Ulgi w podatku od nieruchomości udzielone przedsiębiorcom w 2021 r. w ramach pomocy de
minimis

Wartość udzielonego
wsparcia [zł]

Wyszczególnienie

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy

Liczba
przedsiębiorców,
którzy
skorzystali ze
wsparcia

164 740,00

6

109 821,50

4

285 558,93

31

9 352,00

4

485,60

4

569 958,03

49

Wsparcie przyznawane na podstawie uchwały nr
LVI/1306/14 Rady Miasta Krosna z 14 maja 2014 r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de
minimis.

Zwolnienie obiektów sportowych z podatku
od nieruchomości
Wsparcie przyznawane na podstawie uchwały nr
XXIX/576/16 Rady Miasta Krosna z 30 czerwca 2016
r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomości obiektów sportowych.

Umorzenie
zaległości
podatkowych
wraz
z odsetkami
za zwłokę

Podatek od nieruchomości
Podatek od środków
transportowych
Podatek rolny
RAZEM

Dodatkowo, w ramach pomocy de minimis udzielono wsparcia dwóm podmiotom, w formie
rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, na łączną
kwotę 235 355,96 zł.
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1.3. Rynek pracy
Na lokalnym rynku pracy nastąpił spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o 246
osób w porównaniu z rokiem 2020. Sytuacja powróciła do stanu podobnego jak przed
pandemią.
Wykres 14. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Krośnie
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2017
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

Pracodawcy zwolnili 22 osoby z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Tabela 2. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Rok

2017

2018

2019

2020

2021

45

29

25

31

22

Liczba zarejestrowanych osób
bezrobotnych, poprzednio
pracujących, zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)

W grupie porównawczej miast Krosno od wielu lat wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia
rejestrowanego. Bezrobocie w Krośnie należy do najniższych w Polsce.
Wykres 15. Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]
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12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

3,3

2,0

2,6

3,2
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Suwałki

2021

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Krośnie kształtuje się na niskim poziomie – ok.
80% średniej krajowej. W większości porównywanych miast poziom średnich wynagrodzeń
jest bardzo zbliżony, jedynie w Zamościu przekroczył 5 tys. zł.
Wykres 16. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto [zł]
6 000,00
5 523,32

5 500,00
5 181,63
5 000,00
4 834,76
4 527,89

4 500,00

4 424,93

4 290,52

4 217,51

4 000,00

3 875,04
3 608,07

3 500,00

3 438,78

3 000,00
2016

2017

2018

2019

Biała Podlaska

Chełm

Zamość

Nowy Sącz

Przemyśl

Tarnobrzeg

Suwałki

Polska

2020
Krosno

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)
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1.4. Edukacja
W roku szkolnym 2020/2021 w Krośnie funkcjonowało 18 przedszkoli, do których uczęszczało
1 838 dzieci. 73% wszystkich przedszkolaków stanowili wychowankowie przedszkoli miejskich.
Tabela 3. Przedszkola

Liczba
placówek

Liczba uczęszczających
dzieci w roku szk.
2020/2021

18

1 838

w tym przedszkola samorządowe

8

1 283

w tym oddziały przedszkolne w szkołach
samorządowych

1

55

w tym przedszkola niesamorządowe

9

500

Wyszczególnienie
Przedszkola

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Średnia liczba dzieci w oddziale przedszkolnym samorządowym wyniosła 24.
Wydatki w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych: 11 390 zł,
w tym:



subwencja oświatowa + dochody: 4 168 zł,
dopłata ze środków własnych: 7 222 zł.

W szkołach prowadzonych przez miasto naukę pobierało ponad 10 tys. uczniów. Współczynnik
skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych (wg GUS) w 2020 r. wyniósł 111,99 - przedstawia
on liczbę osób uczących się w szkołach podstawowych w stosunku do liczby mieszkańców w
grupie wiekowej odpowiadającej temu poziomowi nauczania. Wartość powyżej 100%
świadczy o tym, że uczą się tutaj także dzieci spoza miasta. Jeszcze wyższy współczynnik
występuje w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto, gdzie 71% ogółu
stanowili uczniowie z innych gmin i powiatów.
Tabela 4. Szkoły samorządowe podstawowe i ponadpodstawowe

Liczba
placówek

Liczba uczniów w roku
szk. 2020/2021

26

10 019

podstawowe

10

3 623

ponadpodstawowe

16

6 396

licea ogólnokształcące

5

2 806

szkoły kształcące w zawodach

11

3 590

Wyszczególnienie
Szkoły

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Silnie rozwinięte jest szkolnictwo zawodowe – krośnieńskie szkoły ponadpodstawowe
oferowały kształcenie w kilkudziesięciu zawodach.
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Tabela 5. Kierunki kształcenia w szkołach kształcących w zawodach w roku szk. 2020/2021

Zawód

Liczba uczniów

Zawód

Liczba uczniów

Technik ekonomista

133

Technik automatyk

85

Technik handlowiec

67

Technik elektronik

130

Technik hotelarstwa

99

Technik elektryk

125

Technik organizacji turystyki

97

Technik informatyk

311

Technik spedytor

39

Technik programista

35

Technik przemysłu mody

28

Technik budownictwa

139

Technik analityk

40

Technik architektury
krajobrazu

98

Technik technologii żywności

11

Technik renowacji elementów
architektury

33

Technik żywienia i usług
gastronomicznych

95

Technik geodeta

26

Technik usług fryzjerskich

129

Technik fotografii
i multimediów

70

Technik mechanik

102

Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej

78

Technik mechanik lotniczy

79

Technik spawalnictwa

16

Technik mechatronik

247

Ślusarz

114

Technik pojazdów
samochodowych

250

Monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie

79

Technik logistyk

163

Monter sieci i instalacji
sanitarnych

32

Technik wiertnik

101

Mechanik pojazdów
samochodowych

158

Technik gazownictwa

67

Fryzjer

74

Technik geolog

73

Kucharz

54

Technik górnictwa
otworowego

10

Klasa wielozawodowa

94

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Wysoki poziom kształcenia w krośnieńskich szkołach potwierdzają wyniki egzaminów
ósmoklasisty oraz egzaminów maturalnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie
przedstawiono w rozdziale 4.1. (w podsumowaniu realizacji Strategii Rozwoju Miasta
w zakresie edukacji).
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Tabela 6. Wydatki na oświatę w przeliczeniu na 1 ucznia w 2021 r.

Wydatki na 1 ucznia
ogółem [zł]

Subwencja
oświatowa +
dochody [zł]

Dopłata ze środków
własnych [zł]

Szkoły podstawowe

10 533

8 450

2 083

Szkoły
ponadpodstawowe –
młodzież

8 733

8 650

83

Szkoły
ponadpodstawowe –
dorośli

3 571

3 516

55

Wyszczególnienie

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych subwencją oświatową w 2021 r.

78%
Skalę rozwarstwienia społecznego obrazuje wskaźnik odsetka dzieci w wieku do 17 lat, na
które rodzice lub opiekunowie otrzymują zasiłek rodzinny. W Krośnie udział dzieci do lat 17,
na które przyznawany był zasiłek rodzinny na pokrycie części kosztów utrzymania, w ogólnej
liczbie dzieci w tym wieku wyniósł 22,35% i był jednym z najniższych w grupie porównawczej
miast.
Wykres 17. Odsetek dzieci w wieku do 17 lat, na które rodzice/opiekunowie otrzymują zasiłek rodzinny [%]
38
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Przemyśl

Tarnobrzeg

Suwałki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Monitora Rozwoju Lokalnego: https://analizy.monitorrozwoju.pl

Potencjał Krosna stanowi szkoła wyższa – Karpacka Państwowa Uczelnia, która kształci na
kierunkach politechnicznych oraz humanistycznych. Oferowane są zarówno studia licencjackie
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i inżynierskie, jak również studia magisterskie na wybranych kierunkach. Liczba studentów w
ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie.
Wykres 18. Studenci i absolwenci szkoły wyższej w Krośnie
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2 000
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS (https://bdl.stat.gov.pl/)
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2. Finanse miasta
2.1. Wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2021 rok
Budżet Miasta Krosna realizowany był w ramach wyznaczonych przez Radę Miasta uchwałą Nr
XXIX/824/20 z dnia 30 grudnia 2020 r., z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku
budżetowego. Na wykonanie budżetu w 2021 roku miały wpływ:
 wprowadzone w związku COVID-19 ograniczenia, w tym w zakresie funkcjonowania m.in.
galerii handlowych, kin, instytucji kultury, obiektów sportowych, żłobków i szkół,
 zmiany podatkowe, w tym w ramach Polskiego Ładu. W 2021 roku wszystkie samorządy
otrzymały jednorazowe uzupełnienie subwencji jako rekompensatę spadku dochodów
z PIT w 2022 r., która wpłynęła na zmniejszenie deficytu budżetu i jako dochód bieżący
zwiększyła nadwyżkę operacyjną.
Tabela 7. Wykonanie budżetu miasta

Wyszczególnienie
I. Dochody ogółem
1. Dochody bieżące, w tym:
1. dochody własne
2. subwencje
3. dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące
w tym:
na projekty finansowane z udziałem środków
europejskich
2. Dochody majątkowe, w tym:
1. dochody własne
w tym: ze sprzedaży składników majątku
2. dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje
w tym: na projekty finansowane z udziałem środków
europejskich
II. Przychody budżetowe
1. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku
krajowym
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których
mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ufp
3. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp
III. Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
w tym: na projekty finansowane z udziałem
środków europejskich
Wydatki majątkowe
w tym: na projekty finansowane z udziałem
środków europejskich
IV. Rozchody budżetowe
Spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych na
rynku krajowym
V. Wynik budżetu (deficyt)

Plan na

wykonanie

31.12.2021 r.

w 2021 r.

%
wyk.

428 777 096,54
392 678 270,90
162 703 023,00
116 541 518,00
113 433 729,90

441 925 341,17
401 939 841,60
163 940 156,55
125 449 242,00
112 550 443,05

103,07%

3 722 533,00

4 831 439,79

129,79%

36 098 825,64
8 517 868,00
8 249 357,00
27 580 957,64
14 870 690,00

39 985 499,57
7 424 774,90
7 019 021,32
32 560 724,67
17 136 000,03

110,77%

59 010 925,09

53 872 937,62

91,29%

59 010 925,09

53 872 937,62

91,29%

13 350 428,28

13 350 428,28

100,00%

35 607 216,55
467 608 489,63
374 097 921,57
8 277 079,00

35 607 216,55
445 301 202,37
362 200 236,09

100,00%

6 283 557,97

75,92%

93 510 568,06
20 715 297,00

83 100 966,28
18 613 073,64

88,87%

20 179 532,00
20 179 532,00

20 179 532,00
20 179 532,00

100%

-38 831 393,09

-3 375 861,20

102,36%
100,76%
107,64%
99,22%

87,17%
85,09%
118,06%
115,23%

95,23%
96,82%

89,85%

100%
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Dochody budżetu wykonano w wysokości 441,9 mln zł, tj. 103 % planu, w tym:





dochody własne – 171,4 mln zł (38,8% dochodów ogółem),
dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego,
funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 123,1 mln zł (27,9%),
subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 125,4 mln zł (28,4%),
środki europejskie – 22 mln zł (5%).

Wydatki zrealizowano w wysokości 445,3 mln zł, a największe w działach:





Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 146,7 mln zł,
Rodzina – 66,9 mln zł,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 54,6 mln zł,
Transport i łączność – 41,2 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 362,2 mln zł, tj. 96,82% wydatków ogółem, w tym:






wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) –
253,6 mln zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64,5 mln zł,
dotacje na zadania bieżące – 35,1 mln zł,
na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 6,3 mln zł,
obsługa długu publicznego – 2,7 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 83,2 mln zł (88,9% planu), w tym współfinansowane
ze środków europejskich – 18,6 mln zł. Największe środki wydatkowano na inwestycje w
działach:




Transport i łączność – 29,2 mln zł, z czego 25,2 mln zł na inwestycje w zakresie dróg
wewnętrznych, gminnych i powiatowych, w tym na zadania:
o 7,5 mln zł - Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi
krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową
wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej (zadanie
współfinansowane ze środków rezerwy subwencji z budżetu państwa oraz
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
o 7,1 mln zł – Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa
w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków RFIL),
o 4,3 mln zł – Rozbudowa ul. Polnej, (zadanie współfinansowane ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych i RFIL),
o 2,1 mln zł - Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap (zadanie
współfinansowane ze środków RFIL),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,8 mln zł, w tym:
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o 7,7 mln zł – Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła
(zadanie finansowane ze środków EFRR i uczestników projektu),
o 5 mln zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno
(zadanie współfinansowane z pożyczki z NFOŚiGW),


Gospodarka mieszkaniowa – 12,7 mln zł, z czego 9,1 mln zł na wniesienie wkładów do spółki
TBS PM Sp. z o.o. (ze środków otrzymanych z Funduszu Dopłat BGK i Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa).

W 2021 r. Miasto zaciągnęło II transzę pożyczki z NFOŚiGW na realizację inwestycji pn.
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno. Zobowiązania
wynikające z już zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi
umowami na ten cel (raty i odsetki)- wydatkowano łącznie 22,9 mln zł, w tym odsetki – 2,7
mln zł i spłaty rat – 20,2 mln zł, co stanowiło 5,17% wykonanych dochodów.
Zadłużenie Miasta na koniec 2021 r., wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie
inwestycji miejskich wyniosło 239,5 mln zł, w tym dotyczące:



zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 213,9 mln zł,
inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu – 25,6 mln zł, w tym:
o Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu
o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie,
o Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum RekreacyjnoSportowym przy ul. Bursaki w Krośnie.

Za 2021 r. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 39,7 mln zł (w tym
kwota 8 927 724 zł z tytułu uzupełnienia subwencji stanowiącej rekompensatę spadku
dochodów z PIT w 2022 r.).
Natomiast wynikiem wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów za
2021 r. były wolne środki w wysokości 30,3 mln zł, w tym 8,9 mln zł - środki z tytułu
uzupełnienia subwencji oraz 7,6 mln zł – dotacje z Unii Europejskiej, Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na realizację wydatków w 2022 roku.
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2.2. Pozyskiwanie środków zewnętrznych
Liczba projektów, realizowanych przez Urząd Miasta Krosna oraz miejskie jednostki
organizacyjne, na których realizację pozyskano dofinansowanie: 60.
Wartość zawartych w 2021 r. umów
o dofinansowanie projektów

Wartość
pozyskanego dofinansowania

69 666 251,93 zł

60 810 046,80 zł

Wykres 19. Udział pozyskanego dofinansowania na realizację projektów według dziedzin
Sportoworekreacyjne
1,15%

Kulturalne
1,19%

Społeczne
2,70%

Oświatowe
17,23%
Środowiskowe
0,05%
Drogowe
52,46%

Interdyscyplinarne
25,21%

Źródło: Opracowanie własne

Poniższa tabela przedstawia projekty realizowane przez Urząd Miasta Krosna oraz miejskie
jednostki organizacyjne, na których realizację pozyskano dofinansowanie w 2021 r.
Tabela 8. Umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Urząd Miasta Krosna i miejskiej jednostki
organizacyjne, zawarte w 2021 r.

Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

31 600 000,00

30 020 000,00

Realizator

PROJEKTY DROGOWE
Budowa połączenia
drogowego miasta Krosna
z drogą ekspresową S19 etap I

Program Rządowy
Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych

Urząd Miasta
Krosna

22 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Rozbudowa drogi gminnej Rządowy Fundusz
nr 119502R ul. Sportowej
Rozwoju Dróg
w Krośnie
Przebudowa przejść dla
Rządowy Fundusz
pieszych w Krośnie na
Rozwoju Dróg
ulicach: Mielczarskiego (nr
P2451R) (km 0+167; km
0+017), Moniuszki (nr
P1980R) (km 0+719)
i Wyspiańskiego (nr
P1948R) (km 1+787)
Przebudowa przejść dla
Rządowy Fundusz
pieszych w Krośnie na
Rozwoju Dróg
ulicach: Legionów (nr
P1986R) (km 0+893; km
0+979) i Wisłocza (nr
G119584 R) (km 0+107)
Przebudowa przejścia dla
Rządowy Fundusz
pieszych w Krośnie na ulicy Rozwoju Dróg
kard. S. Wyszyńskiego nr
P1976R (0+216)
PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY
Kreujemy+Rozwijamy+
Ożywiamy+Stymulujemy+
Nakreślamy+Odmieniamy=
KROSNO

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

2 993 115,21

833 971,00

Urząd Miasta
Krosna

1 047 000,00

504 704,00

Urząd Miasta
Krosna

549 900,00

439 920,00

Urząd Miasta
Krosna

212 273,40

104 800,00

Urząd Miasta
Krosna

Rozwój Lokalny –
finansowany ze środków
Norweskiego
Mechanizmu
Finansowego i budżetu
państwa

17 757 066,33

15 328 498,86

Urząd Miasta
Krosna oraz
partnerzy
społeczni

Program „Czyste
Powietrze” Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej

30 000,00

30 000,00

Urząd Miasta
Krosna

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

1 532 700,00

1 300 000,00

Urząd Miasta
Krosna oraz
krośnieńskie
szkoły

Środki Ministerstwa
Finansów, Funduszy
i Polityki Regionalnej

3 561 931,00

3 561 931,00

Urząd Miasta
Krosna

PROJEKT ŚRODOWISKOWY
Punkt Konsultacyjny
Programu „Czyste
Powietrze"

PROJEKTY OŚWIATOWE
Dostępna Szkołainnowacyjne rozwiązania
w kreowaniu przyjaznej
przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb
uczniów oraz otoczenia
Przedszkole Miejskie Nr 1,
ul. Bohaterów
Westerplatte – budowa
przedszkola

Całkowity
koszt
projektu:
7 463 806,41
zł.
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Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

Laboratoria Przyszłości

Rządowy Program
Laboratoria Przyszłości

1 141 500,00

1 141 500,00

Urząd Miasta
Krosna

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego

146 250,00

117 000,00

Urząd Miasta
Krosna

Aktywna Tablica

Rządowy program
rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz
kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych
„Aktywna tablica” na
lata 2020-2024

341 250,00

273 000,00

Urząd Miasta
Krosna

Poznaj Polskę!

Przedsięwzięcia Ministra
Edukacji i Nauki „Poznaj
Polskę”

148 937,00

110 892,00

14 krośnieńskich
szkół

Program kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”

Program
kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za
życiem”

109 800,00

109 800,00

Urząd Miasta
Krosna

Program „Wyprawka
szkolna”

Rządowy program
pomocy uczniom
niepełnosprawnym w
formie dofinansowania
zakupu podręczników,
materiałów
edukacyjnych i
materiałów
ćwiczeniowych w latach
2020 – 2022

37 195,00

37 195,00

Urząd Miasta
Krosna

Program integracji
społecznej i obywatelskiej
Romów w Polsce na lata
2021-2030

Program integracji
społecznej i
obywatelskiej Romów w
Polsce na lata 2021-2030
- Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

8 300,00

7 055,00

Miejski Zespół
Szkół Nr 7

Udział krośnieńskiej
młodzieży w programie
Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub
Sportowy na rok 2021 –
Ministerstwo Sportu i
Turystyki

1 980,00

1 980,00

Urząd Miasta
Krosna
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Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Program Akademia Małych
Zdobywców

Program Akademia
Małych Zdobywców –
Zarząd Województwa
Podkarpackiego

Kształcenie i szkolenia
zawodowe

Erasmus+

Zwrot kosztów
zatrudnienia dyrygentów
prowadzących szkolne
chóry w trzech szkołach
Środki na zajęcia
wspomagające mające na
celu utrwalenie
wiadomości i umiejętności
z wybranych
obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego. Są
przeznaczone dla uczniów
klas IV-VIII szkół
podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych
Środki z tytułu wzrostu
zadań szkolnych i
pozaszkolnych

Program Akademia
Chóralna z Narodowego
Forum Muzyki

Środki na dofinansowanie
wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do
realizacji podstawy
programowej
z przedmiotów
przyrodniczych
w publicznych szkołach
podstawowych
Środki na doposażenie
pomieszczeń do nauki w
nowo wybudowanych
budynkach oraz nowych
pomieszczeń do nauki
pozyskanych w wyniku
adaptacji
Dotacja celowa na
podręczniki i materiały
edukacyjne
Dotacja na wychowanie
przedszkolne

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

200,00

200,00

341 742,00

341 742,00

18 250,00

9 250,00

Urząd Miasta
Krosna

Rezerwa części
oświatowej subwencji
ogólnej

343 350,00

343 350,00

Urząd Miasta
Krosna

Rezerwa części
oświatowej subwencji
ogólnej

175 496,00

175 496,00

Urząd Miasta
Krosna

Rezerwa części
oświatowej subwencji
ogólnej

129 922,00

129 922,00

Urząd Miasta
Krosna

Rezerwa części
oświatowej subwencji
ogólnej

78 542,00

78 542,00

Urząd Miasta
Krosna

533 259,24

533 259,24

Urząd Miasta
Krosna

1 997 618,00

1 997 618,00

Urząd Miasta
Krosna

Dotacja celowa z
budżetu państwa
Dofinansowanie zadań w
zakresie wychowania
przedszkolnego- budżet
państwa

Urząd Miasta
Krosna

Zespół Szkół
Mechanicznych

25 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Nazwa projektu

Dotacja celowa na pomoc
materialną dla uczniów

Program/ źródło
finansowania
Dofinansowanie
świadczeń pomocy
materialnej o
charakterze socjalnym
dla uczniów-budżet
państwa

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

261 250,00

209 000,00

Urząd Miasta
Krosna

PROJEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE
Modernizacja
infrastruktury sportowej
na terenie Gminy Miasto
Krosno

Sportowa Polska –
Program rozwoju
lokalnej infrastruktury
sportowej – Edycja 2021

1 520 562,00

592 100,00

Urząd Miasta
Krosna

Zajęcia sportowe dla
uczniów klas I, II i III szkół
podstawowych
realizowane na basenie
przez Gminę Miasto
Krosno
Zajęcia sportowe
z elementami gimnastyki
korekcyjno kompensacyjnej dla
uczniów szkół
podstawowych z terenu
Gminy Miasto Krosno
PROJEKTY KULTURALNE

Fundusz Zajęć
Sportowych dla Uczniów

180 000,00

90 000,00

Urząd Miasta
Krosna

Fundusz Zajęć
Sportowych dla Uczniów

40 000,00

20 000,00

Urząd Miasta
Krosna

Modernizacja
infrastruktury domu
kultury w Krośnie

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Infrastruktura domów
kultury

120 540,00

65 000,00

Urząd Miasta
Krosna

W sieci tajemnic… i książek

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Partnerstwo dla książki

23 360,00

18 560,00

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna

Biblioteka przyszłości =
kreatywni bibliotekarze!

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Partnerstwo dla książki

19 000,00

15 000,00

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna
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Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

Zakup i zdalny dostęp do
nowości wydawniczych

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021-2025

175 000,00

35 000,00

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna

ZOOM na kulturę

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Edukacja kulturalna
MKiDN

35 000,00

35 000,00

Biuro Wystaw
Artystycznych

Together. Birds and
Bicycles

Projekt
współfinansowany ze
środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego,
Federalnego
Ministerstwa Spraw
Zagranicznych Niemiec
w ramach programu
„Rozbudowa współpracy
ze społeczeństwem
obywatelskim w krajach
Partnerstwa
Wschodniego i w Rosji”
oraz Fundacji „Centrum
Rosyjsko- Polskiego
Dialogu i Porozumienia"

10 795,00

10 795,00

Biuro Wystaw
Artystycznych

Sojusznicy na rzecz
młodzieży

Program Fundacji Szkoła
Liderów

3 500,00

3 500,00

Biuro Wystaw
Artystycznych

Na ratunek muzealiom.
Zakup wyposażenia
Pracowni
Konserwatorskiej

Program „Wspieranie
działań muzealnych”,
Narodowy Instytut
Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów

33 059,93

25 000,00

Muzeum
Rzemiosła
w Krośnie

Film „Cisowski”

Konkurs „Podkarpacka
Kronika Filmowa”,
Podkarpacka Komisja
Filmowa

10 900,00

9 500,00

Muzeum
Rzemiosła
w Krośnie

Start-up w tradycję - cykl
warsztatów
rzemieślniczych
w Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej, część II

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Kultura
Ludowa i Tradycyjna

68 200,00

54 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza
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Nazwa projektu

Program/ źródło
finansowania

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

Małe Spotkania Teatralne

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Wydarzenia artystyczne
dla dzieci i młodzieży

69 917,02

45 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Sztuka. Obecny!

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Wydarzenia artystyczne
dla dzieci i młodzieży

36 500,00

25 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

To działa! Cykl warsztatów
integracyjnych

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Kultura
dostępna

64 560,00

51 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Podniesienie kwalifikacji
zespołu pracowników
Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej
i Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza
Otwarte cyfrowe zasoby
etnograficzne ziemi
krośnieńskiej

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn.
Edukacja kulturalna

57 923,00

44 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Kultura
cyfrowa

14 637,00

11 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej na ścieżkach
kultury tradycyjnej.
Wyprawa pierwsza:
obrzędowość doroczna
Koncerty w Świątyniach

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Kultura
Ludowa i Tradycyjna

31 500,00

20 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Muzyka

31 930,00

23 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Kryptonim 27

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Taniec

37 500,00

24 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Kultura remiksu. Osiedle
w domu kultury

Program Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. Kultura
– Interwencje

30 670,00

23 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Z domu do domu: Krosno
na wynos i na miejscu

Projekt finansowany ze
środków Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego Program Podkarpackie –
przestrzeń otwarta

23 000,00

18 000,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza
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Nazwa projektu

Narzędzia zmiany. Nowe
funkcje i formy kultury
w Krośnie

Program/ źródło
finansowania

Wartość
projektu
[zł]

Kwota
dofinansowania [zł]

Realizator

Program Operacyjny
Polska Cyfrowa 20142020

167 300,00

167 300,00

Regionalne
Centrum Kultur
Pogranicza

Resortowy program
rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi w wieku do
lat 3 „Maluch+”
Dotacja celowa z budżetu
państwa na
dofinansowanie zadań
własnych z zakresu
organizacji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3
Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

"Maluch +" 2021 (Moduł
2)

165 120,00

165 120,00

Żłobek Miejski
„Kolorowe
Nutki”

Dotacja do programu
Maluch + 2021 (Moduł
2)

185 760,00

185 760,00

Żłobek Miejski
„Kolorowe
Nutki”

Fundusz
Solidarnościowy,
Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

464 599,80

464 599,80

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Korpus Wsparcia Seniora

Fundusz
Przeciwdziałania COVID19, Ministerstwo
Rodziny i Polityki
Społecznej

25 000,00

25 000,00

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Asystent rodziny

Fundusz Pracy,
Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

6 000,00

6 000,00

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Posiłek w szkole i w domu

Środki Ministerstwa
Rodziny i Polityki
Społecznej

648 942,00

648 942,00

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie

Opieka wytchnieniowaedycja 2021

Opieka wytchnieniowaedycja 2021,
Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej

198 288,00

80 882,90

Centrum
Integracji
Społecznej

Zapewnienie
bezpieczeństwa i opieki
pacjentom oraz
bezpieczeństwa
personelowi
Wzmocnienie DPS przed
skutkami występowania
wirusa SARS-CoV-2

Program Operacyjny
Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014-2020

35 557,00

35 557,00

Dom Pomocy
Społecznej Nr 1

Dotacja Wojewody
Podkarpackiego

32 804,00

32 804,00

Dom Pomocy
Społecznej Nr 1

PROJEKTY SPOŁECZNE
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Ponadto znaczące środki na realizację projektów z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony
środowiska pozyskało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński
Holding Komunalny Sp. z o.o.
Tabela 9. Umowy o dofinansowanie projektów realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej- Krośnieński Holding Komunalny, zawarte w 2021 r.

Nazwa projektu

Zintegrowany system
gospodarki odpadowoenergetycznej w Regionie
Południowym
województwa
podkarpackiego – II etap

Budowa trzech instalacji
fotowoltaicznych dla
MPGK Krosno Sp. z o.o.

Modernizacja trzech
komór filtracyjnych w
Zakładzie Uzdatniania
Wody „Wisłok”
w Sieniawie

Modernizacja systemu
ciepłowniczego Miasta
Krosna celem poprawy
efektywności dystrybucji
ciepła systemowego etap: spółdzielcze osiedle
im. J. Szczepanika

Program/ źródło
finansowania
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
"Racjonalna
gospodarka
odpadami Cześć 2Instalacje
gospodarowania
odpadami"
Program
Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki wodnej
„Międzydziedzinowe.
Ciepłownictwo
powiatowe- pilotaż”
Program
Narodowego
Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki wodnej
„Międzydziedzinowe.
Adaptacja do zmian
klimatu oraz
ograniczenie skutków
zagrożeń
środowiska”
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki WodnejUzupełnienie wkładu
własnego
Beneficjenta w
realizację projektu
dofinansowanego
z POIiŚ 2014-2020
RAZEM

Wartość
projektu netto
[zł]
114 367 520,33

Kwota
dofinansowania –
dotacja [zł]

Pożyczka
[zł]

50 000 000,00

61 743 000,00
Możliwość
umorzenia
kwoty
5 000 000,00
zł.

1 534 619,88

442 483,88

1 032 462,66

4 936 300,00

-

4 405 800,00
Możliwość
umorzenia
kwoty
1 321 740,00
zł.

5 443 915,87

-

1 400 000,00

126 282 356,08

50 442 483,88

68 581 262,66
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Ponadto realizowane były następujące projekty finansowane ze środków zewnętrznych, dla
których środki pozyskano w poprzednich latach.
Projekty Urzędu Miasta Krosna:


Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020),



Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji
społecznej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 20142020),



Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020),



Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w Mieście Krośnie (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2014-2020),



Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych
dla mieszkańców Krosna (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020),



Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na 2020 rok),



Increasing of access to health services in Krosno and Uzhgorod (Program Współpracy
Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020),



Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie
i Medzilaborcach (Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja
2014-2020),



Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno (Program
priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.
„SOWA – oświetlenie zewnętrzne”),



Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na
odcinku od km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową
oraz budową infrastruktury technicznej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Rozbudowa ul. Polnej w Krośnie (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Modernizacja Parku przy ul. Okrzei w Krośnie - modernizacja alejek parkowych
(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie (Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych),



Modernizacja infrastruktury domu kultury w Krośnie (Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych),
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Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie (Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych),



Rozbudowa ulicy Okrzei w Krośnie - II etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Modernizacja Hali sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie (Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych),



Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.
Bursaki w Krośnie (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej (Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych),



Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu
(Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020) – projekt
realizowany przez Urząd Miasta Krosna i Biuro Wystaw Artystycznych.

Projekty realizowane w krośnieńskich jednostkach oświatowych:


Przystanek Europa, Szkoła Podstawowa Nr 14 (Erasmus+ KA1 POWER w ramach
projektu: „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej"),



Appreciating our native culture and heritage with a focus on sport - "Wartość
dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem sportu", Szkoła Podstawowa
Nr 14 (Erasmus+),



Responsible Nature Explorers, Szkoła Podstawowa Nr 14 (Erasmus+),



Głos Erasmusa - Poprawa stanu bazy oświatowej i poszerzenie oferty edukacyjnej,
I Liceum Ogólnokształcące (Erasmus+),



Zagraniczny staż
(Erasmus+),



Zagraniczny staż - szansą rozwoju zawodowego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr
2 (Erasmus+),



Europejski staż zawodowy szansą dostosowania umiejętności uczniów ZSP Nr 3
w Krośnie do wymagań rynku pracy, Zespół Szkół Mechanicznych (Erasmus+),



Kształcenie wysokich lotów, Zespół Szkół Mechanicznych (Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020),



Mechanik w Europie - program rozwoju kompetencji personalnych i zawodowych
uczniów ZSM w Krośnie, Zespół Szkół Mechanicznych (Erasmus+),



Zintegrowane wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tworzeniu
i wdrażaniu elektronicznych zasobów dydaktycznych w systemie kształcenia uczniów
ZSM, Zespół Szkół Mechanicznych (Erasmus+),

- lepsza przyszłość, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2
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Do kariery zawodowej nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach, Zespół Szkół
Naftowo – Gazowniczych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020),



Przyszłość w przeszłości, Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych (Erasmus+),



Europejskie praktyki - sukces w pracy, Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych
(Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020),



Cyfrowa edukacja, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego (Erasmus+),



Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i nauczycieli ZSKU w Krośnie,
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego (Erasmus+),



Edukacyjna infografika edukacyjna dla STEAM, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
(Erasmus+),



Szkoła 3.0, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego (Erasmus+),



Ponadto przedszkola, szkoły i placówki oświatowe aktywnie uczestniczyły
w ogólnopolskich programach społeczno-edukacyjnych, takich jak: Ratowniczek,
Szkoła Promująca Zdrowie, Od grosika do złotówki, Program dla szkół, Zegarmistrzowie
Niepodległej, Szkolny Klub Sportowy, Akademia Małych Zdobywców oraz
w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, m.in.: ONKOMA - Program profilaktyki
czerniaka, Program profilaktyki stomatologicznej dla pięciolatków, Badania
okulistyczne, Nie pal przy mnie, proszę, Bieg po zdrowie, Znajdź właściwe rozwiązanie,
Zawsze razem, Lepsza szkoła, Śniadanie daje moc, Akademia Bezpiecznego Puchatka,
Mamo, Tato, wolę wodę, Czyste Powietrze Wokół Nas, Między nami kobietami,
Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

Projekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu
Komunalnego Sp. z o.o.:


Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym
województwa podkarpackiego - I etap (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020),



Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna-II etap (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020),



Budowa zbiornika wyrównawczego wody o pojemności 2000 m3 wraz z infrastrukturą
towarzyszącą przy ul. Okrzei w Krośnie (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie),



Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno Sp. z o.o. (Program
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
„Międzydziedzinowe. Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż”).

33 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

3. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości
Gminny zasób nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami tworzą nieruchomości stanowiące własność gminy, które nie
zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gminy.
Zasób nieruchomości Gminy Miasto Krosno, zgodnie z zestawieniami według stanu na dzień
31 grudnia 2021 r. obejmuje 802 ha gruntów położonych w granicach administracyjnych
Miasta Krosna, w tym 45 ha oddanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
nie posiadającym osobowości prawnej oraz 6,5959 ha gruntów stanowiących własność Gminy
Miasto Krosno, położonych poza granicami administracyjnymi Miasta, na które składają się:


nieruchomość o powierzchni 2,7572 ha zabudowana stanicą harcerską w Woli
Michowej,



nieruchomość o powierzchni 3,4439 ha zabudowana wyciągiem narciarskim
w Czarnorzekach,



nieruchomość o powierzchni 0,0030 ha zabudowana przepompownią ścieków
w miejscowości Potok,



nieruchomość o powierzchni 0,0220 ha położona w miejscowości Dobieszyn,



nieruchomość o łącznej powierzchni 0,3684 ha w miejscowości Frysztak,



udział 1/2 części w lokalu mieszkalnym w Jaśle wraz z udziałem 1/6 części w gruncie
o ogólnej powierzchni 0,0168 ha.

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie
ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta,
zmiany nazwy gmin oraz siedziby władz gminy, z dniem 1 stycznia 2021r., w granice miasta
Krosna włączono teren o powierzchni ponad 120 ha, w tym 111,5338 ha stanowi teren Skarbu
Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Krosno.
Własnością Gminy Miasto Krosno pozostają również grunty o powierzchni 125 ha, które
zostały przekazane w użytkowanie wieczyste ustanowione na rzecz osób fizycznych
i prawnych. Miasto dysponuje także gruntami o nieuregulowanym stanie prawnym.
W gminnym zasobie nieruchomości znajdują się między innymi nieruchomości, które
wykorzystywane są przez gminę do realizowania jej zadań własnych tj. drogi, tereny zieleni,
cmentarze, jak również nieruchomości zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi oraz
mieszkalno–użytkowymi i użytkowymi. W skład zasobu wchodzą również nieruchomości,
które mogą być wykorzystane na inne cele np. prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez
udostępnienie ich zainteresowanym podmiotom w formie najmu czy dzierżawy.
Nieruchomości pozostające w zasobie mogą być przedmiotem obrotu: sprzedaży, zamiany,
darowizny, mogą być też wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek.
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Zasób nieruchomości gminnych powstaje w wyniku realizacji stosownych przepisów, w tym
dotyczących komunalizacji gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub w wyniku
nabywania nieruchomości na własność gminy w obrocie wolnorynkowym (umowy sprzedaży,
zamiany, przyjęcia darowizny), a także w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
W 2021 r. do gminnego zasobu nieruchomości pozyskano:


w drodze umów notarialnych nabycia: 18 działek niezabudowanych o łącznej
powierzchni 2,9347 ha oraz 1 nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,0593 ha
– głównie z przeznaczeniem pod realizację ciągów pieszych, budownictwa
mieszkaniowego,



wykonano prawo odkupu w stosunku do 1 nieruchomości o powierzchni 1,4065 ha,
sprzedanej uprzednio przez Gminę Miasto Krosno,



w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych: 69 działek o łącznej powierzchni 2,1872 ha,
w tym: 8 działek o powierzchni 0,0192 ha pod rozbudowę ulicy Paderewskiego, 41
działek o powierzchni 1,8131 ha pod rozbudowę ulicy Malinowa Góra, 20 działek
o powierzchni 0,3549 ha pod budowę łącznika ulicy Długiej i Chrobrego,



w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - 18 działek o powierzchni
0,1952 ha, przeznaczonych pod drogi publiczne,



w drodze umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości: spółdzielcze prawo do
lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,25 m2,



w drodze zrzeczenia się przez użytkownika wieczystego prawa użytkowania
wieczystego - grunt o powierzchni 0,0194 ha,



w drodze decyzji komunalizacyjnych - 21 działek o powierzchni 1,0708 ha oraz lokal
o powierzchni użytkowej 505,60 m2 w budynku przy ulicy Bieszczadzkiej.

W 2021 r. z gminnego zasobu nieruchomości:


sprzedano w trybie przetargu ustnego:
o 15 niezabudowanych nieruchomości składających się z 23 działek
ewidencyjnych o łącznej powierzchni 2,1069 ha, położonych przy ulicach: ks.
Jana Zawrzyckiego, Zielonej, Michała Drzymały, Szarych Szeregów, Joachima
Lelewela, Bieszczadzkiej, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Franciszka
Żwirki i Stanisława Wigury, Stefana Żeromskiego, Stefana Okrzei, Prządki
i Pięknej,
o 2 lokale użytkowe w budynku przy ulicy Ignacego Jana Paderewskiego 2
o łącznej powierzchni użytkowej 303,30 m2.



sprzedano w trybie przetargu pisemnego: 2 nieruchomości, składające się z 3 działek
ewidencyjnych o
łącznej powierzchni 2,3673 ha, położone w terenach
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inwestycyjnych. Zawarta została również umowa warunkowa na sprzedaż jednej
nieruchomości, składającej się z dwóch działek ewidencyjnych o powierzchni 2,0001
ha,


w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych sprzedano 8 niezabudowanych działek oraz udział
w jednej działce. Działki położone były przy ulicach: Korczyńskiej, ks. Jana
Zawrzyckiego, Spokojnej, Stefana Batorego, Grodzkiej, Oficerskiej i Tysiąclecia,



w trybie bezprzetargowym, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego sprzedano
dla Gminy Miejsce Piastowe grunt o powierzchni 11,0012 ha, położony w
miejscowości Targowiska oraz dla Gminy Krościenko Wyżne grunt o powierzchni
18,4712 ha, położony na terenie tej gminy,



w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego sprzedano
jedną nieruchomość przy ulicy Ignacego Łukasiewicza o powierzchni 0,1718 ha,



sprzedano 5 lokali mieszkalnych,



aportem na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego przekazano jedną niezabudowaną działkę o powierzchni 0,1002 ha.

Ponadto:


oddano w użytkowanie wieczyste 3 nieruchomości, składające się z 7 działek
w kompleksie terenów inwestycyjnych, o łącznej powierzchni 5,8271 ha,



dokonano pięciu zamian nieruchomości niezabudowanych (zamienionych zostało 10
działek Gminy Miasto Krosno na 4 działki i udziały w 3 działkach, należące do osób
fizycznych i prawnych). W wyniku zamian Gmina Miasto Krosno pozyskała grunt o
powierzchni 0,2502 ha, a przekazała grunty o powierzchni 0,3302 ha,



służebnością przesyłu obciążona została jedna nieruchomość położona przy ulicy
Bohaterów Westerplatte,



w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu praw
użytkowania wieczystego w prawo własności, w 2021 r. dokonano w drodze decyzji
administracyjnej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego jednej
nieruchomości o powierzchni 0,0303 ha,



w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu praw
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności tych gruntów – wydano jedno zaświadczenie potwierdzające prawo
własności dla jednej działki o powierzchni 0,0171 ha,



dokonano zwrotu jednej nieruchomości Gminy Miasto Krosno położonej przy ulicy
Korczyńskiej o powierzchni 0,2168 ha, na rzecz poprzednich właścicieli.
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4. Podsumowanie realizacji polityk, programów i strategii
4.1. Strategia Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022
Strategia Rozwoju Miasta Krosna została przyjęta uchwałą nr LXIV/1470/14 Rady Miasta
Krosna z dnia 7 listopada 2014 r. Określa najważniejsze cele, priorytety i kierunki działań
w ramach trzech obszarów strategicznych: KONKURENCYJNA GOSPODARKA, KAPITAŁ LUDZKI
I SPOŁECZNY, PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO.
Rok 2021 był ósmym rokiem realizacji Strategii. Zrealizowanych zostało wiele działań, zarówno
inwestycyjnych, jak i „miękkich”, przyczyniających się do budowania miasta zgodnie
następującą wizją:
Krosno jest miastem inteligentnym, dbającym o jakość życia mieszkańców poprzez rozwój
innowacyjnej gospodarki, edukacji, kultury z poszanowaniem środowiska.
W wykonanie zadań strategicznych zaangażowany był nie tylko Urząd Miasta Krosna, lecz
także wszystkie miejskie spółki i jednostki organizacyjne (w tym instytucje kultury, jednostki
oświatowe, jednostki pomocy społecznej), jak również partnerzy społeczni – organizacje
pozarządowe, którym zlecono realizację wielu zadań publicznych.
Poniżej przedstawiono krótkie opisy zrealizowanych działań w poszczególnych obszarach
strategicznych oraz analizę poziomu wskaźników realizacji Strategii. Materiał został
przygotowany w oparciu o informacje wydziałów Urzędu Miasta Krosna, zaangażowanych we
wdrażanie Strategii, jak również spółek miejskich i jednostek organizacyjnych.
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Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Kierunki działań
Ułatwianie startu nowym firmom,
wspieranie samozatrudnienia
Wspieranie rozwoju instytucji otoczenia
biznesu oraz sieci kooperacji

Działania zrealizowane w 2021 r.
Inkubator Przedsiębiorczości Krosno rozpoczął działalność
 Zakończono budowę Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno przy ul. F. Żwirki i S. Wigury 15. Działalność
zainaugurowano w lipcu 2021 r. Budynek ma powierzchnię ponad 5 tys. m2. Dla początkujących firm przeznaczono
27 w pełni wyposażonych biur oraz 11 boksów produkcyjnych. Ponadto dostępne są 4 sale konferencyjne i sala
coworkingowa. Operatorem Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno jest spółka miejska – Krośnieński Inkubator
Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o. Podstawowy cel Inkubatora stanowi wsparcie rozwoju firm, których działalność
wpisuje się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego (lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja, ICT,
jakość życia). Powierzchnię mogą wynająć firmy działające na rynku nie dłużej niż 2 lata. W ciągu 6 miesięcy
działalności do Inkubatora wprowadziło się 11 firm, wykorzystując łącznie 56% dostępnej powierzchni i zatrudniając
51 osób. Inkubator nie tylko udostępnia powierzchnię nowo zakładanym firmom, lecz także świadczy usługi
doradcze – organizuje szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców. Dużą popularnością cieszy się inicjatywa pn.
„Piątki doradcze”, w ramach której w każdy ostatni piątek miesiąca bezpłatnych porad i konsultacji udzielają radca
prawny, księgowy oraz doradca biznesowy.
 23 mieszkańców Krosna uzyskało dotację na założenie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy.
Wartość przyznanych dotacji wyniosła 431 786 zł.
 63 nowe działalności gospodarcze zostały założone w Krośnie w ramach projektu pn. „Wsparcie bezrobotnych
z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”, realizowanego przez STAWIL Sp. z o.o.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wsparcie obejmowało szkolenia
przygotowujące do prowadzenia własnej firmy, bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz
wsparcie pomostowe na pokrycie składek ZUS.

Kompleksowe przygotowanie nowych
obszarów dla rozwoju przemysłu
i innowacyjnych usług

Krosno większe o ponad 120 ha
 1 stycznia 2021 r. Krosno zmieniło granice administracyjne – do miasta został przyłączony obszar ok. 122 ha,
obejmujący byłe lotnisko w Targowiskach oraz przyległe tereny. W oparciu o teren planowane jest wybudowanie
bezpośredniego połączenia Krosna z drogą krajową nr 19 i projektowaną drogą ekspresową S19, a także utworzenie
strefy inwestycyjnej dla firm z branż wysokich technologii, oferujących atrakcyjne miejsca pracy dla mieszkańców.
W 2021 r. prowadzone były prace koncepcyjne w zakresie zagospodarowania terenu.
 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników - została opracowana kompletna dokumentacja projektowa
wraz z wydaną decyzją pozwolenia na budowę w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20
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w kanalizację sanitarną, deszczową i wodociągową. Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Dzięki tej inicjatywie
zostanie zapewniony dostęp do niezbędnych mediów na części terenów Strefy Inwestycyjnej „Krosno-Lotnisko”,
możliwe będzie także udostępnienie inwestorom dodatkowych terenów, zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie hali przy ul. Lotników 20.

Promocja gospodarcza i pozyskiwanie
inwestorów

5 nowych inwestorów zakupiło grunty w Strefie Inwestycyjnej „Krosno – Lotnisko”
 Nowi inwestorzy: MAX STONE Sp. z o.o. Sp.k. (producent kamienia elewacyjnego i płytek dekoracyjnych
stosowanych do wystroju wnętrz, a także drewnianych i tapicerowanych paneli ściennych), NOWOPAK Sp. z o.o.
(producent opakowań z metalu dla produktów spożywczych i chemicznych), Domel Narzędzia (producent narzędzi
do obróbki skrawaniem materiałów kompozytowych stosowanych w przemyśle lotniczym), Agencja Reklamowa
Media Design (producent materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych, dostawca usług marketingowych),
Garden Steel (producent innowacyjnych maszyn do obróbki strumieniowo-ściernej). Firmy te zakupiły łącznie 8,2 ha
gruntów.
 Oferta inwestycyjna Krosna była promowana poprzez portal inwestora investinkrosno.pl oraz profil Facebooka
@Invest.in.Krosno, a także za pośrednictwem ogólnopolskich baz ofert inwestycyjnych prowadzonych przez Polską
Agencję Inwestycji i Handlu oraz Agencję Rozwoju Przemysłu.
 W ramach promocji lokalnych przedsiębiorców Miasto wsparło oddolną inicjatywę organizacji jarmarków na
krośnieńskim rynku. Pomysłodawcą i organizatorem jarmarku „Kupuję, bo krośnieńskie” oraz jarmarku
świątecznego był lokalny aktywista – Przemysław Niepokój-Hepnar. Organizację wydarzeń wspierało Regionalne
Centrum Kultur Pogranicza. W jarmarku „Kupuję, bo krośnieńskie” wzięło udział ok. 50 wystawców, a w jarmarku
świątecznym – ponad 40 wystawców.

W 2021 r. wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krośnie, co wpłynęło na wzrost wskaźnika przedsiębiorczości. Zwiększył
się stan zainwestowania Strefy Inwestycyjnej „Krosno-Lotnisko”, w tym udział powierzchni udostępnionej inwestorom oraz liczba nowo
utworzonych miejsc pracy. W Strefie Inwestycyjnej grunty zakupiło pięć firm, natomiast miasto odkupiło grunt od jednego z wcześniejszych
inwestorów, który nie zrealizował inwestycji – zostało to uwzględnione we wskaźniku liczby inwestorów. Według stanu na koniec 2021 r.
działalność w Strefie prowadziło 11 firm, pozostałe inwestycje znajdowały się na etapie budowy lub planowania.
Dzięki uruchomieniu nowego Inkubatora Przedsiębiorczości zwiększyło się wsparcie dla nowo zakładanych firm. Miało to przełożenie także na
powstawanie nowych miejsc pracy.
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Wskaźnik
Liczba inwestorów w strefie aktywności
gospodarczej (narastająco) 1
Udział powierzchni udostępnionej inwestorom
w powierzchni strefy aktywności gospodarczej
ogółem [%]1
Liczba nowo utworzonych miejsc pracy związanych
z inwestycjami w strefie aktywności gospodarczej
(narastająco) 1
Powierzchnia terenów inwestycyjnych
kompleksowo przygotowanych pod inwestycje
(narastająco) [ha] 1

2017

2018

2019

2020

2021

10

15

17

22

26

34,38

46,62

55,04

63,10

76,8

222

262

350

490

537

49,6

49,6

49,6

50,7

50,7

Liczba firm prowadzących działalność
w inkubatorze technologicznym oraz inkubatorze
przedsiębiorczości2

22

23

17

14

25

Liczba miejsc pracy utworzonych przez firmy
działające w inkubatorze technologicznym oraz
inkubatorze przedsiębiorczości2

100

167

151

145

196

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba podmiotów
gospodarczych na 1000 ludności) 3

122

119

122

125

129

zmniejszenie ze względu na konieczność wydzielenia drogi
kołowania do lotniska

Źródło: 1 Urząd Miasta Krosna; 2 Krośnieński Inkubator Technologiczny Krintech Sp. z o.o. Dane do roku 2020 dotyczą Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego KRINTECH,
ul. F. Żwirki i S. Wigury 6C. Dane za rok 2021 r. obejmują dwa obiekty: KRINTECH oraz nowy Inkubator Przedsiębiorczości Krosno, ul. F. Żwirki i S. Wigury 15;
3
Bank Danych Lokalnych GUS
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Fot. 1. Inkubator Przedsiębiorczości Krosno

Fot. 2. Inkubator Przedsiębiorczości Krosno

Fot. 3. Inwestycja firmy EUROSIM3, zrealizowana w Strefie Inwestycyjnej "Krosno-Lotnisko" w 2021 r.
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Priorytet 2: Turystyka
Kierunki działań
Tworzenie produktów turystycznych
Wspieranie działań na rzecz rozwoju
turystyki

Działania zrealizowane w 2021 r.
Akcje turystyczne: #odkryjKrosno, #zlapoddech, #urlopwkraju
 Skierowane do turystów akcje promocyjne miały na celu pobudzenie ruchu turystycznego w okresie pandemii oraz
budowę nowych produktów turystycznych w oparciu o współpracę z okolicznymi uzdrowiskami.
 Uruchomiono połączenia autobusowe do uzdrowisk. Przeprowadzone wśród mieszkańców Krosna, Iwonicza
i Rymanowa Zdroju, na przełomie stycznia i lutego 2021 konsultacje społeczne, ujawniały potrzebę uruchomienia
letnich, weekendowych połączeń autobusowych, pomiędzy miastem Krosnem, a pobliskimi uzdrowiskami
w Iwoniczu i Rymanowie. Skuteczne kampanie promujące te połączenia przyczyniły się do lepszego
skomunikowania Krosna z okolicznymi uzdrowiskami, częściowo odciążyły uzdrowiskowe parkingi, przyczyniły się
także do poprawy jakości powietrza oraz promowały elektromobilność poprzez realizację połączeń autobusami
krośnieńskiego MKS wyposażonymi w ekologiczny napęd.

Poprawa infrastruktury turystycznej

Rozwój punktów informacji turystycznej i rozbudowa kamperowiska
 Utworzono dodatkowy Punkt Informacji Turystycznej na dworcu. Od jesieni 2021 r. w budynku Etnocentrum
funkcjonuje punkt informacji turystycznej. Aby ułatwić osobom przyjezdnym dotarcie do punktu IT oznakowano
Dworzec Autobusowy Krosno oraz budynek Etnocentrum. Do punktu przekazano elementy zabudowy
ekspozycyjnej oraz materiały informacyjne i promocyjne, w tym przewodniki, mapy i ulotki celem udostępniania ich
turystom.
 Końcem roku 2021 Punkt Informacji Kulturalno – Turystycznej został przeniesiony z kamienicy Rynek 5 do
przestronnej i nowoczesnej siedziby przy ul. Blich 1, która zapewnia komfortową obsługę nawet dużych grup
turystów. Obiekt został dostosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami.
 W 2021 r. za kwotę ok. 110 tys. zł został zmodernizowany Krosno Camper Park. Zakres prac obejmował wykonanie:
trawiastej nawierzchni czterech stanowisk parkingowych dla kamperów, brukowej, betonowej nawierzchni drogi
wewnętrznej, kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi wewnętrznej, zieleni. Z kamperowiska skorzystało 1 375
osób (366 kamperów).
 Przed rozpoczęciem sezonu turystycznego kompleksowo odnowiono 7 gablot z planem miasta.

Prowadzenie zintegrowanych działań
promocyjnych i informacyjnych

Prowadzono promocję turystyczną miasta
 Nawiązano współpracę z bloggerami turystycznymi – pochodzącymi z Krosna autorami bloga Rude i Czarne.
W ramach umowy wykonano działania: wpis o atrakcjach Krosna na blogu „Rude i Czarne”, wpis o historii szkła
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w Krośnie – na blogu, publikację 2 postów na Facebooku (podczas podróży) – relacja zdjęciowa i tekstowa,
publikacja 2 postów na FB z linkiem do wpisów na blogu, umieszczenie 2 setów FB stories, publikację 2 postów na
Instagramie „Rude i Czarne” oraz umieszczono 2 sety Instagram stories. Przyjęty zasięg 160 000 odbiorców został
osiągnięty. Zrealizowano również współpracę z bloggerami w ramach ogólnopolskiej akcji „Urlop w Kraju”,
w ramach której informacje o Krośnie były publikowane na ogólnopolskiej stronie tego wydarzenia medialnego.
 Przygotowano nowe wydawnictwa promujące Krosno, w tym przewodniki turystyczne, albumy oraz mapy z planem
miasta. W ramach projektu pn „Modernizacja infrastruktury służącej transportowi multimodalnemu w Krośnie
i Medzilaborcach” wydano trójjęzyczny (PL, EN, SK) przewodnik dla zwiedzających. Obszerna publikacja zawierająca
m. in. bogaty opis dziejów miasta, zabytków ale także działy tematyczne jak „Krosno z dzieckiem” czy
„Enoturystyka” została wydana w ilości 5000 egzemplarzy i jest dostępna bezpłatnie w punktach informacji
turystycznej oraz instytucjach miejskich. Przewodnik został opracowany w taki sposób, aby nawet osoby
korzystające głównie z urządzeń mobilnych mogły w prosty sposób, przy pomocy smartfonów wykorzystać
potencjał tej publikacji. W ramach projektu wydano również mapkę ułatwiającą zwiedzanie obszaru starego miasta.
 Promowano Krosno w pociągach Podkarpackich Przewozów Regionalnych. Województwo podkarpackie dysponuje
kilkudziesięcioma zestawami szynobusów, które przewożą pasażerów po terenie całego województwa. Ponieważ
cały tabor wyposażony jest w ekrany umożliwiające wyświetlanie treści pasażerom, nawiązano współpracę
z Departamentem Dróg i Publicznego Transportu Urzędu Marszałkowskiego oraz przekazano do emisji filmy
promocyjne: film promocyjny miasta oraz film reklamujący Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Są one emitowane we
wszystkich pociągach należących do Województwa Podkarpackiego.
 Prowadzono działania promocyjne i informacyjne za pośrednictwem mediów branżowych, w tym turystycznych.
 Dystrybucja materiałów informacyjnych reklamujących atrakcje znajdujące się w Krośnie (także w wersjach:
angielskiej, niemieckiej, słowackiej i ukraińskiej) prowadzona była w Punkcie Informacji Kulturalno - Turystycznej,
Centrum Dziedzictwa Szkła oraz we wszystkich obiektach noclegowych na terenie miasta, a także na kamperowisku.
Materiały promocyjne za pośrednictwem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej trafiły również na
standy promocyjne na lotnisko w Rzeszowie oraz do Regionalnego Punktu Informacji Turystycznej w Rzeszowie.
 Prowadzono stronę internetową skierowaną do turystów, stronę Facebooka @visitkrosno oraz Instagram.
Statystyki: 88 907 odsłony strony visitkrosno.pl, 2 937 obserwatorów profilu Visit Krosno na Facebooku, 7 668
obserwatorów profilu Krosno Miasto Szkła.

Wartości wskaźników dotyczących turystyki za 2020 r. odzwierciedlają kryzys w branży i spadek ruchu turystycznego, wywołany pandemią COVID19. Dane GUS dotyczące turystyki za 2021 r. nie zostały jeszcze opublikowane. Liczba zwiedzających Centrum Dziedzictwa Szkła w 2021 r.
zdecydowanie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego, jednak nie udało się uzyskać poziomu sprzed pandemii.
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Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba miejsc noclegowych ogółem1

475

481

569

664

brak danych

Liczba miejsc noclegowych całorocznych na 1000
ludności1

9,25

9,37

11,30

11,14

brak danych

Liczba korzystających z noclegów1

30 298

32 278

38 578

20 583

brak danych

Liczba korzystających z noclegów turystów
zagranicznych1

2 824

3 677

4 208

1 097

brak danych

Liczba korzystających z noclegów na 1000 ludności1

651,88

693,67

831,98

446,33

brak danych

Liczba udzielonych noclegów1

50 368

55 477

66 615

33 623

brak danych

Liczba noclegów udzielonych turystom
zagranicznym1

8 109

8 423

9 274

2 345

brak danych

1 083,70

1 192,23

1 436,63

728,73

brak danych

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych [%]1

34,7

33,0

35,5

20,2

brak danych

Liczba zwiedzających Centrum Dziedzictwa Szkła2

46 675

48 239

48 000

17 955

30 497

Liczba zwiedzających muzea1

21 421

24 164

21 017

6 062

brak danych

Liczba zwiedzających muzea na 1000 ludności1

460,9

519,3

453,3

131,4

brak danych

Udzielone noclegi na 1000 ludności1

Źródło: 1Bank Danych Lokalnych GUS, 2Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.
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Fot. 4. Krosno Camper Park
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Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Kierunki działań
Promowanie zdrowego stylu życia

Działania zrealizowane w 2021 r.
370 osób wzięło udział w zajęciach promujących zdrowy styl życia
 Zrealizowano: prelekcje z zakresu zdrowego odżywiania, warsztaty terapeutyczne, wycieczki edukacyjne, zajęcia
z hydroterapii oraz rehabilitacji ruchowej, które miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia. Uczestnicy
pozyskali wiedzę na temat zdrowego stylu życia oraz poznali zasady przygotowywania zdrowych posiłków.
Zorganizowano również indywidualne konsultacje dietetyczne dla seniorów, przekazano osobom niewidomym
książki kucharskie napisane językiem brajla oraz zorganizowano zajęcia aktywizujące dla mieszkańców Krosna.

Wzmocnienie działań w zakresie
profilaktyki zdrowia

Zrealizowano 6 programów profilaktyki zdrowia
 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym w mieście Krosno –
przeprowadzono 1066 badań przesiewowych oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, a także wykłady z zakresu
edukacji zdrowotnej.
 Program profilaktyki chorób układu krążenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Krosno – badania
przesiewowe oraz konsultacje dietetyczne. Młodzież w ramach programu korzystała również z aktywności fizycznej
na basenie - w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wyniku BMI lub zbyt wysokiego ciśnienia krwi. W związku
z pandemią działania były realizowane w ograniczonym zakresie.
Powyższe działania były elementem projektu "Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie"
dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020.
 Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 60 lat i więcej -wykonano szczepienia dla
484 mieszkańców Krosna.
 Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat -przebadano 50 osób. Około 20%
zostało skierowanych do dietetyka w związku ze stwierdzoną otyłością.
 Bon Zdrowotny dla Seniora – z rehabilitacji leczniczej skorzystało 174 seniorów w wieku 70+. Celem działania było
zwiększenie dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej oraz przeciwdziałanie izolacji seniorów, szczególnie
w okresie pandemii COVID-19.
 Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Krosna – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
w Krośnie prowadziło punkt konsultacyjny, w którym udzielano wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
Wsparcie udzielane było 3 razy w tygodniu w siedzibie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie.
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Porad udzielało trzech specjalistów, w tym psychoterapeuta, psycholog i pedagog. Odbiorcami byli mieszkańcy
Krosna, w tym: młodzież, osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Z porad skorzystało 50 osób.

Wspieranie systemu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

108 osób skorzystało z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 Głównym celem działania wypożyczalni jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych oraz stworzenie
warunków do opieki domowej i poprawy stanu zdrowia wśród osób niesamodzielnych, poprzez bezpłatny dostęp
do wysokiej jakości sprzętu oraz doradztwo w zakresie jego obsługi i wykorzystania. Z oferty skorzystało 108 osób
niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych, wymagających opieki lub pomocy w zaspokajaniu niezbędnych
potrzeb życiowych. Wydano łącznie 257 sztuk różnych sprzętów, w tym: 59 szt. sprzętów pielęgnacyjnych, 98 szt.
sprzętów rehabilitacyjnych i 100 szt. sprzętów wspomagających. Najczęściej wypożyczane były koncentratory tlenu
i łóżka rehabilitacyjne. Wypożyczano również balkoniki, wózki inwalidzkie, rowery, orbitreki i bieżnie.

Przeciwdziałanie uzależnieniom

1 291 osób objętych różnymi formami przeciwdziałania uzależnieniom
 Przeprowadzono profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zrealizowano programy i przedsięwzięcia profilaktyczne promujące
trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną oraz całe rodziny. Zajęcia
warsztatowe kształtowały między innymi umiejętności prospołeczne, radzenie sobie ze stresem, eliminowanie
agresji i przemocy, poprawę relacji między dorosłymi a dziećmi, nabywanie umiejętności rozpoznawania zachowań
związanych z problemem alkoholowym oraz ukazywały negatywne strony agresji i przemocy wynikające
z nadużywania alkoholu. Programy profilaktyczne dostosowane były do wieku dzieci i młodzieży. Zrealizowano
warsztaty w zakresie profilaktyki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków w krośnieńskich
szkołach ponadpodstawowych. Młodzież skorzystała także z bezpłatnej pomocy psychologicznej
i psychoterapeutycznej.
 Przeprowadzono jedno szkolenie stacjonarne dla sprzedawców napojów alkoholowych, w którym uczestniczyło 59
przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu Krosna, a także dwa szkolenia z „tajemniczym
klientem” w 165 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba mieszkańców korzystających z miejskich
programów profilaktycznych

2 042

1 224

2 101

1 524

1 499

Liczba mieszkańców korzystających ze środków
PFRON w różnych formach

1 234

1 156

1 127

893

909

Źródło: dane Urzędu Miasta Krosna
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Priorytet 2: Sport i rekreacja
Kierunki działań
Upowszechnienie aktywności fizycznej

Działania zrealizowane w 2021 r.
Organizowano zajęcia sportowe i współzawodnictwo
 Prowadzono zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - dofinansowano 17 zadań realizowanych przez 14
stowarzyszeń działających na terenie Krosna, które prowadziły szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu: lekkiej
atletyki, piłki nożnej, koszykówki, żużla, judo, karate, boksu, sportów obronnych, szermierki, szachów, strzelectwa
sportowego oraz uczestniczyły w zawodach sportowych niejednokrotnie osiągając wysokie wyniki sportowe.
Utrudnienia wynikające z wprowadzonych restrykcji, związanych z trwającym stanem epidemii, uniemożliwiły
realizację wielu zajęć. Wiele planowanych zawodów zostało odwołanych. W zajęciach wzięło udział ok. 800 dzieci
i młodzieży z krośnieńskich klubów. Ponadto Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie prowadził szkolenie
sportowe dla dzieci i młodzieży, w tym: zapewniał przygotowaną pod względem merytorycznym kadrę szkoleniową,
organizował zawody sportowe, turnieje oraz imprezy rekreacyjne. MOSiR zakupił również sprzęt sportowy
niezbędny do procesu szkoleniowego dzieci i młodzieży oraz kompleksowo organizował zgrupowania sportowe.
 Organizowano współzawodnictwo dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego. Zorganizowano szeroką gamę rozgrywek w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej czy 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 Miasto, 1000 uczniów krośnieńskich szkół podstawowych
i ponadpodstawowych miało możliwość startu w 54 zawodach szkolnych na szczeblu wojewódzkim i centralnym.
Utrudnienia wynikające z wprowadzonych restrykcji uniemożliwiły realizację zajęć w pierwszej połowie roku.
Podjęte działania przyczyniły się do poprawy kondycji fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 W ramach zadania pn. „Organizacja imprez sportowych na terenie miasta Krosna” krośnieńskie stowarzyszenia
zorganizowały 10 imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem. W wydarzeniach tych udział wzięło 33 720 uczestników.

Organizacja prestiżowych imprez
sportowych

Zorganizowano ok. 250 wydarzeń sportowych
 Zorganizowano ok. 250 wydarzeń sportowych o prestiżowym i międzynarodowym charakterze, m.in.: mecze
Polskiej Ligi Koszykówki, mecze siatkarskie I i II Ligii Polskiej, zawody żużlowe I ligi, III-ligowe mecze piłkarskie,
Mistrzostwa Polski młodziczek i młodzików w tenisie stołowym, Nocny Bieg Lotnika, Bieg Niepodległości, Bieg
z okazji Święta Wojska Polskiego, Zawody Nordic Walking i inne.
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Wspieranie rozwoju lokalnego sportu
kwalifikowanego

11 klubów sportowych otrzymało wsparcie
 W ramach zadań wyłonionych w drodze konkursu wsparto finansowo działalność 11 klubów sportowych, które
uczestniczyły w rozgrywkach ligowych, w terminach wyznaczonych przez Polskie Związki Sportowe, w różnych
dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, żużel, lekkoatletyka, pływanie, szachy, karate.
W minionym sezonie znaczące sukcesy odniosły kluby: Cellfast Wilki Krosno, Krośnieński Klub Koszykówki,
Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno, utrzymując się w I lidze rozgrywkowej. Organizowane przez
kluby turnieje sportowe cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców. Obowiązujące ograniczenia
dotyczące zakazu udziału publiczności zostały skompensowane realizacją bezpłatnych transmisji on-line.
W wydarzeniach tych udział wzięło około 500 000 uczestników (w tym uczestnicy transmisji on-line).
 W ramach promocji miasta poprzez sport w 2021 roku zawarto umowy z trzema klubami sportowymi na wykonanie
usługi promocji miasta Krosna podczas: Pucharu Polski Młodzików U16-Judo Baltic Cup Gdynia, Pucharu Polski
Juniorek i Juniorów Młodszych Judo Baltic Cup Gdynia, CAMPU szkoleniowego Judo Baltic Cup, Mistrzostw Europy
Kyokushin w Gruzji, XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Judo w Łodzi.

Rozbudowa bazy sportowej

Realizowano 5 zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych
 Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim w Czarnorzekach - wykonano I etap inwestycji: niwelację trasy
zjazdowej od górnej stacji do trzeciej podpory wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i wodnej do naśnieżania
górnego odcinka trasy.
 Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie - opracowano dokumentację projektową na
budowę: oświetlenia stadionu, trybuny na pierwszym łuku wraz z infrastrukturą techniczną oraz trybuny stalowej
na przedłużeniu trybuny niezadaszonej na prostej. Wybudowano oświetlenie stadionu i parku maszyn wraz
z infrastrukturą techniczną spełniającą wymogi I ligi PZM oraz II ligi PZPN, wybudowano trybunę stalową dla 277
miejsc oraz przeprowadzono remont trybuny na koronie stadionu od strony rzeki Wisłok.
 "Zielone boisko - radosne dzieciaki" - wykonano system instalacji nawadniania murawy boiska do piłki nożnej na os.
Traugutta, wybudowano trybunę stalową na 150 miejsc wraz z utwardzeniem nawierzchni pod trybuną oraz
chodnikiem z kostki brukowej, prowadzącym od budynku szatniowego do trybuny.
 Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie – wyłoniono wykonawcę robót
i podpisano umowę na wybudowanie kompleksu sportowego: boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej
trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni do skoku w dal oraz placu zabaw. Realizację zaplanowano na
lata 2021-2022.
 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 – modernizacja budynku - wykonano I etap modernizacji sali
gimnastycznej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, który obejmował wykonanie instalacji wentylacji
mechanicznej sali gimnastycznej oraz remont pomieszczeń przynależnych.
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Kształtowanie przestrzeni dla rekreacji

Realizowano inwestycje mające na celu tworzenie nowych i uatrakcyjnianie istniejących miejsc
przeznaczonych do rekreacji
 Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. S. Okrzei w Krośnie – dokończono wymianę nawierzchni asfaltowej alejek
spacerowych.
 Osiedlowy plac zabaw dla dzieci na osiedlu Traugutta - wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia typu:
urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, piaskownica, stół
do gry w szachy, ławki parkowe.
 Budowa brodzika dla dzieci w kompleksie basenów otwartych przy ul. Bursaki - rozpoczęto budowę, której
zakończenie planowane jest przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Spadek wartości wskaźników dotyczących sportu i rekreacji w ostatnich dwóch latach był spowodowany pandemią COVID-19. W 2021 r. wartości
wzrosły w porównaniu z rokiem 2020, jednak wciąż były znacznie niższe niż przed pandemią.
Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Ćwiczący w klubach ogółem1

dane co 2 lata

2 346

dane co 2 lata

2 075

dane co 2 lata

Ćwiczący w klubach na 1000 ludności1

dane co 2 lata

50

dane co 2 lata

45

dane co 2 lata

43

39

36

7

brak danych

74 200

47 655

68 200

13 606

brak danych

2 408

2 110

2 298

241

473

524 100

520 150

521 440

38 180

210 520

589 767

642 737

607 793

217 492

437 592

Liczba zorganizowanych imprez masowych
o charakterze sportowym1
Liczba uczestników masowych imprez sportowych1
Liczba zorganizowanych imprez sportoworekreacyjnych2
Liczba uczestników imprez sportowo rekreacyjnych2
Liczba osób korzystających z obiektów sportowych2

Źródło: 1 Bank Danych Lokalnych GUS, 2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie oraz Zespół Krytych Pływalni
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Priorytet 3: Edukacja
Kierunki działań
Podnoszenie jakości i efektywności
kształcenia oraz atrakcyjności
nauczania

Działania zrealizowane w 2021 r.
Prowadzono zajęcia dodatkowe, programy motywacyjne i projekty międzynarodowe
 We wszystkich szkołach i przedszkolach była zapewniona szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, dających możliwość
wszechstronnego rozwoju, także dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Przeprowadzono 5 297 godzin
zajęć dodatkowych.
 Uczniowie byli objęci wsparciem w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych – konsultacje zorganizowano w 64
oddziałach (klasy VIII – 2h/ oddział; klasy maturalne – 3h/ oddział).
 W 7 szkołach było realizowanych 17 projektów międzynarodowych. Ze względu na stan epidemii udział uczniów
i nauczycieli w wymianie międzynarodowej został wstrzymany, przedłużono realizację projektów.

Upowszechnienie dostępu do edukacji
miejskiej i wyrównywanie szans
edukacyjnych

Zapewniono dostęp do opieki przedszkolnej oraz pomoc specjalistyczną i materialną dla uczniów
 Każdemu dziecku w wieku 3-6 lat zapewniono miejsce w przedszkolu (100% dzieci ubiegających się o miejsce
zostało przyjętych do przedszkoli).
 Wszystkie dzieci przedszkolne zakwalifikowane na podstawie zaleceń poradni specjalistycznych lub badań
przesiewowych otrzymały wsparcie logopedyczne oraz w zakresie wad postawy.
 Udzielono wsparcia 17 uczniom powracającym z zagranicy, obcokrajowcom lub dzieciom mniejszości narodowych
poprzez dodatkowe lekcje języka polskiego.
 100% uczniów posiadających orzeczenia lub opinie poradni, albo zakwalifikowanych na podstawie obserwacji
zespołów nauczycieli otrzymało specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 243 uczniów potrzebujących otrzymało pomoc materialną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
 93 uczniów zostało objętych programem „Wyprawka szkolna”, w ramach którego zapewniono częściowe pokrycie
wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie uzyskali wszyscy wnioskodawcy wskazani przez
dyrektorów szkół.

Wzmacnianie kształcenia zawodowego

Promowano kształcenie zawodowe i rozwijano zainteresowania techniczne
 Wszystkie szkoły zawodowe organizowały wydarzenia mające na celu popularyzację wiedzy technicznej
i kształcenia zawodowego.
 28 nauczycieli zawodu zdobyło dodatkowe kwalifikacje do nauczania języka obcego i prowadzenia zajęć
specjalistycznych.
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 Realizowano programy zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów.
 Oferta kształcenia zawodowego krośnieńskich szkół jest przygotowana zgodnie z prognozą zapotrzebowania na
pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy ogłaszaną corocznie
w Monitorze Polskim przez Ministra Edukacji i Nauki. W 2021 r. naukę w szkołach zawodowych podjęło 767
uczniów.

Wspieranie dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych

Kilkaset dzieci skorzystało z różnych form wsparcia
 Zapewniono dowóz do szkół lub refundację biletu miesięcznego uczniom z niepełnosprawnościami (94 osoby).
 Sukcesywnie modernizowano placówki oświatowe w celu likwidacji barier architektonicznych i organizacyjnych.
12 placówek spełnia wymogi dostępności. Miasto przystąpiło do realizacji projektu pn. „Dostępna szkoła –
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz
otoczenia”. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 8, Szkole Podstawowej Nr 10 i Szkole Podstawowej
Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi.
 Zapewniono możliwość realizacji obowiązku szkolnego w szkołach i ośrodkach przystosowanych do rodzaju
niepełnosprawności dzieciom i młodzieży z Krosna, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
(wydano 26 skierowań).
 310 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego objęto zajęciami specjalistycznymi.
 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy prowadził zajęcia dla wszystkich chętnych dzieci posiadających opinię
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci (11 osób).
 Realizowano „Program integracji społeczności romskiej”, w którym wsparcie otrzymało dwoje dzieci.
 W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach szkolnych programów nauczania realizowano
doradztwo zawodowe.

Poprawa stanu bazy oświatowej

Budowa przedszkola, remonty, modernizacje i doposażenie placówek oświatowych
 Rozpoczęła się budowa przedszkola w Krośnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 24. Opracowano kompletną
dokumentacje projektową oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę 6 -oddziałowego budynku przedszkola
miejskiego. W sierpniu 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych
z terminem realizacji w ciągu 11 miesięcy.
 W ramach projektu grantowego pn. „Laboratoria przyszłości” wszystkie szkoły podstawowe wzbogaciły swoja bazę
dydaktyczną o sprzęt tj.: drukarki 3d wraz z wyposażeniem, filamenty, mikrokontrolery z czujnikami i akcesoriami,
lutownice/stacje lutownicze z gorącym powietrzem, kamery przenośne cyfrowe wraz z akcesoriami, statywy
z akcesoriami, mikroporty w akcesoriami, oświetlenia do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami,
gimbale, aparaty fotograficzne oraz sprzęt dodatkowy, m.in. narzędzia do obróbki drewna, wyposażenie stanowisk
do pracy narzędziowej/technicznej, specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz
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oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, części zamienne
oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu
i dźwięku, itp. Na ten cel pozyskano kwotę 1 141 500 zł, z czego 695 900 zł szkoły podstawowe wydatkowały
w 2021 roku.
 Wykonano 10 zadań inwestycyjnych w zakresie modernizacji obiektów oświatowych (Szkoła Podstawowa Nr 3 –
modernizacja budynku, izolacja fundamentów, Miejski Zespół Szkół Nr 3 – modernizacja hali namiotowej, Miejski
Zespół Szkół Nr 4 – modernizacja budynku, Miejski Zespół Szkół Nr 7 – modernizacja budynku, wymiana systemu
centralnego ogrzewania, Miejski Zespół Szkół Nr 8 – budowa zatoki parkingowej, I LO – modernizacja poszycia
dachowego, ZSKU – adaptacja budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 1 na potrzeby szkoły, wymiana instalacji
elektrycznej, alarmowej, internetowej, wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji radiowęzła szkolnego, Zespół Szkół
Mechanicznych – modernizacja sali gimnastycznej wraz z przyległymi pomieszczeniami, Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy – modernizacja budynku, wymiana poszycia dachowego sali gimnastycznej oraz prace
termoizolacyjne – w trakcie realizacji, Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących – modernizacja budynku,
adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe).
 Przeprowadzono modernizację infrastruktury rekreacyjno – sportowej 2 szkół (boisko sportowe ze sztuczną
nawierzchnią przy Szkole Podstawowej Nr 3, plac zabaw przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3).
 9 szkół skorzystało z dofinansowania na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych – „Aktywna tablica”.
 Wszystkie szkoły i przedszkola zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.

Upowszechnianie uczenia się przez całe
życie

Zapewniono ofertę kształcenia dla dorosłych
 Organizowano kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla dorosłych, z których skorzystało 114 osób.
 Zapewniono szeroką ofertę edukacyjną w szkołach dla dorosłych, w tym możliwość uczenia się na odległość
z wykorzystaniem e-learningu. Z oferty szkół dla dorosłych skorzystały 442 osoby.

Wskaźniki zdawalności egzaminów maturalnych oraz wyniki sprawdzianu ósmoklasisty osiągnięte w 2021 r., podobnie jak w poprzednich latach
były wyższe niż średni wynik w kraju. Wysoką jakość edukacji w Krośnie potwierdza także współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych,
który przekracza 100% - oznacza to, że część uczniów z sąsiednich gmin korzysta ze szkół w mieście. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych aż
71% stanowili uczniowie spoza Krosna.

53 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

2017

2018

2019

2020

2021

Zdawalność egzaminów maturalnych w liceach
ogólnokształcących [%]1

93

94

93

89

92

Zdawalność egzaminów maturalnych w technikach
[%]1

82

88

90

81

77

Zdawalność egzaminów maturalnych w stosunku
do średniej krajowej w liceach ogólnokształcących
[%]1

105

104

102

102

105

Zdawalność egzaminów maturalnych w stosunku
do średniej krajowej w szkołach
ponadpodstawowych zawodowych [%]1

108

111

111

111

102

Średnie wyniki egzaminów maturalnych
w stosunku do średniej krajowej – język polski [%]1

103

106

92

104

98

Średnie wyniki egzaminów maturalnych
w stosunku do średniej krajowej – matematyka
[%]1

111

109

110

110

110

Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
w stosunku do średniej krajowej - język polski [%]1

nie dotyczy

nie dotyczy

106

110

110

Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
w stosunku do średniej krajowej - matematyka
[%]1

nie dotyczy

nie dotyczy

122

120

119

Średnie wyniki sprawdzianu ósmoklasisty
w stosunku do średniej krajowej - język angielski
[%]1

nie dotyczy

nie dotyczy

114

111

111

Wskaźnik
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2017

2018

2019

2020

2021

108,24

109,64

110,80

111,99

brak danych

Udział absolwentów techników w ogólnej liczbie
absolwentów szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez miasto [%]3

34,9

36,7

36,9

39,7

36

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym [%]2

106,4

107,8

108,6

109,7

brak danych

Wskaźnik
Współczynnik skolaryzacji brutto – w szkołach
podstawowych [%]2

Źródło: 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, 2 Bank Danych Lokalnych GUS, 3 Urząd Miasta Krosna

Fot. 5. Wizualizacja przedszkola budowanego przy ul. Bohaterów Westerplatte
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Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Kierunki działań
Rozwój edukacji kulturalno –
artystycznej dzieci, młodzieży
i dorosłych

Działania zrealizowane w 2021 r.
Prowadzono różnorodne działania w formie stacjonarnej i zdalnej
 Instytucje kultury zorganizowały konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych: w formie stacjonarnej: 13, uczestnicy:
1 919; w formie online: 66, uczestnicy: 58 180.
 Prowadzono edukację pozaszkolną dzieci i młodzieży: 28 wydarzeń, które zgromadziły łącznie 11 627 odbiorców
oraz uzyskały 476 wyświetleń on-line. Zorganizowano 325 spotkań/ lekcji stacjonarnych dla 6 618 uczestników; 2
cykle działań stacjonarnych dla 3 016 uczestników (Edukacja Filmowa – filmy i prelekcje, Sztuka. Obecny –
spektakle, audycje muzyczne, widowiska baletowe, sztuki teatralne). W edukacji regionalnej uczestniczyło 1 200
osób. Zorganizowano 320 zajęć edukacyjnych i warsztatów odpłatnych dla 1 501 osób. Z kolei w 58 zajęciach
i warsztatach bezpłatnych wzięły udział 1 293 osoby.
 Prowadzono stałe formy działalności, w tym spotkania, wykłady, sympozja, konferencje, panele dyskusyjne, pokazy
filmowe, prezentacje multimedialne w pracowniach artystycznych, pokazy mappingowe, koncerty, itp.
 Przeprowadzono 12 konferencji stacjonarnych dla 986 uczestników oraz 24 konferencje online, które osiągnęły
20 197 wyświetleń.
 Zorganizowano spotkania autorskie, wernisaże i wystawy: 37 stacjonarnych dla 1 122 uczestników, 7 online – 853
wyświetlenia.
 3 spotkania klubowe online, które zgromadziły 14 uczestników oraz 29 spotkań klubowych stacjonarnych dla 290
uczestników.
 Zorganizowano 10 warsztatów i plenerów artystycznych stacjonarnych, z udziałem 92 osób.

Ułatwianie mieszkańcom uczestnictwa
w życiu kulturalnym

Miejskie instytucje kultury przygotowały bogatą ofertę dla mieszkańców
 Miejskie instytucje kultury zapewniały mieszkańcom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w życiu kulturalnym:
o Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zorganizowało 35 wydarzeń, w których wzięło udział 7 914 uczestników
oraz 2 działania on-line, które zgromadziły 1 458 osób;
o Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało 28 wydarzeń – wzięło w nich udział 9 387 uczestników, wydarzenia
on-line wyświetlono 4 622 razy. Organizowano także zajęcia edukacyjne, warsztaty bezpłatne, lekcje ze sztuką
- 58 wydarzeń, 1 293 uczestników. Nieodpłatne działania prowadzono online (wystawy, wykłady, podcasty,
karty edukacyjne, warsztaty);
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o Muzeum Rzemiosła – z udostępnienia ekspozycji skorzystało 1 708 osób. Podczas Karpackich Klimatów
zorganizowano zakątek rzemieślniczy w muzealnym ogrodzie (ceramika, wiklina, rzeźba). Zorganizowano także
nocny spacer po krośnieńskich świątyniach oraz warsztaty twórcze.
o Krośnieńska Biblioteka Publiczna zorganizowała 450 imprez dla 8 196 uczestników oraz 250 działań, w których
wzięło udział 110 683 uczestników on-line.
 Zorganizowano wydarzenia kulturalne o dużym zasięgu:
o Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zorganizowało imprezy biletowane i niebiletowane o dużej wartości
artystycznej oraz duże imprezy plenerowe, gromadzące wielotysięczną publiczność, m.in.: Ogólnopolski
Festiwal Tańca Intermedium, Nocne Teatralia STRACHY, Wjazd Króla – Noc Żywych Obrazów, Karpackie
Klimaty, Letnie Koncerty w Świątyniach;
o Muzeum Rzemiosła zorganizowało premierę filmu „Ślusarz. Historia Józefa Cisowskiego”;
o Krośnieńska Biblioteka Publiczna w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja) zorganizowała
działania on-line pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Zarejestrowano 16 działań, 4725 odbiorców
i 1164 wyświetlenia na YouTube. Online zrealizowano także wydarzenia w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom, pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” (26 maja - 1 czerwca). Zarejestrowano 6217
odbiorców i 3283 wyświetlenia na Facebooku oraz 223 wyświetlenia w serwisie YouTube. Ponadto Krosno
wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” (3 września), w której przedstawiciele władz
samorządowych, młodzież i mieszkańcy Krosna czytali „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
W uroczystości wzięło udział 56 osób;
o Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało Noc Żywych Obrazów (204 odwiedziny), Kurator-mapping (514
odwiedzin) oraz pokaz „Screen Tests – Twarze Krosna” w ramach Nocy Muzeów (528 odwiedzin).
 W ramach zaspokajania potrzeb kulturalnych poprzez organizację koncertów i widowisk biletowanych oraz
prowadzenie kina:
o Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zorganizowało 30 wydarzeń własnych z udziałem 9 559 widzów.
Ponadto obiekt został wynajęty pod organizację 11 wydarzeń zorganizowanych przez zewnętrzne agencje
artystyczne – wzięło w nich udział 6 000 widzów. ArtKino zgromadziło na seansach 17 683 widzów;
o Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało 2 wydarzenia, w których wzięło udział 40 osób. Liczba wyświetleń
online: 88;
o Muzeum Rzemiosła zorganizowało pokaz: „Koszmar” Jonathana Fussli – żywy obraz w interpretacji
pracowników muzeum – on-line oraz dwukrotny pokaz na żywo.
 Realizowano programy skierowane do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem:
o Regionalne Centrum Kultur Pogranicza prowadziło grupę teatralno-taneczną „Klaszcz Głośniej”, spotkania
Klubu Seniora, zajęcia ruchowe dla seniorek, warsztaty dla dzieci i młodzieży z ośrodków szkolno-
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wychowawczych, domów samopomocy. Realizowany był projekt „Można inaczej”, skierowany do osób ze
szczególnymi potrzebami.
o Biuro Wystaw Artystycznych organizowało tłumaczenia wydarzeń na język migowy, warsztaty dla dzieci
i młodzieży z ośrodków szkolno – wychowawczych, domów samopomocy, stosowano bezpośrednią formę
komunikacji o wydarzeniach dla osób, które nie posiadają dostępu do Internetu,
o Muzeum Rzemiosła prowadziło lekcje muzealne dla osób z niepełnosprawnościami (38 grup, łącznie 342
osoby).
o W Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej osoby z niepełnosprawnościami korzystały z bogatego zasobu książki
mówionej oraz z oferty edukacyjnej online, jak również stacjonarnej.
 W miejskich instytucjach kultury stosowano zniżki w ramach Karty Mieszkańca, Karty Dużej Rodziny.
 Miejskie instytucje kultury doskonaliły system informacji i promocji wydarzeń kulturalnych poprzez prowadzenie
stron internetowych, profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube).

Rozwój atrakcyjnej, innowacyjnej oferty
instytucji kultury

Realizowano wydarzenia w nowoczesnych formułach
 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zorganizowało 4 działania plenerowe „Bajkowa scena”, w których wzięło
udział 320 uczestników. Były to spektakle interaktywne dla najmłodszych – widzowie brali aktywny udział
w wydarzeniach rozgrywających się na scenie.
 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza – Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zorganizowało cykl warsztatów
rzemieślniczych w ramach projektu „Start-up w tradycję”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
 Biuro Wystaw Artystycznych realizowało mappingi w przestrzeni publicznej, projekty współpracy międzynarodowej
oraz wydarzenia wirtualne.
 Muzeum Rzemiosła wyprodukowało trzy filmy w ramach projektu „Majstersztyk. Dzieła mistrzów krośnieńskiego
rzemiosła”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczba odbiorców online
(Facebook, YouTube, strona internetowa): 230 451, liczba udostępnień: 513+. Zorganizowano także specjalne lekcje
muzealne on-line na czas pandemii: „W pracowni mistrza” – 5 odcinków. Liczba odbiorców on-line: 5355.
 Krośnieńska Biblioteka Publiczna od września 2020 r. realizowała projekt „Mała Książka- Wielki Człowiek”,
w ramach którego dzieci urodzone w latach 2014-2017 mogły zapisywać się do biblioteki. Każdy przedszkolak
otrzymał specjalna wyprawkę czytelniczą oraz Kartę Małego Czytelnika, a rodzic broszurę o pożytkach płynących
z czytania. Akcja cieszyła się dużą popularnością i rozdysponowano 160 wyprawek. W partnerstwie ze słowacką
biblioteką Krajskáknižnica P. O. Hviezdoslava w Preszowie zrealizowano projekt „Biblioteki w czasie i przestrzeni”
z programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Finalnym produktem projektu jest aplikacja
mobilna prezentująca znane osobowości Krosna i Preszowa w formie biogramów nałożonych na ścieżki tematyczne,
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wzbogacona quizami i odnośnikami do katalogów online bibliotek w Krośnie i Preszowie. Aplikacja jest dostępna
w trzech językach: polskim, słowackim i angielskim.

Wspieranie działań na rzecz dziedzictwa
kulturowego

Promowano i popularyzowano dziedzictwo kulturowe regionu
 W ramach projektu pn. „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-BiałoruśUkraina 2014-2020, powstała animacja poklatkowa oraz Video Guide Tour, promujące dziedzictwo kulturowe
Krosna.
 Muzeum Rzemiosła prowadziło stałą ochronę konserwatorsko – techniczną zabytkowych obiektów muzeum.
W ramach opieki konserwatorskiej nad zbiorami zabezpieczono i poddano konserwacji zachowawczej 50
eksponatów. Pozyskano 131 szt. nowych eksponatów. Liczba wystaw: 7, uczestnicy: 2561 osób. Ponadto Muzeum
Rzemiosła zorganizowało cykliczny konkurs „Ulubiony chleb krośnian”. Ze środków Podkarpackiej Komisji
Filmowej zrealizowano film „Ślusarz. Historia Józefa Cisowskiego”. Prowadzono także digitalizację zbiorów.
 Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej zorganizowało 7 wystaw promujących dziedzictwo kultury ludowej regionu.
 Krośnieńska Biblioteka Publiczna promowała literaturę piękną, m.in. w ramach obchodów Roku Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego przygotowała cykl lekcji poświęconych poecie pn. „Z głową ciężką na karabinie. O Krzysztofie Kamilu
Baczyńskim”. Ponadto przygotowano podcasty biograficzne i historyczne z audiodeskrypcją, o różnorodnej
tematyce, prezentacje książek w formie filmów i in.
 W ramach XIII Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu Miejski
Konserwator Zabytków zorganizował wystawę plenerową przedstawiającą Krosno i jego mieszkańców przed
wojną oraz w trakcie okupacji hitlerowskiej. Ponadto w tym okresie uczczono pamięć ofiar holokaustu organizując
oficjalne uroczystości oraz wydarzenia z tym związane.
 W ramach działań promocyjnych związanych z Parkiem Kulturowym „Wzgórze Staromiejskie” została wydana
książeczka dla dzieci „Zagadkowe Krosno”, która poprzez różnego rodzaju rebusy i zagadki przybliża najmłodszym
historię miasta i jego zabytków.

Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba imprez oświatowych w muzeach1

188

137

252

52

163

Liczba imprez oświatowych w Muzeum Rzemiosła2

161

125

227

38

148
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Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba korzystających z imprez oświatowych
w Muzeum Rzemiosła2

3 343

2 829

4 690

6 181

4 432

10

14

13

14

7

6 284

9 104

9 459

10 775

1 148

14

13

10

3

5

1 254

1 125

876

3 426

475

19

18

16

17

28

7 857

6 935

25 587

12 155

20 400

Liczba odwiedzin w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej (KBP) 4

187 417

167 213

183 308

118 288

119 762

Liczba zarejestrowanych czytelników w KBP4

14 476

13 808

13 436

11 791

10 981

Liczba wypożyczonych i udostępnionych zbiorów
w KBP 4

378 974

372 342

365 655

283 136

309 313

Liczba imprez kulturalno-czytelniczych w KBP 4

1 251

802

1 043

334

450

Liczba uczestników imprez w KBP 4

25 533

28 452

23 574

4 614

8 196

290

278

272

237

brak danych

Liczba wystaw zorganizowanych przez Muzeum
Rzemiosła2
Liczba uczestników wystaw w Muzeum Rzemiosła2
Liczba działań interdyscyplinarnych: koncerty,
odczyty, spotkania, warsztaty w Muzeum
Rzemiosła2
Liczba uczestników działań interdyscyplinarnych
w Muzeum Rzemiosła2
Liczba wystaw zorganizowanych przez Biuro
Wystaw Artystycznych (BWA) 3
Liczba odwiedzających BWA 3

Czytelnicy bibliotek na 1000 ludności1
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Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba osób (w tym dzieci, młodzieży i dorosłych)
zrzeszonych w klubach, pracowniach artystycznych
działających przy RCKP 5

731

760

760

757

709

Liczba spektakli, widowisk, koncertów w RCKP 5

222

221

221

467

82

173 565

13 810 stacjonarnie

56 950

Liczba uczestników spektakli, widowisk, koncertów
odbywających się w RCKP 5

209 851

Liczba imprez masowych o charakterze artystyczno
– rozrywkowym1

5

6

8

0

0

Liczba uczestników masowych imprez artystyczno –
rozrywkowych1

10 650

10 100

26 000

0

0

48

32

23

15

14

Liczba zabytków odrestaurowanych przy wsparciu
budżetu miasta 6

173 565

227 767 - online

Źródło: 1 Bank Danych Lokalnych GUS, 2 Muzeum Rzemiosła, 3 Biuro Wystaw Artystycznych, 4 Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 5 Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 6 Urząd
Miasta Krosna
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Fot. 6. Wydarzenia zorganizowane przez Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Fot. 8. Wydarzenia zorganizowane przez Biuro Wystaw Artystycznych

Fot. 7. Wydarzenia zorganizowane przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną

Fot. 9. Wydarzenia zorganizowane przez Muzeum Rzemiosła
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Priorytet 5: Aktywność społeczna
Kierunki działań
Wspieranie inicjatyw społecznych
poprawiających jakość życia
mieszkańców

Działania zrealizowane w 2021 r.
Wspierano i realizowano inicjatywy dla seniorów oraz innych grup mieszkańców


Przez 3 miesiące realizowano program „TELEWSPARCIE dla seniorów”, adresowany do mieszkańców powyżej
60 roku życia. Celem programu było przeciwdziałanie izolacji społecznej osób starszych podczas pandemii
COVID-19 oraz udzielanie informacji i doradztwa. Podczas telefonicznych dyżurów seniorów wspierali
specjaliści z dziedziny psychologii, psychodietetyki i geriatrii.



Realizowano projekt „Pokonać samotność - rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w Mieście Krośnie”, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Jego celem jest zwiększenie dostępu do lepszej jakości usług społecznych,
poprawa warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej niesamodzielnych osób, które ze
względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność, wymagają wsparcia. W ramach projektu realizowane
są usługi opiekuńcze lub sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz teleopieka, czyli usługa, dzięki której uczestnicy są
objęci opieką przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona jest przy użyciu technik
teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, dzięki którym w momencie zagrożenia życia lub
zdrowia seniorów jest informowane Centrum Teleopieki oraz osoba z najbliższego otoczenia, sprawująca
opiekę nad osobą niesamodzielną. W 2021 r. z projektu skorzystało 70 osób.



Rada Seniorów odbywała spotkania z mieszkańcami Krosna, przedstawicielami Rady Miasta Krosna i zarządów
dzielnic i osiedli. Zbierała wnioski oraz informacje o tym, jak żyje się mieście ludziom starszym, czego oczekują
od społeczności lokalnej i władz miasta. Podejmowała działania mające na celu zwiększenie dostępu osób
starszych do lekarzy POZ w trakcie epidemii COVID-19.



W ramach Budżetu Obywatelskiego Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi zrealizowało zadanie pod
nazwą „Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów
i integracji społecznej”. W zajęciach organizowanych w dzielnicowym Domu Ludowym w Białobrzegach brała
udział grupa 93 osób, która uczestniczyła w szeregu zajęć i atrakcji tj. kurs komputerowy, gimnastyka, zajęcia
z rękodzieła artystycznego, haft, decoupage, garncarstwo.



W ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa oraz mediacji w 2021 r. z porad
prawnych skorzystało łącznie 860 osób. Głównym celem programu jest dostęp mieszkańców do nieodpłatnej,
profesjonalnej pomocy prawnej w lokalnych społecznościach.
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Aktywizacja osób starszych

Wsparcie aktywizacji seniorów prowadzonej przez organizacje pozarządowe
 Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób w wieku emerytalnym zorganizował wykłady z literatury,
lektorat języka angielskiego, warsztaty fotograficzne, spotkanie integracyjne „Dzień Seniora”, wycieczki do Nowego
i Starego Sącza oraz udział w rajdzie Nordic Walking w Dubiecku. W działaniach uczestniczyło ok. 200 osób.
 Ponadto Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach zadania „Przeciw uzależnieniom” zorganizował
wykłady na temat profilaktyki uzależnień, warsztaty z psychologiem, warsztaty zakresu malarstwa oraz 3-dniową
wycieczkę „Szlakiem Zabytków Dolnego Śląska.” W działaniach uczestniczyło 114 osób.
 Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H zorganizowało cykl spotkań warsztatowych i wykładów z ekspertami nt. udzielania
pierwszej pomocy seniorom, profilaktyki logopedycznej po 60 roku życia, obrazów Podkarpacia w różnych tekstach
kultury oraz wykłady o Stanisławie Pigoniu. W warsztatach uczestniczyło 120 osób stacjonarnie i 516 on-line.
 Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H zorganizowało także warsztaty rękodzieła artystycznego – „Sztuka zamiast
uzależnień”, z zakresu makramy, kokedamy, mydlarstwa artystycznego, decoupage oraz wykłady na temat wpływu
na organizm środków psychoaktywnych, alkoholi i nikotyny. W warsztatach uczestniczyło 30 osób, a wystawę prac
wykonanych podczas warsztatów odwiedziło ok. 700 osób.
 Koło Gospodyń Białobrzeskich zorganizowano wycieczkę do Arboretum w Bolestraszycach, Kalwarii Pacławskiej
oraz Arłamowa. Wzięło w niej udział 22 seniorów.
 Klub Seniora Puchatek realizując zadanie pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i depresji wśród seniorów”,
zorganizował spotkanie ze specjalistą nt. wzmacniania organizmu oraz przeciwdziałania uzależnieniom. Wykład
połączony był z drobnym poczęstunkiem oraz zajęciami ruchowymi dla seniorów, zorganizowano także wyjazd do
Rzeszowa na Koncert Ewy Bem. W działaniach wzięło udział 57 seniorów.

Wspieranie rozwoju ekonomii
społecznej
Włączanie społeczne osób zagrożonych
marginalizacją
Aktywizacja społeczno – zawodowa
osób bezrobotnych
i niepełnosprawnych

20 uczestników wspieranych przez Centrum Integracji Społecznej
 Centrum Integracji Społecznej prowadziło działania, których celem było 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.

Zorganizowano wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami
Zrealizowano działania w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych:
-

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych – 59 osób otrzymało
dofinansowanie – kwota wydatkowana ok. 169 403 zł,
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-

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i wyroby medyczne – 385 osób otrzymało
dofinansowanie do wyrobów medycznych i zawarto 18 umów dotyczących dofinansowania zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego. Kwota wydatkowana ogółem – 469 330 zł,

-

dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – otrzymało dofinansowanie 139 osób
z niepełnosprawnością oraz 37 opiekunów tych osób – kwota wydatkowana - 250 422 zł,

-

przy współpracy z 4 organizacjami pozarządowymi zorganizowano 6 imprez okolicznościowych oraz wycieczek
w ramach dofinansowania organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych –
skorzystało 101 osób, kwota wydatkowana – ok. 8 631 zł,

-

zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi udziału
w Środowiskowym Domu Samopomocy przy PSONI Koło w Krośnie ul. Hallera 6/4 (27 osób) lub
Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kletówki 7a (43 osoby),

-

w ramach realizacji zadania pn. „Rehabilitacja osób niepełnosprawnych”, zleconego fundacjom i organizacjom
pozarządowym, ze wsparcia skorzystało 56 osób, kwota wydatkowana – 25 000 zł.

Zrealizowano działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
-

dofinansowanie utworzenia nowego stanowiska pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej – dokonano zwrotu
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością w łącznej wysokości 22 753 zł,

-

udzielenie pomocy niepełnosprawnym przedsiębiorcom- dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania
kredytu bankowego, zaciągniętego w celu kontynuowania działalności gospodarczej – z dofinansowania
skorzystały 3 osoby - kwota wydatkowana na ten cel to 4 854 zł,

-

w ramach programu „Aktywny Samorząd” kontynuowano działania mające na celu wyeliminowanie lub
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym
oraz w dostępie do edukacji (pozyskano kwotę w łącznej wysokości 335 380 zł - skorzystało 68 osób),

-

osobom niepełnosprawnym, posiadającym niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone
zapewniono możliwość udziału w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie. Z działań terapeutycznych skorzystało 51 osób, środki
PFRON przeznaczone na działalność WTZ wyniosły 976 320 zł, natomiast środki Miasta Krosna - 108 480 zł. Na
realizację zadania „Zajęcia klubowe” WTZ otrzymał dofinansowanie w wysokości 102 150 zł - brało w nich
udział 20 osób,

-

z „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” skorzystały:
o

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie - zakup
fabrycznie nowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach programu wydatkowano kwotę 105 000 zł,
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Zwiększanie udziału organizacji
pozarządowych w realizacji zadań
publicznych

o

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków zakup samochodu 9 -osobowego w celu przewozu uczniów z niepełnosprawnościami. Kwota
wydatkowana: 79 800 zł,

o

Miasto Krosno w ramach poprawy dostępności i likwidacji barier w urzędach - pozyskano środki dla
czterech budynków Urzędu Miasta Krosna (ul. Lwowska 28a, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4, ul.
Grodzka 10) na zakup urządzeń umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się
i komunikowanie (m.in. pola uwagi, lupy elektroniczne, pętle indukcyjne, systemy przywoławcze
w toaletach, tabliczki z nadrukiem w języku brajla). Na zadanie pozyskano blisko 44 830 zł.

Realizowano współpracę finansową i pozafinansową z organizacjami pozarządowymi
 W ramach współpracy finansowej organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne z zakresu: 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, 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, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych.
 Współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi prowadzona jest poprzez Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych, które prowadzi działania mające na celu wspieranie, integrowanie oraz rozwój
krośnieńskich NGO’s. Organizacje potrzebujące wsparcia lokalowego korzystają z pomieszczeń oraz sprzętu,
znajdującego się na wyposażeniu CWOP. Promocja organizacji prowadzona jest poprzez stronę internetową
www.cwop.krosno.pl, biuletyn CWOP oraz akcję przekazywania 1 % podatku. Ważnym działaniem jest również
wsparcie informacyjne poprzez: prowadzenie i aktualizowanie wykazu danych na stronie, bezpłatny dostęp do
Internetu, gromadzenie i udostępnianie danych dotyczących III sektora, prowadzenie biblioteczki z literaturą
z zakresu działania organizacji. W CWOP ma siedzibę 28 organizacji, a kolejnych 40 korzysta z pozostałych form
wsparcia.
 Organizacje pozarządowe zrealizowały łącznie 56 zadań z zakresu kultury i sportu, dofinansowanych w ramach
otwartych konkursów ofert. Dotyczyły one: organizacji imprez kulturalnych, organizacji imprez sportowych,
organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół
krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego, tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi
sportu.
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Promowanie idei wolontariatu

Promowano wolontariat wśród mieszkańców Krosna
 Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H. w Krośnie było organizatorem cyklu warsztatów i wykładów promujących ideę
wolontariatu i ukazujących historię wolontariatu wśród mieszkańców Krosna. Warsztaty były połączone z cyklem
profilaktycznych zajęć, mających na celu zapobiec uzależnieniom i patologiom społecznym. W zadaniu udział wzięło
15 osób.

Na stałym poziomie utrzymuje się liczba beneficjentów Centrum Integracji Społecznej. Systematycznie wzrasta liczba organizacji pozarządowych,
które korzystają ze wsparcia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Ze względu na pandemię w ostatnich dwóch latach zmniejszyły się
wydatki przeznaczone na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba beneficjentów Centrum Integracji Społecznej

20

20

20

20

20

Liczba organizacji pozarządowych korzystających
z usług Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

50

54

63

63

68

Środki budżetu miasta przeznaczone na realizację
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe
[zł]

3 436 681

4 011 577

4 330 630

3 197 203

2 951 819

Środki przeznaczone na realizację zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe
w wydatkach budżetu miasta ogółem [%]

1,13

1,12

1,12

0,70

0,66

Liczba zrealizowanych zadań publicznych zleconych
organizacjom pozarządowym

115

135

129

75

105

Źródło: Urząd Miasta Krosna
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Priorytet 6: Bezpieczeństwo
Kierunki działań
Zapobieganie przestępczości i rozwój
monitoringu miejskiego

Działania zrealizowane w 2021 r.
Wspólne patrole Policji i Straży Miejskiej, nowe punkty monitoringu
 Straż Miejska prowadziła współpracę z Policją, odbywały się wspólne patrole oraz działania związane
z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, w tym weryfikacja realizacji nakazów, zakazów
i obowiązków wynikających z przepisów prawa. Zrealizowano 76 wspólnych patroli.
 Założono monitoring w rejonie Domu Ludowego w dzielnicy Białobrzegi, a także przy ul. Blich oraz 3 kamery
w obrębie Rynku.

Poprawa bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego
Zapewnienie nowoczesnego
i sprawnego systemu zarządzania
kryzysowego

Zaktualizowano Plan operacyjny ochrony przed powodzią
 Zaktualizowano Plan operacyjny ochrony przed powodzią Miasta Krosna, na bieżąco współpracowano
z ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie działań prewencyjnych o charakterze przeciwpowodziowym.

Doskonalono system zarządzania kryzysowego w mieście
 Dokonano aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego, stosownie do potencjalnych zagrożeń na terenie
miasta, zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz zaleceń wojewody podkarpackiego.
 Opracowano „Plan operacyjny funkcjonowania Miasta Krosna w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny”, w tym opracowano karty realizacji zadań operacyjnych.
 Prowadzono stały nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu ostrzegania
mieszkańców (kontrole sprawności technicznej, konserwacja urządzeń).
 Współdziałano z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego, centrami gmin sąsiednich oraz służbami
dyżurnymi miejskich i powiatowych służb, inspekcji, straży w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach dla
mieszkańców, zwierząt i środowiska.

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Zaczipowano 22 psy, przeprowadzono 109 zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt
 Miasto zapewniło nieodpłatne czipowanie psów oraz dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji psów
i kotów.

68 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

31

31

34

34

37

Liczba przestępstw 2

7 075

827

1 710

8 448

2 579

Liczba przestępstw na 1000 ludności 2

152,22

18,74

36,88

183,88

56,73

492

447

531

444

414

10,59

9,61

11,45

9,66

9,11

Liczba punktów monitoringu miejskiego 1

Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym 2
Liczba przestępstw o charakterze kryminalnym na
1000 ludności 2
Źródło: 1 Urząd Miasta Krosna; 2 Bank Danych Lokalnych GUS

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna
Kierunki działań
Zwiększenie zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej Miasta oraz rozwój
wewnętrznego układu
komunikacyjnego

Działania zrealizowane w 2021 r.
Realizowano inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg
 Inwestycje zrealizowane:
- Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 229+300 do
km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej. Zadanie
dofinansowane ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Koszt zadania w roku 2021: 7 455 311,87 zł, suma
kosztów: 56 112 574,14 zł.
- Budowa drogi G na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Witosa w Krośnie. Wybudowano drogę klasy G o kategorii
ruchu KR4 na odcinku o długości ok. 400 m, wraz ze skrzyżowaniem z ul. W. Witosa w postaci ronda średniego
dwupasmowego. Szerokość jezdni: 7 m, dwa pasy ruchu. Wartość inwestycji wyniosła 7 138 514,59, w tym
dofinansowanie z subwencji Ministra Infrastruktury: 3 553 109,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 370 630,09 zł;
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- Przebudowa ulicy Okrzei - zrealizowano przebudowę jednego pasa drogi na odcinku od mostu na rzece Wisłok
do ronda. Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową (1641 m2). Koszt
zadania 140 939,80 zł;
- Rozbudowa ulicy Okrzei - II etap- wykonano około 1 km drogi (odcinek od ogródków działkowych do ulicy
Granicznej) wraz z infrastrukturą, tj. kanalizacją deszczową oraz instalacją pod przyszłe oświetlenie. Wykonano
nawierzchnię z warstwy wiążącej i ścieralnej, wraz z podbudową (ok. 5000 m2), umocnienie dna rowów,
zamontowano nowe przepusty betonowe. Koszt zadnia: 2 121 791,08 zł;
- Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie - koszt zadania: 393 541,83 zł;
- Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej - wykonano nową nawierzchnię (741,4 m2) wraz z podbudową
z kruszyw łamanych oraz krawężnikami. Wykonano także rurociągi kanalizacyjne (81 m) i kanał technologiczny
(223m). Koszt zadania: 297 677,22 zł;
- Rozbudowa ul. Polnej ( odbiór w roku 2022) - inwestycja obejmuje rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul.
Bieszczadzkiej do granicy miasta. Koszt etapu realizowanego w roku 2021: 4 288 218,74 zł. Suma kosztów:
6 880 422,32 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2 833 230 zł;
- Pozostałe inwestycje w zakresie przebudowy dróg: ul. Kopernika (55 249,14 zł), boczna od drogi gminnej nr
119651R (224 102,94 zł), boczna ul. Rzeszowskiej, etap I (19 857,12 zł), boczna ul. Długiej (135 935, 42 zł),
boczna ul. Granicznej (81 066,23 zł), skrzyżowanie ulic Korczyńskiej i J. Stapińskiego (82 779 zł), ul. Suchodolska
(349 154,53 zł).
 Inwestycje, dla których opracowywano dokumentację projektową:
 Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R, km 0+893; km 0+979) i Wisłocza
(nr G119584R, km 0+107) - przebudowa trzech przejść dla pieszych znajdujących się w miejscu szczególnie
obciążonym ruchem pieszych, które prowadzą do bazaru miejskiego, obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji, Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Zespołu Staromiejskiego;
 Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Mielczarskiego (nr P2451R, km 0+167; km 0+017),
Moniuszki (nr P1980R, km 0+719) i Wyspiańskiego (nr P1948R, km 1+787);
- Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie;
- Przebudowa ulicy bocznej od ul. gen. S. Maczka w Krośnie;
- Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie;
- Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską;
- Budowa alejek rowerowo - spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie;
- Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego;
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- Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie;
- Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie;
- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Rzeszowskiej i Sportowej w Krośnie;
- Rozbudowa ul. Niepodległości od ul. Grodzkiej do ul. Czajkowskiego;
- Budowa drogi pomiędzy ul. Długą a ul. Chrobrego w Krośnie;
- Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie
miasta Krosna;
- Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie.

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

Budowa zintegrowanej sieci ścieżek
rowerowych
Zwiększenie wykorzystania transportu
zbiorowego

Wykonano ponad 8 tysięcy operacji lotniczych
 W 2021 r. na lotnisku wykonano 8 808 operacji lotniczych (2824 starto-lądowania szybowcowe i 5 984
samolotowe). Sprzedano 9 198 litrów paliwa lotniczego. Z lotniska korzysta stale kilkadziesiąt podmiotów, w tym
firmy branży lotniczej, szkoły publiczne i niepubliczne kształcące pilotów oraz aerokluby. Podobnie jak w latach
ubiegłych, rozwijała się współpraca z wojskiem. Lotnisko było miejscem szkoleń skoczków spadochronowych 6
Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. S.F. Sosabowskiego z Krakowa, szkolenia Jednostki Wojskowej Nil
oraz GROM. Pas startowy lotniska służył również do prac badawczych oraz testów samochodów autonomicznych
firmy Aptiv z Krakowa i autobusów z napędem CNG (gaz ziemny) firmy AUTOSAN.
Na lotnisku odbywały się wydarzenia sportowe i turystyczne - III Nocny Bieg Lotnika, DRON SHOW oraz
Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe.

Powstało 1 221 m nowych ścieżek rowerowych
 Podczas realizacji IV etapu dobudowy drogi krajowej 28 wybudowano ścieżki rowerowe o długości 1 221 m.

Pozyskano środki na autobusy elektryczne
 Opracowano wniosek o dofinasowanie projektu pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna
wraz z niezbędną infrastruktura ładowania” w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Program priorytetowy 6.3. „Zielony Transport Publiczny”. Projekt został wybrany do dofinansowania.
Podpisanie umowy planowane na 2022 r.
 Opracowano aktualizację i uzupełnienie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka”.
 Wykonano dokumentację projektową modernizacji przystanku autobusowego przy ul. Grodzkiej oraz
dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy poczekalni dla pasażerów z przebudową istniejącego pawilonu
obsługi podróżnych na dworcu.
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Zwiększenie płynności ruchu

Przebudowano skrzyżowania
 W ramach zadania „Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od
km 229+300 do km 231+040 wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz budową infrastruktury technicznej”
rozbudowano skrzyżowanie ulicy Podkarpackiej z ulicą Tysiąclecia i ulicą T. Trzecieskiego. Przebudowano
skrzyżowanie ulicy Podkarpackiej z ulicą gen. S. Okulickiego i M. Skłodowskiej – Curie, wybudowano rondo na ulicy
M. Skłodowskiej-Curie.

Długość nowo wybudowanych i przebudowanych dróg w Krośnie na przestrzeni ostatnich pięciu lat wynosi ogółem 21,56 km. Ze względu na
obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 na obniżonym poziomie pozostają wskaźniki dotyczące wykorzystania komunikacji
miejskiej. Systematycznie powiększa się grono użytkowników lotniska i liczba wykonywanych lotów.
Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

0

0,25

0

0,19

0,4

Długość zmodernizowanych dróg [km] 1

3,9

6,77

1,99

2,46

5,6

Długość linii komunikacji miejskiej [km] 2

269,63

307,2

322,1

326,2

326,2

Liczba pasażerów komunikacji miejskiej 2

2 755 024

2 743 689

2 912 688

1 710 992

1 817 157

59 121

58 990

62 921

37 241

39 970

7

7

7

8

9

3 737

6 781

8 789

8 654

8 808

10

18

35

12

brak danych

17,6

21,2

21,6

22,5

brak danych

Długość nowo wybudowanych dróg [km] 1

Liczba pasażerów komunikacji miejskiej na 1000
mieszkańców2
Liczba stałych użytkowników lotniska wpisanych do
dokumentacji rejestracyjnej 3
Liczba operacji lotniczych wykonanych na lotnisku Krosno 3
Liczba wypadków drogowych 4
Długość ścieżek rowerowych [km] 4

Źródło: 1 Urząd Miasta Krosna; 2 Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o.; 3 Lotnisko Krosno Sp. z o.o.; 4 Bank Danych Lokalnych GUS
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Fot. 10. Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28
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Priorytet 2: Przestrzeń miejska
Kierunki działań
Optymalizacja przestrzeni miejskiej

Działania zrealizowane w 2021 r.
62,2% powierzchni miasta objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
 Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowych planów i zmian miejscowych planów. W wyniku
prowadzonych prac w 2021 r. weszła w życie jedna zmiana planu.
 W wyniku zmiany granic administracyjnych miasta, zgodnie z art. 4ea ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym Miasto Krosno przejęło akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze włączonym.
 Rozpoczęto prace nad sporządzeniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krosna, obejmującego teren w nowych granicach administracyjnych.
 Przeprowadzono remont rzeźb „Trzy Prządki” i „Szklana rzeka” na Szlaku Architektury Szklanej.
 Wykonano kompleksowy remont pomieszczeń kamienicy przy ul. Blich 1, które zostały zaadaptowane na Punkt
Informacji Kulturalno-Turystycznej.

Podnoszenie atrakcyjności Starego
Miasta

Jarmarki na krośnieńskim Rynku
 Dzięki oddolnej inicjatywie Przemysława Niepokoja-Hepnara, dotyczącej organizacji jarmarku „Kupuję, bo
krośnieńskie” oraz jarmarku świątecznego, została wzbogacona oferta imprez odbywających się na Rynku.
Organizację wydarzeń wspierało Regionalne Centrum Kultur Pogranicza. Na jarmarkach prezentowali się lokalni
rzemieślnicy, rękodzielnicy, artyści, sklepikarze i restauratorzy. Wydarzenia zgromadziły wielotysięczną publiczność.
 W celu kreowania przestrzeni Starego Miasta jako atrakcyjnego, przyjaznego miejsca dla mieszkańców i turystów
zamontowano 5 leżaków wypoczynkowych na płycie Rynku.

Zagospodarowanie terenów
nadrzecznych

Poprawa estetyki zieleni miejskiej

Powstały pasieka i sad miejski przy ul. Bursaki
 Założono ok. 10 a sadu. Nasadzono 130 drzew miododajnych w zakolu Wisłoka. Wśród drzew posadowiono ule
wykonane z recyklingu. W sadzie rosną stare, historyczne odmiany drzew, stanowiące cenne dziedzictwo
przyrodniczo – kulturowe regionu, m.in. jabłonie: antonówka biała, malinówka, kosztela, złota reneta; grusze:
lukasówka, general leclerc, wiśnie: pandy, łutówka, sabina; czereśnie: bittnera czerwona, tamara, rivan; śliwy:
ulena, jubileum, dąbrowicka. Wśród drzew oprócz uli ustawiono donice z recyklingu i tablice edukacyjne dotyczące
selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci oraz roli pszczół w ekosystemie.

Zagospodarowano ok. 1000 m2 nowych terenów zieleni
 Wykonano kwietny dywan przy ul. Wojska Polskiego, ogród motyli przy ul. Naftowej, rabaty przy ul.
R. Mielczarskiego i marsz. J. Piłsudskiego, nasadzenia roślin okrywowych w parku im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
przy ul. M. Karłowicza.
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 Nasadzono ok. 700 drzew stanowiących kompensację przyrodniczą w pasach drogowych ulic: H. Wieniawskiego,
W. Witosa, J. Lelewela, na osiedlu Markiewicza, na terenie zieleni przy ul. S. Wyspiańskiego.
 Nasadzono 200 krzewów przy ul. Legionów i W. Witosa.
 Nasadzono 150 szt. pnączy – roślin pyłochwytnych przy ekranach akustycznych wzdłuż drogi krajowej nr 28.
 Na terenach zieleni miejskiej zamontowano 640 mb mat przeciwsolnych, w celu przeciwdziałania szkodliwemu
działaniu bryzy solnej w okresie zimowym. Maty założono na rabatach zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego
(400 mb), ul. ks. S. Staszica (30 mb), ul. Krakowskiej (73 mb), rondzie Naftowców (38 mb), rondzie przy ul. ks. J.
Popiełuszki (47,5 mb), rondzie Zawodzie wraz z wysepką (51,5 mb).
 Wszystkie powyższe działania miały na celu zwiększenie bioróżnorodności, absorbcji pyłów przez rośliny oraz
poprawę estetyki miasta.

Dostosowanie przestrzeni miejskiej do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
starszych i rodziców z dziećmi
Modernizacja systemu mieszkań
komunalnych i socjalnych

Dostosowywano przestrzeń do wymogów dostępności dla osób o szczególnych potrzebach
 W ramach przebudowy przejść dla pieszych na ul. Mielczarskiego, Moniuszki, Wyspiańskiego oraz Wyszyńskiego
zamontowane będą kostki dotykowe, aby ułatwić korzystanie z przejścia dla pieszych osobom
z niepełnosprawnościami – odebrano dokumentację projektową dla zadania. Realizacja zadania w roku 2022.

119 mieszkań TBS w budowie
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe realizowało budowę dwóch budynków
z 46 mieszkaniami na wynajem, jednego budynku z 25 mieszkaniami na wynajem z opcją dojścia do własności,
zlokalizowanych przy ul. Składowej 5 oraz jednego budynku z 48 mieszkaniami na wynajem przy ul. Składowej 6.
 Towarzystwo Budownictwa Społecznego kontynuowało prace przygotowawcze do budowy dwóch budynków po 65
mieszkań w rejonie ulic gen. W. Sikorskiego i gen. J. Hallera.
 Kontynuowano realizację programu „Mieszkania Młodych Rodzin” w budynku przy ul. Tysiąclecia 5a. Program
umożliwia systematyczne oszczędzanie na zakup własnego mieszkania przez okres podnajmu mieszkania w TBS.

W Krośnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. W ostatnich pięciu latach do użytkowania zostało oddanych łącznie 808 mieszkań (dane
obejmują zarówno budownictwo indywidualne, jak i mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem).
Wskaźnik
Powierzchnia nowo powstałych terenów zielonych
przeznaczonych do rekreacji [ha] 1

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

0,3

0,4

0,1
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Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba nowych mieszkań oddanych do
użytkowania2

188

48

193

231

148

16 806

7 464

17 386

18 565

16 139

Powierzchnia użytkowa nowych mieszkań
oddanych do użytkowania [m2] 2
Źródło: 1 Urząd Miasta Krosna; 2 Bank Danych Lokalnych GUS

Fot. 11. Zieleń miejska

76 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Priorytet 3: Ochrona środowiska
Kierunki działań
Poprawa efektywności energetycznej
infrastruktury

Działania zrealizowane w 2021 r.
Zrealizowano szereg inwestycji zwiększających efektywność energetyczną
 Miejski Zespół Szkół Nr 7 - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców Śląskich 37 - modernizacja budynku –
wykonano roboty budowlane mające na celu przystosowanie budynku kotłowni na potrzeby montażu
wymiennikowni i odbioru ciepła z miejskiej ciepłowni.
 Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 3 - wzmocniono konstrukcję stalową hali,
zamontowano wewnętrzną membranę dachową oraz wykonano wentylację mechaniczną z wymianą aparatów
grzewczych olejowych na jednostki zasilane gazem.
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę
na roboty budowlane z terminem realizacji zadania do kwietnia 2022 r. Zakres robót obejmuje przebudowę dachu
wraz z termomodernizacją, remont ścian, wymianę podłogi sportowej, wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji
mechanicznej.
 Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej – wykonano instalacje fotowoltaiczne dla
obiektów: Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej – o mocy 49,5kWp, Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza- 49,5
kWp, dworca autobusowego - 10 kWp, Hali Sportowo-Widowiskowej – 24 kWp, lotniska - 20 kWp oraz na budynku
ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej - 25kWp.
 Dokończono realizację projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krosno”. W ramach projektu
wymieniono oświetlenie uliczne na energooszczędne. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymieniono ogółem 3 599 szt. opraw oświetleniowych
(w tym 54 w 2021 r.) i 109 szt. słupów oświetleniowych, wykonano pionowanie 350 słupów, dowieszenie 8,25 km
przewodu oświetleniowego, zmodernizowano szafy sterowania oświetleniem. Łączna moc punktów świetlnych
wynosi 117,01 kW. Dzięki realizacji projektu osiągnięte zostały następujące efekty ekologiczne:

Zwiększenie stopnia wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych

o

ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 2470,83 Mwh/rok,

o

zmniejszenie emisji CO2: 1929,72 Mg/rok,

o

ograniczenie emisji: dwutlenku siarki- 2,0211 Mg/rok, tlenków azotu- 2,0360 Mg/rok, pyłów0,131 Mg/rok, tlenku węgla- 0,6226 Mg/rok.

Wybudowano nowe instalacje fotowoltaiczne
 Wykonano instalacje fotowoltaiczne:
o

na zrekultywowanej części składowiska odpadów w Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok”
w Sieniawie (125 kWp),
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o

w Zakładzie Uzdatniania Odpadów – składowisko (650 kWp),

o

w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno (50 kWp),

o

w ArtKinie (25 kWp).

 Rozpoczęto budowę kolejnych instalacji fotowoltaicznych:
o w Zakładzie Uzdatniania Odpadów – na dachu kompostowni (242 kWp),

Poprawa czystości powietrza

o

w Oczyszczalni Ścieków (200 kWp),

o

na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie (74 kWp),

o

na Lotnisku Krosno (20 kWp),

o

w hali MOSiR (15 kWp),

o

w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza (50 kWp),

o

w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej (50 kWp),

o

na terenie dworca autobusowego (10 kWp).

Udzielono dotacji na wymianę 36 starych kotłów, uruchomiono punkt konsultacyjny Programu
„Czyste powietrze”
 Na podstawie uchwały Nr XXXI/915/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. mieszkańcom Krosna udzielono
dotacji z budżetu miasta na wymianę 36 starych kotłów na paliwo stałe na gazowe kotły kondensacyjne. Wartość
dotacji ogółem wyniosła 72 000 zł.
 Uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w ramach podpisanego
porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

Zwiększenie efektywności gospodarki
odpadami

o

przeprowadzono ponad 100 godzin konsultacji telefonicznych,

o

przeprowadzono ponad 100 osobistych konsultacji dotyczących złożenia wniosków o dofinansowanie,

o

za pośrednictwem punktu złożono 85 wniosków o dofinansowanie,

o

udzielono pomocy przy złożeniu 55 wniosków o płatność.

Realizowano projekt „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie
południowym województwa podkarpackiego”
 Oddano do użytkowania rozbudowaną część biologiczną Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Została ona
rozbudowana o moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych w zhermetyzowanym systemie 22
bioreaktorów żelbetowych. Z użyciem bioreaktorów prowadzone są procesy: stabilizacji tlenowej frakcji podsitowej
wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych, tj. unieszkodliwianie odpadów, kompostowanie selektywnie
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zebranych bioodpadów z dążeniem do uzyskania produktu, biosuszenie frakcji podsitowej lub frakcji nadsitowej,
wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych.
 Oddano do użytkowania zmodernizowaną część mechaniczną Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Procesy
mechanicznego przetwarzania odpadów są prowadzone w zmodernizowanej, zhermetyzowanej linii
technologicznej- sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i doczyszczania odpadów selektywnie zebranych,
o zdolności przetwarzania 67 000 Mg/rok odpadów, w skład której wchodzą segmenty: podawania i preselekcji
odpadów, podziału granulometrycznego, sortowania frakcji drobnej, sortowania frakcji średniej, sortowania frakcji
grubej, prasowania frakcji surowcowej, sortowania metali żelaznych i nieżelaznych, wydzielania frakcji
wysokokalorycznej, podawania i załadunku frakcji balastowej.
 Zmodernizowano i oddano do użytkowania plac przesiewania stabilizatu i waloryzacji/ uszlachetniania kompostu
wraz z budową boksów magazynowych. Plac ma powierzchnię użytkową 4300 m2 i jest przeznaczony do:
przesiewania stabilizatu, przerzucania w celu waloryzacji i uszlachetniania oraz do przesiewania kompostu,
prowadzenia II etapu stabilizacji frakcji podsitowych odpadów (w przypadku awarii bioreaktorów).

Optymalny rozwój infrastruktury
wodno - ściekowej

Modernizowano Oczyszczalnię Ścieków, wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej
 W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Krosno- etap II” prowadzono prace
modernizacyjne przy Oczyszczalni Ścieków. Zmodernizowano i uruchomiono jeden z osadników wtórnych oraz
reaktor biologiczny. Rozpoczęły się prace na drugim osadniku wtórnym i reaktorze biologicznym. Kontynuowano
prace związane z przykryciem obiektów części mechanicznej oczyszczalni, będących źródłem substancji odorowych.
Głównym celem prac jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy oczyszczalni oraz spełnianie norm
jakościowych ścieków oczyszczonych, jak również znaczne ograniczenie uciążliwości zapachowej.
 Wybudowano nowe odcinki sieci wodociągowej: ul. ks. J. Popiełuszki (200 mb), ul. Polna (319 mb), ul. Bieszczadzka
(251 mb), ul. Klonowa (1458 mb), ul. Ikara (823 mb), ul. Kopalniana (272 mb).
 Wybudowano nowe odcinki kanalizacji sanitarnej: ul. Polna (272 mb), ul. Kopalniana (1815,5 mb), ul. J.
Kochanowskiego (221 mb), ul. Ikara (411 mb).
 W ramach projektu „Zaangażowani w eKrosno - Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla
mieszkańców Krosna” prowadzono prace nad wdrożeniem systemu stacjonarnego odczytu wodomierzy.
Opracowano studium wykonalności wdrożenia mechanizmów telemetrycznych na potrzeby sieci wodociągowej.
Opracowano szczegółową diagnozę problemów w zakresie dostaw wody. Opracowano rekomendacje dla
wdrożenia systemu e-usług w MPGK. Dostarczono także system eBOK, zintegrowany z systemem bilingowym
i systemem stacjonarnego odczytu wodomierzy, wspomagający obieg spraw i wniosków. Ponadto zakupiono
serwer oraz opracowano wzorcowe zasady działania systemów i jednostek, schematy systemu monitoringu sieci
wodociągowej, obiektów wodociągowych i odbiorców masowych, zakupiono licencję na oprogramowanie
obejmujące mechanizm przetwarzania, sterowania i analizowania danych inteligentnej sieci. Nadrzędnym celem
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projektu jest ograniczenie strat wody – sieć będzie komunikowała się automatycznie z zarządcą oraz mieszkańcami
sygnalizując awarie, a natężenie przesyłu wody będzie dostosowywane do aktualnego zapotrzebowania
i obciążenia przy pomocy stworzonych algorytmów.

Zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców

Prowadzono edukację ekologiczną
 W celu zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców przygotowano ulotki dotyczące wymiany starych
kotłów na paliwo stałe na kotły gazowe. Ulotki były kolportowane do wszystkich domów jednorodzinnych
(6246 szt.).
 Przygotowano plakaty dotyczące uchwały antysmogowej województwa podkarpackiego i zamontowano je
w gablotach citylight na 12 przystankach autobusowych.
 Założono pasiekę miejską przy ul. Bursaki (3 ule wykonane z materiałów pozyskanych z recyklingu). Zamontowano
tablice edukacyjne dotyczące pszczół oraz korzyści płynących z recyklingu. Pasieka stanowi miejsce do prowadzenia
lekcji na świeżym powietrzu w tematyce ochrony pszczół i wykorzystania roślin miododajnych.
 Zasadzono ponad 100 sadzonek drzew owocowych w sadzie miejskim oraz zamontowano tablice edukacyjne
dotyczące historycznych odmian drzew występujących w sadownictwie.
 We wszystkich oddziałach klas I-III miejskich szkół podstawowych (61 oddziałów) przeprowadzono lekcje edukacji
ekologicznej. Tematyka dotyczyła przygotowania ogrodu jesienią tak, aby małe zwierzęta mogły znaleźć w nim
schronienie na zimę.
 Zorganizowano akcję „Sprzątanie świata”.
 We współpracy z Ośrodkiem Edukacji i Kultury Ekologicznej zorganizowano widowisko teatralne o tematyce
ekologicznej pt. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. Spektakl był przeznaczony dla młodzieży
ze szkół podstawowych.
 Zlecono produkcję i emisję spotu edukacyjno-informacyjnego, dotyczącego gospodarowania odpadami
komunalnymi. Materiał był emitowany w lokalnej telewizji kablowej oraz w mediach społecznościowych.
 Nawiązano współpracę z Fundacją Ekologiczną Odzyskaj Środowisko, w zakresie edukacji ekologicznej.
W krośnieńskich szkołach wdrożono program „Szkolne Centrum Recyklingu”.

Niemal całe oświetlenie uliczne w Krośnie jest energooszczędne. W ostatnich latach znacznie wzrosła produkcja energii cieplnej i elektrycznej ze
źródeł odnawialnych, jak również poprawiła się efektywność energetyczna miejskiej sieci ciepłowniczej.
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Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Długość ulic wyposażonych w oświetlenie
energooszczędne w stosunku do długości ulic
oświetlonych ogółem [%]1

18

18

19

95

98

Stężenie średnioroczne pyłu PM 10 [μg/m3] 2

32

31

27

22,3

26

Stężenie średnioroczne pyłu PM 2,5 [μg/m3] 2

26

25

20

14,6

16

Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu [ng/m3] 2

4,3

3,38

2,4

1,9

3

Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km] 3

164,2

167,7

168,7

169,6

brak danych

Długość sieci wodociągowej [km]3

195,1

228,8

230,3

231,1

brak danych

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków jako %
ogólnej liczby ludności [%]3

95,6

96,2

97,4

98,9

brak danych

Udział odpadów komunalnych zebranych
selektywnie w odpadach ogółem4

40,4

36,6

38,9

95

97

Długość miejskiej sieci ciepłowniczej z rur
preizolowanych [km] 4

16,678

16,678

21,656

24,802

27,795

Udział sieci z rur preizolowanych w długości
miejskiej sieci ciepłowniczej ogółem [%]4

55,66

55,66

66,74

77

79,4

Moc zainstalowana energii cieplnej wytwarzanej
z odnawialnych źródeł [kW] 4

335

460

500

14 416

14 416

Moc zainstalowana energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł [kW] 1, 4

143

624

640

2 201

3 909

Źródło: 1 Urząd Miasta Krosna; 2 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie; 3 Bank Danych Lokalnych GUS; 4 Krośnieński Holding Komunalny
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Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne
Kierunki działań
Rozwój sieci światłowodowej
i szerokopasmowej

Działania zrealizowane w 2021 r.
12 nowych punktów darmowego dostępu do Internetu
 Mając na uwadze, że w dotychczasowej sieci Hot Spotów Krośnieńskiej Sieci Szerokopasmowej „KROSMAN” nie
było możliwości udostępniania dobrej jakości sygnału internetowego, została ona zmodernizowana (wszystkie
hotspoty w starej technologii zostały wyłączone), a w ramach projektu unijnego WiFi4EU zostały wykonane nowe.
W Krośnie powstało 12 nowych punktów zapewniających darmowy dostęp do Internetu. Z sygnału można korzystać
w obrębie Starego Miasta, gdzie usytuowano 9 z 10 hotspotów oraz w okolicy dworca PKP/PKS, gdzie zlokalizowany
jest jeden punkt. Dodatkowe dwa znajdują się w obrębie obiektów krośnieńskiego MOSiR-u - jeden dostarcza sieć
w obszarze kompleksu basenów otwartych i jeden na obszarze Camper Parku. Nowe punkty dostępu do Internetu
wykonane w ramach tego projektu wykorzystują szybkie łącza szerokopasmowe, co umożliwia użytkownikom
korzystanie z Internetu wysokiej jakości, który:
o gwarantuje szybkość transferu danych do każdego użytkownika końcowego minimum 30 Mb/s;
o jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo dostępny, zabezpieczony
i wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne urządzenia zdolne do zapewnienia użytkownikom łączności
o dużej przepustowości;
o umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych za pośrednictwem
infrastruktury usług cyfrowych;
o jest udostępniany w miejscach lokalnego życia publicznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych
dla ogółu mieszkańców i turystów.

Zwiększenie dostępu do informacji
przestrzennej

Uruchomiono nowe usługi dostępu do danych przestrzennych
 Dzięki wdrożeniu usługi „WMS” (Web Map Service) podstawowe dane z bazy ewidencji gruntów i budynków oraz
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla Miasta Krosna można przeglądać z poziomu geoportalu
krajowego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju (www.geoportal.gov.pl).
 Uruchomiono usługę pobierania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Miasta Krosna
- po uruchomieniu usługi „WFS” (Web Feature Service) umożliwiono (zgodnie ze zmienionymi przepisami ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne) ogólnodostępne i nieodpłatne pobieranie podstawowych danych
geometrycznych i opisowych dla działek ewidencyjnych i budynków z terenu Miasta Krosna.
 Zakończono prace w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, dzięki czemu
dostępność do danych przestrzennych została powiększona i wzbogacona o kolejne e-USŁUGI, dedykowane
zarówno mieszkańcom, jak i specjalistom (np. geodetom, rzeczoznawcom, projektantom). Dostęp do danych
przestrzennych dla obszaru Miasta Krosna jest obecnie realizowany następująco: za pośrednictwem geoportalu
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krajowego, z poziomu portalu wojewódzkiego utworzonego w ramach PSIP, za pomocą portalu
powiatowego/miejskiego pod nazwą „Geodezyjny System Informacyjny” (www.krosno.webewid.pl).
 Rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy zadania pn.: „Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D
i numerycznego modelu terenu dla obszaru Miasta Krosna”. Jest to część projektu pn.
„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO”, realizowanego w ramach
Programu Rozwój Lokalny, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz
budżetu państwa. Powstałe produkty zawierające dane przestrzenne będą prezentowane na stronie internetowej
miasta za pomocą aplikacji umożliwiającej synchroniczne przeglądanie danych dwuwymiarowych oraz
trójwymiarowych.
 Zgodnie z art. 67a. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tworzono zbiory danych
przestrzennych do uchwalanych planów miejscowych: uchwała nr XXXIX/1120/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25
października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STARE MIASTO 1.

Upowszechnienie usług e-administracji

Wdrożono nowe e-usługi
 Zrealizowano projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”, w ramach którego udostępniono
mieszkańcom nowe e-usługi na poziomie dojrzałości od 3 do 5. Usługi dotyczą m.in. obsługi wykonawców prac
geodezyjnych, obsługi rzeczoznawców majątkowych, obsługi komorników sądowych, obsługi inwestorów
i projektantów, udostępniania zbiorów ewidencji gruntów i budynków, przeglądania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, udostępniania wypisów i wyrysów z planów miejscowych.

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Zmniejszenie liczby miejskich punktów
bezpłatnego dostępu do Internetu wynika z faktu, iż przestarzała infrastruktura została wymieniona na nowoczesne, szybkie HotSpoty.
Wskaźnik

2017

2018

2019

2020

2021

Liczba usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Urząd Miasta Krosna

19

37

37

67

69

Liczba spraw administracyjnych załatwionych drogą
elektroniczną przez Urząd Miasta Krosna

293

357

642

967

994

Liczba miejskich punktów bezpłatnego dostępu do
Internetu

27

27

25

25

12

Źródło: Urząd Miasta Krosna
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4.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Krosna oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Polityka przestrzenna jest określona w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna (przyjętym uchwałą Nr XXXV/708/16 Rady
Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r.). W związku ze zmianą granic administracyjnych,
na podstawie uchwały Rady Miasta Krosna XXX/870/21 z dnia 29 stycznia 2021 r., rozpoczęto
prace nad sporządzeniem nowego Studium, które obejmować będzie obszar całego miasta
w nowych granicach administracyjnych.
W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania
i zabudowy sporządzane są i uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Sporządzanie planów miejscowych odbywa się na podstawie podjętych przez radę gminy
uchwał o przystąpieniu do ich sporządzenia. Procedura planistyczna jest procesem
wieloetapowym, kolejność jej etapów określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Na koniec 2021 roku na terenie Miasta Krosna obowiązywało 89 dokumentów planistycznych:
56 planów miejscowych, 31 ich zmian oraz 2 plany miejscowe gmin sąsiednich obwiązujące na
terenie włączonym w granice miasta. Łącznie objęte obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego było ok. 62,2% powierzchni miasta. Wskaźnik pokrycia
planami wzrósł w porównaniu z rokiem 2020 o 0,5 punktu procentowego.
W 2021 roku prowadzono dwie procedury dotyczące sporządzenia nowych planów
miejscowych i zmian obowiązujących planów miejscowych, jedna z nich została zakończona.
Podstawowe dane dotyczące tych opracowań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 10. Prowadzone prace planistyczne

Nazwa mpzp

Uchwała
Pow.
o przystąpieniu (w ha)

Zmiana Miejscowego planu
Nr XXX/871/21 Rady
zagospodarowania
Miasta Krosna z dnia
przestrzennego STARE MIASTO 1 29 stycznia 2021 r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna
„Turaszówka VIII” – ETAP I

Nr VII/178/19 Rady
Miasta Krosna z dnia
26 marca 2019 r.

0,28

Stan prac na koniec 2021 r.
Zmiana weszła w życie 4.12.2021 r.
(uchwała Nr XXXIX/1120/21 Rady Miasta
Krosna z dnia 25 października 2021 r.
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Podk. poz.
3854 z dnia 19 listopada 2021 r.)

Plan uchwalono, ale Wojewoda
Podkarpacki stwierdził nieważność
130,1
uchwały. Prace są kontynuowane.

Zgodnie z treścią uchwały Nr LVI/1265/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 lutego
2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna,
uznano za aktualne wszystkie obowiązujące miejscowe plany, wskazane w Ocenie aktualności
stanowiącej załącznik do powyższej uchwały.
W 2021 r. wpłynął pierwszy wniosek dotyczący inwestycji na podstawie tzw. specustawy
mieszkaniowej. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej jest
możliwa niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, pod warunkiem, że nie jest sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałą o utworzeniu parku kulturowego. Złożony
wniosek dotyczył inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami
w parterze i garażem podziemnym na działce nr 2581/2, z dwoma zjazdami z drogi dojazdowej
1.KDD9 – ul. kpt. Stanisława Betleja: przebudowa zjazdu, budowa dodatkowego zjazdu, zatoki
parkingowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego (parkingi, chodniki, dojazdy);
przekładka sieci na działce nr 2581/2; wraz z przyłączami oraz likwidacją infrastruktury
kolidującej; na działkach nr 2581/1, 2581/2, 2533/11, 2585/4, 2580/1 obr. 5 Śródmieście, przy
ul. Lwowskiej 13 w Krośnie”. Procedura została zakończona w 2022 roku.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Lokalizację inwestycji celu publicznego
ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego a sposób
zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze
decyzji o warunkach zabudowy. W 2021 r. wpłynęło łącznie 136 wniosków, z czego 21
dotyczyło lokalizacji inwestycji celu publicznego, a 115 innych inwestycji. Z uwagi na długość
i złożoność postępowań nie wszystkie wnioski są rozpatrywane przed końcem roku
kalendarzowego, a część z nich kończy się decyzją odmowną lub umorzeniem postępowania.
W 2021 r. wydano 110 decyzji o warunkach zabudowy i 23 decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
Na podstawie aktów prawa miejscowego, którymi są miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego oraz uzyskanych na konkretne inwestycje decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu wydawane są pozwolenia na budowę.
Miasto Krosno jest gminą na prawach powiatu i w związku z tym Prezydent Miasta Krosna,
realizując zadania powiatu, jest organem I stopnia administracji architektoniczno-budowlanej
na terenie Miasta Krosna. W ramach swoich kompetencji załatwia wnioski inwestorów
indywidualnych i jednostek organizacyjnych z zakresu administracji architektonicznobudowlanej określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z późn. zm.). W 2021 roku zostało wydanych: 304 decyzje o pozwoleniu na budowę,
7 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przyjęto 361 zgłoszeń zamiaru
budowy obiektów budowlanych i robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia
na budowę.
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4.3. Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023
Program Rewitalizacji Miasta Krosna został przyjęty uchwałą Nr XLII/909/17 Rady Miasta
Krosna z dnia 28 kwietnia 2017 r., zmieniony uchwałą Nr LIX/1344/18 Rady Miasta Krosna
z dnia 28 maja 2018 r.
W 2021 r. w ramach Programu realizowane były następujące projekty:


Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna (podmioty
realizujące: Cech Rzemiosł Różnych, Centrum Integracji Społecznej – Miasto Krosno)–
w 2021 r. do projektu zakwalifikowano kolejnych 26 osób. Osoby te brały udział w różnych
formach wsparcia, m.in. w doradztwie zawodowym, rodzinnym, warsztatach grupowych
i innych. Część osób rozpoczęła już staże zawodowe. Część szkoleń odbywała się
w Lokalnym Centrum Aktywności oraz w budynku „Zgoda”, które zostały
zmodernizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej
w celu nadania im nowej funkcji społecznej”;



Wsparcie bezrobotnych z terenu MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą (podmiot realizujący: STAWIL Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie) – w projekcie
wzięły
udział
23
osoby
zamieszkujące
obszar
rewitalizacji
w Krośnie oraz 37 osób z pozostałego terenu Krosna. Łącznie 90 osób rozpoczęło
prowadzenie działalności gospodarczej - 32 osoby z I naboru, 25 osób z II naboru, 18 osób
z III naboru oraz 15 osób z ostatniego naboru. W Krośnie są prowadzone łącznie 63
działalności, w tym 29 działalności z I naboru, 18 działalności z II naboru, 12 działalności
z III naboru oraz 4 działalności z ostatniego naboru. Ze względu na spełnienie warunku
prowadzenia działalności gospodarczej przez wymagany okres 12 miesięcy w 2021 roku
w okresie sierpień - listopad udział w projekcie zakończyło 57 osób, w tym 32 osoby
z I naboru oraz 25 osób z II naboru;



Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji
społecznej (podmioty realizujące: Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie, Cech Rzemiosł
Różnych) – w okresie sprawozdawczym swoją działalność prowadziło Lokalne Centrum
Aktywności (LCA) prowadzone w Dzielnicowym Domu Ludowym w Polance. W LCA
realizowane były zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, szkolenia dla osób będących
uczestnikami społecznych projektów rewitalizacyjnych, tj. Aktywizacja społeczna
i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna oraz Wsparcie bezrobotnych z terenu
MOF Krosno zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, zajęcia dla seniorów,
szachy. LCA udostępniało również sale na tzw. organizowanie społecznościowe dla
lokalnych organizacji pozarządowych. Zakończono również roboty budowalne w budynku
„Zgoda”. Budynek został wyposażony zarówno w części należącej do Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie, jak i Cechu Rzemiosł Różnych;



Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasta Krosno (podmiot
realizujący: Miasto Krosno) –zakończono prace budowalne przy obiekcie. Zakres rzeczowy
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obejmował: prace budowlane, zieleń i ogrodzenie, wyposażenie, roboty elektryczne,
instalacje teletechniczne, instalacje audiowizualne, instalacje sanitarne, przyłącza,
promocję projektu i opracowanie dokumentacji technicznej. Powierzchnia użytkowa
inkubatora przedsiębiorczości to 5 989,03m2. Otwarcie Inkubatora Przedsiębiorczości
Krosno (IPK) odbyło się w lipcu 2021 r., w ciągu 6 miesięcy w IPK działalność rozpoczęło
11 firm.

Fot. 12. Lokalne Centrum Aktywności

Fot. 13. Wydarzenie artystyczne poświęcone twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zorganizowane
w Lokalnym Centrum Aktywności. Fot. Magdalena Konop
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4.4. Strategie i programy w zakresie polityki społecznej
Działania podejmowane na rzecz mieszkańców miasta Krosna w zakresie polityki społecznej
prowadzone były w oparciu o następujące dokumenty:


Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Krośnie na lata 2017 – 2022
została przyjęta do realizacji uchwałą Nr XXXVII/730/16 Rady Miasta Krosna z dnia
25 listopada 2016 r. Główne kierunki wyznaczone w w/w Strategii obejmowały
następujące obszary: wieloaspektowa pomoc rodzinie, aktywizacja i wsparcie osób
niepełnosprawnych, podejmowanie działań na rzecz seniorów, wspieranie działań na
rzecz ochrony zdrowia;



Roczny program współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 przyjęty uchwałą
Nr XXVII/762/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r., zmieniony uchwałą
XXVIII/782/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r.,



Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXVIII/780/20
Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada 2020 r.,



Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Krosna na lata 2019 – 2022,
przyjęty uchwałą Rady Miasta Krosna Nr III/72/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.,



Miejski Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2017 – 2022.

Działalność miasta Krosna na płaszczyźnie szeroko rozumianej polityki społecznej w roku 2021
polegała na pomocy mieszkańcom w rozwiązywaniu różnych problemów życiowych na
każdym etapie ich życia, obejmując następujące obszary:
1) Funkcjonowanie rodziny w szczególności w obliczu bezrobocia, niepełnosprawności,
długotrwałej choroby i przemocy w rodzinie, poprzez system świadczeń pomocy społecznej
W ramach ustawy o pomocy społecznej świadczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi objęto
1 143 rodziny, poprzez między innymi:
 zakup posiłku: 130 dzieci, 75 dorosłych, na kwotę: 219 301 zł,
 udzielenie schronienia osobom bezdomnym: 17 osób, na kwotę: 157 932 zł,
 pomoc rzeczową w postaci zakupu opału: 39 rodzin, na kwotę: 13 417 zł,
 interwencję kryzysową: 590 osób,
 zasiłek stały: 254 rodziny, na kwotę: 1 372 629 zł,
 zasiłek okresowy: 499 rodzin, na kwotę: 1 068 204 zł,
 zasiłek celowy – 652 rodziny, na kwotę: 663 558 zł,
 usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne: 162 osoby, na kwotę: 2 339 966 zł,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 44 osoby, na
kwotę: 383 500 zł,
 pobyt w domach pomocy społecznej: 125 mieszkańców miasta, opłata miasta stanowi
kwotę: 3 217 264 zł,
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pobyt w mieszkaniu chronionym: 3 osoby usamodzielniane, koszt utrzymania po
stronie miasta: 6 326 zł,
specjalistyczne poradnictwo: socjalne – 186 osób, prawne – 107 osób, psychologiczne
96 osób,
sprawienie pogrzebu: 6 osób, na kwotę: 10 204 zł.

W ramach działalności poradniczej i interwencyjnej funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który skupiał pracę specjalistów różnych dziedzin:
pracowników oświaty, opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, pracowników Policji, Sądu
i Prokuratury. W celu pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie Zespół pracował
w grupach roboczych i odbył 448 posiedzeń. Koszt realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie: 68 935 zł.
2) Zapewnienie dzieciom opieki i organizacji czasu wolnego
W roku 2021 mieszkańcy miasta wychowujący dzieci mogli liczyć na pomoc
w zapewnieniu opieki i organizacji pozaszkolnego czasu wolnego w Placówce Wsparcia
Dziennego „Ogródek Jordanowski” przy ul. Grodzkiej oraz dwóch filiach w dzielnicy Polanka
i dzielnicy Białobrzegi. Opieką otoczonych zostało 86 dzieci.
Zajęcia prowadzone były w następujących formach:








działania edukacyjne (pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne,
informatyczne, sportowe oraz szachowe),
działania profilaktyczne (ćwiczenia asertywności w celu nabycia umiejętności
odmawiania oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zajęcia w zakresie profilaktyki
uzależnień, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu
życia),
działania wychowawcze (nauka savoir-vivre, organizowanie imprez okolicznościowych
dla wychowanków i ich rodzin, nauka współpracy i współdziałania w grupie),
działania opiekuńcze (współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi, instytucjami
działającymi na rzecz dzieci i młodzieży i innymi instytucjami, dożywianie dzieci
i młodzieży),
działania organizujące czas wolny (gry i zabawy, uczestnictwo w imprezach
kulturalnych, udział w wycieczkach, wyjściach do kina, na basen, zajęcia plastyczne,
taneczne, gimnastyczne, zajęcia kulturalne i sportowe, organizacja i uczestnictwo
w konkursach).

Do placówki uczęszczać mogły dzieci oraz młodzież, które chcą twórczo spędzać czas wolny,
rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, wzmacniać swoją kondycję fizyczną, rozwijać się
manualnie i plastycznie. Jest to placówka o zasięgu miejskim, przeznaczona dla dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej.
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Dzieciom w wieku od 5 do 12 lat pozostającym w mieście podczas ferii zimowych
i letnich zapewniono opiekę w formie półkolonii. Uczestnicy półkolonii mieli zapewniony
ciepły posiłek i atrakcyjny program rekreacyjny, uwzgledniający gry i zabawy, wycieczki, zajęcia
sportowe i plastyczne, wyjścia do kina i na basen oraz spotkania z zapraszanymi gośćmi. Z tej
formy wypoczynku dofinansowanej przez miasto skorzystało 84 dzieci. Z form wyjazdowych
wypoczynku letniego i zimowego, dofinansowanych przez miasto skorzystało łącznie ponad
315 osób. Dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w koloniach, obozach, wycieczkach i rajdach,
organizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie całego kraju.
Młodzi mieszkańcy Krosna w 2021 r. w godzinach popołudniowych mogli skorzystać również
z innych form spędzania czasu wolnego takich jak: zajęcia rekreacyjno – sportowe, taneczne,
wokalne i teatralne, prowadzone przez organizacje pozarządowe. W zajęciach uczestniczyło
173 osoby.
Miasto przeznaczyło na te formy wsparcia łącznie 142 415 zł.
3) Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi
Rodziny z trudnościami w wypełnianiu ról rodzicielskich otrzymały wsparcie asystenta rodziny,
w tym:




46 rodzin (w których wychowywało się 80 dzieci) pracowało nad poprawą kompetencji
wychowawczych w celu zapobieżenia umieszczenia dzieci poza ich rodziną;
7 rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej; żadne
dziecko nie powróciło do rodziny biologicznej;
11 rodzin biologicznych zobowiązanych przez Sąd Rodzinny do współpracy
z asystentem.

W 2021r. asystenci zakończyli współpracę z 10 rodzinami, a podjęli współpracę z 11 nowymi
rodzinami.
4) Zapewnienie dzieciom, pozbawionym właściwej opieki rodziców, warunków do
wzrastania w bezpiecznym miejscu
Miasto Krosno zapewniało dzieciom pozbawionym właściwej opieki rodzicielskiej warunki do
prawidłowego rozwoju, poprzez prowadzenie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form
tzw. pieczy zastępczej. Na terenie Krosna funkcjonowało:
 26 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 31 dzieci,
 12 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 13 dzieci,
 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 9 dzieci,
 1 specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa,
 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, w której przebywało 13
dzieci; spośród nich: 3 dzieci opuściło placówkę i jako osoby usamodzielnione założyły
własne gospodarstwa domowe.
W ramach funkcjonowania systemu pieczy zastępczej istotną pracę wykonywali
koordynatorzy pieczy zastępczej i inni specjaliści (psycholog, pedagog i specjalisty pracy
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socjalnej). Ich działania polegały na pomocy rodzinom zastępczym w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i zdrowotnych ich wychowanków. Ponadto specjaliści ci
pomagali dzieciom umieszczonym w pieczy i ich rodzinom w odbudowywaniu więzi
i kontaktów oraz opracowywali we współpracy z asystentami rodziny plan pomocy dziecku,
którego celem był powrót dziecka do środowiska rodzinnego. Koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej wspierał również pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Pomoc finansową
dla osób usamodzielnianych i kontynuujących naukę otrzymało 14 wychowanków na kwotę
54 379 zł, pomoc finansową na zagospodarowanie - 3 wychowanków na kwotę 6 780 zł oraz
pomoc pieniężną na usamodzielnienie - 3 wychowanków na kwotę 21 855 zł.
5) Zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3
Miasto Krosno zapewniało opiekę dzieciom w wieku od 5 miesiąca życia do 3 lat w Żłobku
Miejskim „Kolorowe Nutki” w Krośnie, z siedzibą przy ul. Mirandoli Pika 3. Rodzice mogli
pozostawić swoje dzieci pod opieką wykwalifikowanej kadry w 12 oddziałach mieszczących się
w różnych lokalizacjach na terenie Krosna. Żłobek Miejski zapewniał średnio w roku 264
miejsca opieki dla dzieci do 3 roku życia. Gmina Miasto Krosno udzielała również dotacji
podmiotom prowadzącym niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ogółem przekazano przedsiębiorcom dotację w kwocie 393 800 zł. Środki te pozwoliły na
dofinansowanie pobytu średnio 85 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami,
zamieszkałych na terenie Krosna, przebywających w Niepublicznym Żłobku „Mali Odkrywcy”
w Krośnie, Niepublicznym Żłobku „Guziczek” w Krośnie oraz pod opieką Dziennego Opiekuna
„Motylek” w Krośnie.
6) Wsparcie osób w szczególnej sytuacji: w podeszłym wieku, pozostających w izolacji
i kwarantannie domowej, z niepełnosprawnościami
Osoby pozostające w izolacji lub kwarantannie domowej, z niepełnosprawnościami oraz
starsze mogły liczyć na pomoc poprzez udział w realizowanych programach.
Program Kwarantanna Domowa
W związku z pandemią w 2021r. do MOPR zgłoszono 50 osób potrzebujących wsparcia – 46
zgłoszeń wpłynęło bezpośrednio z SANEPID-u, 4 poprzez zgłoszenie z Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie. Dyżur telefoniczny z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim
pełniony jest 7 dni w tygodniu. Pomoc obejmowała następujące działania:





zakupy podstawowych produktów spożywczych, w tym zakup leków w aptece – 78
przypadków,
wybranie dokumentacji medycznej (zaświadczenia lekarskie, recepty) - 3 przypadki,
cykliczne dowożenie ciepłych posiłków – 11 przypadków,
poradnictwo telefoniczne: 27 przypadków.
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Program „Wspieraj Seniora”
Z uwagi na trudności osób starszych i samotnych w samodzielnym zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych w dobie pandemii COVID-19, w Krośnie realizowany był Program „Wspieraj
Seniora”, dedykowany osobom w wieku 70 lat i więcej, w szczególności pozbawionych pomocy
rodziny. W celu realizacji programu podpisano umowy z ośmioma wolontariuszami, natomiast
dwóch pracowników socjalnych MOPR Krosno realizowało bezpośrednie wsparcie seniorów
oraz prowadziło obsługę administracyjną i sprawozdawczą. W ramach tej inicjatywy udzielano
seniorom pomocy poprzez sporządzanie i dostarczanie do domu zakupów leków, produktów
spożywczych oraz niezbędnych artykułów codziennego użytku; wsparcia udzielano także w
formie rozmowy. Zgłoszenia zarejestrowano od 54 osób zainteresowanych Programem;
w tym: 34 zgłoszenia od osób w wieku 70 lat i więcej (11 osób zgłoszonych przez infolinię, 23
osoby poza infolinią) oraz 20 zgłoszeń od osób w wieku poniżej 70 lat (3 osoby zgłoszone przez
infolinię i 17 osób poza infolinią). Z pomocy wolontariuszy skorzystało łącznie 27 osób; w tym:
22 osoby w wieku 70 i więcej lat oraz 5 osób w wieku poniżej 70 lat. Pozostałym osobom
potrzebne było wsparcie w formie rozmowy.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”
Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” realizowany był w okresie od czerwca
do grudnia 2021 r., finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Usługi asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej miały przyczynić się do prowadzenia przez osoby
niepełnosprawne aktywnego i w miarę możliwości samodzielnego życia codziennego. Usługi
te polegają w szczególności na:
 pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach np. do pracy, na rehabilitację, zajęcia
terapeutyczne, do ośrodków kultury, dziennego ośrodka wsparcia,
 pomocy w zakupach, załatwianiu spraw urzędowych, medycznych,
 towarzyszeniu podczas spacerów, wizyt np. u rodziny, znajomych, fryzjera,
kosmetyczki, w restauracji, podczas wycieczek krajoznawczych, w kościele czy na
cmentarzu.
Adresatami programu były:
 pełnoletnie osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 18 lat, które wymagają usługi asystenta
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Program objął pomocą 36 osób z niepełnosprawnością, w tym: 9 dzieci, 23 osoby
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 4 osoby z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Łączna kwota środków wykorzystanych z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu
wyniosła 194 817,88 zł.

92 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

7) Profilaktyka uzależnień i pomoc terapeutyczna
Profilaktyka uzależnień oraz pomoc terapeutyczna dla osób z problemem uzależnień i ich
rodzin prowadzona była w oparciu o roczny Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (łącznie 10 osób) pracowała
w zespołach motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz zespołach do kontroli
zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Zespół motywujący podejmował działania zmierzające do poddania się przez osoby
uzależnione od alkoholu leczeniu odwykowemu oraz zmiany stylu życia. Ponadto edukował
osoby nadmiernie pijące oraz ich rodziny na temat choroby alkoholowej i mechanizmów
psychologicznych tego uzależnienia. W roku 2021 do MKRPA wpłynęło 90 wniosków, w wyniku
których:


skierowano 47 spraw do biegłych sądowych;



skierowano 30 spraw do Sądu Rejonowego III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
w Krośnie w celu wydania postanowienia zobowiązującego osobę uzależnioną od
alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są po uzyskaniu pozytywnej opinii
MKRPA w Krośnie o zgodności punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta Krosna i w ramach
posiadanego limitu punktów sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Krosna
funkcjonowało 166 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (103 sklepy i 63 lokale
gastronomiczne), które dysponowały łącznie 406 zezwoleniami.
W roku 2021 zespoły d.s. kontroli w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeprowadziły 288 kontroli. Stwierdzono
nieprawidłowości w 117 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (brak
informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych, brak dokumentów w punkcie
sprzedaży alkoholu, brak opłaty). W trakcie kontroli członkowie zespołu udzielali pouczeń,
przeszkolono pracowników – pozostawiono materiały (broszurki, wyciągi z ustawy).
Z budżetu MKRPA zrealizowane zostały programy profilaktyczne dostosowane do wieku
odbiorców oraz charakteru zadań. Działania profilaktyczne miały na celu uświadomienie
młodemu pokoleniu szkodliwości działania alkoholu na organizm człowieka, kształtowanie
świadomości o uzależnieniach od alkoholu oraz promowanie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu – działaniami tymi objęto 1515 osób.
Dodatkowo ze środków MKRPA sfinansowano: działalność placówek wsparcia dziennego dla
dzieci i młodzieży, zajęcia nauki pływania dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych
w ramach programu „Krosnoludek Umie Pływać” oraz programy profilaktyczne w szkołach.
8) Pomoc w utrzymaniu mieszkania
Mieszkańcy miasta o niskich dochodach i małym metrażu lokalu mieszkalnego mogli liczyć na
pomoc w opłaceniu mieszkania poprzez system dodatków mieszkaniowych, energetycznych
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i dopłat do czynszów. Wydano 504 decyzje przyznające dodatki mieszkaniowe na kwotę
489 476,74 zł (środki z budżetu miasta), 154 decyzje przyznające dodatki energetyczne na
kwotę 9 130,10 zł (środki z budżetu państwa) oraz 7 dodatków mieszkaniowych
powiększonych o dopłatę do czynszów na kwotę 14 450,46 zł.
9) Obsługa osób z dziećmi i osób z niepełnosprawnością uprawnionych do świadczeń
rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i jednorazowego świadczenia
z ustawy „Za życiem”
Miasto prowadziło obsługę osób z dziećmi i osób niepełnosprawnych uprawnionych do
świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna
i jednorazowego świadczenia pieniężnego z ustawy „Za życiem”. Wypłacono:











17 960 zasiłków rodzinnych oraz 7 692 dodatki do zasiłku rodzinnego na łączną kwotę
2 929 591,90 zł;
19 793 zasiłki pielęgnacyjne na łączną kwotę 3 408 573 zł;
2 930 świadczeń pielęgnacyjnych na łączną kwotę 5 749 902 zł;
40 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 24 800 zł;
35 zasiłków dla opiekuna na kwotę 21 700 zł;
969 świadczeń rodzicielskich na łączną kwotę 887 149 zł;
234 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 234 000 zł;
86 880 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 43 209 540,12 zł;
3 świadczenia „Za życiem” w kwocie 12 000 zł;
3 017 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 237 469 zł.

10) Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
W ramach działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta
Krosna i Powiatu Krośnieńskiego mieszkańcy mieli zapewnioną możliwość ustalania
niepełnosprawności oraz ulg i uprawnień wynikających z tego tytułu. Liczba wydanych
orzeczeń w 2021 r. wyniosła 3917, z tego 1165 orzeczeń dla mieszkańców Krosna. Na
podstawie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności wydano 388 kart
parkingowych.
W zakresie rehabilitacji społecznej, z likwidacji barier architektonicznych, technicznych
i w komunikowaniu się skorzystało 59 mieszkańców Krosna. Dofinansowano m.in.
przystosowanie łazienek, wymianę okien przystosowanych do otwierania przez osoby
poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź o kulach łokciowych, zakup urządzeń takich jak
pralki automatyczne oraz laptopy.
Z dofinansowań uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych skorzystało łącznie 176 osób. W zakresie dofinansowań sportu, kultury,
rekreacji i turystyki skorzystało 101 osób.
Z dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych skorzystało 386 osób z niepełnosprawnościami, m.in. na zakup protez,
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aparatów słuchowych, wózków inwalidzkich, balkoników, pieluchomajtek, szkieł okularowych,
butów ortopedycznych, gorsetów, łóżek rehabilitacyjnych, rowerków rehabilitacyjnych i
orbitreków.
W ramach realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
z niepełnosprawnościami zleconego fundacjom i organizacjom pozarządowym pn.
„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”, ze wsparcia
skorzystało 56 osób. Wydatkowano kwotę 25 000,00 zł.
W 2021 r. Gmina Miasto Krosno realizowała Program Wyrównywania Różnic Między
Regionami III, który miał na celu wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami
z regionów słabo rozwiniętych gospodarczo w dostępie do rehabilitacji zawodowej
i społecznej. Program działa w kilku obszarach: w zakresie likwidacji barier transportowych,
likwidacji barier w urzędach czy placówkach edukacyjnych oraz rehabilitacji zawodowej.
W ramach Programu w 2021 r. z dofinansowania skorzystały następujące instytucje
i organizacje:


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie
w ramach likwidacji barier transportowych - na zakup fabrycznie nowego mikrobusu
9-miejscowego, przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami,
poruszających się na wózkach. Z programu skorzystało 45 osób. Na realizację zadania
wydatkowano kwotę w wysokości 105 000,00 zł;



Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich
Olimpijczyków w Krośnie w ramach likwidacji barier transportowych - na zakup
samochodu 9-osobowego w celu przewozu uczniów z niepełnosprawnościami.
Wydatkowano kwotę w wysokości 79 800,00 zł;



Gmina Miasto Krosno w ramach poprawy dostępności zgodnie z ustawą o zapewnieniu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach likwidacji barier
w urzędach - pozyskano środki dla czterech budynków Urzędu Miasta Krosna
(ul. Lwowska 28a, ul. ks. S. Staszica 2, ul. Prochownia 4, ul. Grodzka 10) na zakup
urządzeń umożliwiających osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się
i komunikowanie (m.in. pola uwagi, lupy elektroniczne, pętle indukcyjne, systemy
przywoławcze w toaletach, tabliczki z nadrukiem w języku brajla). Na zadanie
pozyskano blisko 44 830 zł.

W 2021 r. w ramach programu pn. „Aktywny samorząd” pozyskano kwotę w łącznej wysokości
335 370,00 zł. Z dofinansowań skorzystało 86 osób. Zadaniem programu jest zmniejszanie
bądź całkowita eliminacja barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami
w życiu społecznym, zawodowym oraz dostępie do edukacji. Program obejmuje: pomoc dla
osób z niepełnosprawnościami w zakresie dofinansowania zakupu protezy kończyny,
w zakupie i montażu niezbędnego oprzyrządowania do posiadanego samochodu, urządzeń
lektorskich i brajlowskich, uzyskania prawa jazdy, zakupu wózków inwalidzkich o napędzie
elektrycznym oraz utrzymania ich sprawności technicznej, a także dofinansowanie szkoleń
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z zakresu obsługi sprzętu elektronicznego, kosztów opieki nad dziećmi aktywnych zawodowo
osób z niepełnosprawnościami w żłobkach i przedszkolach oraz pomoc w uzyskaniu wyższego
wykształcenia.
Warsztaty Terapii Zajęciowej to jedna z form pomocy dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Warsztaty stwarzają uczestnikom możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej. W 2021 roku Warsztaty objęły rehabilitacją 51 osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Rehabilitacja odbywała się w następujących pracowniach: małej gastronomii,
cukierniczo – garmażeryjnej, technicznej, stolarskiej, ogrodniczej, ceramicznej, witrażowo –
informatycznej, dekoracyjno – usługowej. Ponadto Warsztat Terapii Zajęciowej realizował
w 2021 r. program pn. „Zajęcia klubowe”, z którego skorzystało 20 osób. Koszt prowadzenia
Warsztatów Terapii Zajęciowej w roku 2021 wyniósł 1 084 800,00 zł.
11) Działalność prozdrowotna
Działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.1. – Strategia Rozwoju Miasta Krosna na
lata 2014-2022 – obszar: Kapitał ludzki i społeczny, priorytet 1: Zdrowie.
12) Działania w zakresie ekonomii społecznej
W 2021 r. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie w celu zwiększenia społecznych
i zawodowych szans u osób, które w wyniku różnego rodzaju życiowych trudności pozostają
długotrwale bezrobotne i zagrożone są szeroko pojętym wykluczeniem społecznym,
opracowało różnorodne formy pomocy. W kursach, szkoleniach oraz spotkaniach z doradcą
zawodowym i psychologiem uczestniczyło 20 osób długotrwale bezrobotnych w podziale na 3
grupy warsztatowe. Uczestnicy nabyli umiejętności pozwalające na pełnienie podstawowych
ról społecznych i kształtujące wewnętrzną motywację do podjęcia zatrudnienia. Miasto –
Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jako partner Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie
realizuje od 1 czerwca 2020 r. projekt partnerski pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w
ramach rewitalizacji miasta Krosna”. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno
- zawodowe w okresie do 31 marca 2023 r. 56 osób (w tym min. 32 kobiet) w wieku 18-64 lat,
mieszkańców miasta Krosna, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkałych na terenie
objętym rewitalizacją, określonym jako zdegradowany społecznie; biernych zawodowo lub
bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze
świadczeń z pomocy społecznej, kwalifikujących się do objęcia jej wsparciem lub będących
osobami niepełnosprawnymi, poprzez realizację indywidualnej ścieżki reintegracji
obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno - zawodowej. Realizowane
w projekcie formy wsparcia wpływają na określenie predyspozycji społecznych i zawodowych
danego uczestnika projektu, nabycie umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy
i w życiu codziennym, nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na
lokalnym rynku pracy oraz doświadczenia w ich zakresie, i w ten sposób przyczyniają się do
zwiększenia zatrudnialności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
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13) Polityka senioralna
Działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.1. – Strategia Rozwoju Miasta Krosna na
lata 2014-2022 – obszar: Kapitał ludzki i społeczny, priorytet 5: Aktywność społeczna.
14) Usprawnienia w życiu mieszkańców Krosna
Działania zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4.1. – Strategia Rozwoju Miasta Krosna na
lata 2014-2022 – obszar: Kapitał ludzki i społeczny, priorytet 5: Aktywność społeczna.
15) Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W rejestrze prowadzonym przez Prezydenta Miasta Krosna figurują 292 organizacje
pozarządowe. Stowarzyszenia realizują zadania na rzecz mieszkańców miasta Krosna
z zakresu pomocy społecznej, sportu i kultury, turystyki, ekologii i ochrony zwierząt.
W 2021 roku 60 organizacji pozarządowych zrealizowało zadania na rzecz mieszkańców miasta
Krosna na łączną kwotę blisko 7 mln zł. W obszarze spraw społecznych blisko 5,5 tys. osób
skorzystało z różnych form pomocy.
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie wspiera stowarzyszenia w zakresie
prowadzonej przez nie działalności. Z pomieszczeń w CWOP oraz ze sprzętu znajdującego się
na jego wyposażeniu korzysta systematycznie 28 stowarzyszeń mających tam swoją siedzibę
oraz blisko 40 innych, doraźnie korzystających z infrastruktury. CWOP
prowadziło działania mające na celu promocję krośnieńskich organizacji pozarządowych
poprzez prowadzenie strony internetowej, opracowanie informacji zawierającej dane
stowarzyszeń mogących ubiegać się o 1% podatku oraz organizację szkoleń czy doradztwo.
Krośnieńskie Centrum Wolontariatu, działające przy CWOP współpracuje z 18 Szkolnymi
Klubami Wolontariusza, zrzeszającymi blisko 300 uczniów.
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4.5. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Plan transportowy dla Gminy Miasto Krosno jest dokumentem średniookresowym, został
opracowany na lata 2021 – 2030 oraz stanowi aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe,
Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno i Wojaszówka, przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/686/16
Rady Miasta Krosna z dnia 21 października 2016 r.
Plan transportowy przewiduje rozwój usług użyteczności publicznej oraz kształtowanie
publicznego transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na
poprawę bezpieczeństwa podróżowania, efektywności funkcjonowania systemu
transportowego i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
W 2021 r. z publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez Miasto Krosno skorzystało
1 817 157 pasażerów. Z tytułu opłat za usługi transportu publicznego osiągnięto w 2021 r.
wpływy w wysokości 2 787 493,00 zł netto, które stanowiły 34 % wydatków poczynionych na
finansowanie transportu.
Miasto Krosno przekazuje corocznie operatorowi rekompensatę z tytułu poniesionych
kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego lokalnego transportu
zbiorowego, wykonywanego zgodnie z umową wykonawczą z dnia 29 listopada 2019 r.
Wartość przyznanej rekompensaty za 2021 rok to 5 144 000 zł, z czego 3 814 042,69 zł
pochodzi z budżetu miasta i 1 329 957,31 zł z dotacji z gmin na podstawie zawartych
porozumień międzygminnych.
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4.6. Polityka mieszkaniowa
Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. w zasobie mieszkaniowym Miasta Krosna
znajdowało się 689 mieszkań, w tym 463 lokale mieszkalne i 226 lokali przeznaczonych na
najem socjalny.
Zasobem lokalowym zarządza Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie.
W 2021 r. stawki czynszu najmu nie ulegały zmianie. Średnia stawka czynszu najmu lokalu
mieszkalnego wynosi 4,43 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, a lokalu socjalnego- 1,48 zł za
1 m2 powierzchni użytkowej.
Zarządca nieruchomości. tj. Towarzystwo Budownictwa Społecznego- Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie zawiera w imieniu Miasta Krosna umowy najmu lokali na
podstawie skierowań wydanych przez Prezydenta Miasta.
W 2021 r. wydano 13 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 23
skierowania do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu - łącznie 36 skierowań. Poza tym
wydano 28 skierowań związanych z przedłużeniem najmu socjalnego lokalu na kolejny okres.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 39 wniosków o najem lokalu mieszkalnego,
121 wniosków o najem socjalny lokalu- łącznie 160 wniosków. Ponadto na realizację
oczekiwały 53 wyroki sądowe orzekające eksmisję dłużników do lokali socjalnych.
Na dzień 31 grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 38 wniosków o zamianę mieszkania.
Realizując zadanie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej, Miasto Krosno umożliwia wynajęcie lokali stanowiących własność
Towarzystwa Budownictwa Społecznego, utworzonego przez Miasto. W 2021 r. Towarzystwo
Budownictwa Społecznego - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie realizowało
budowę dwóch budynków z 46 mieszkaniami na wynajem oraz jednego budynku z 25
mieszkaniami na wynajem z opcją dojścia do własności, położonych przy ul. Składowej 5
w Krośnie. Poza tym, TBS rozpoczął budowę jednego budynku z 48 mieszkaniami na wynajem
przy ul. Składowej 6.
Miasto Krosno wspiera inwestycje mieszkaniowe TBS przekazując aportem tereny pod
budowę, a także przez finansowe wsparcie kapitałowe. Na inwestycje przy ul. Składowej
Miasto Krosno uzyskało środki finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego
oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. W 2021 r. przekazano do TBS
9.072.701,64 zł, a ponadto uzyskano wsparcie w wysokości 1.408.000 zł. które zostanie
przekazane do TBS w 2022 r. Ponadto, w 2021 r. TBS kontynuował prace przygotowawcze do
kolejnej inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków po 65 mieszkań w rejonie
ul. gen. W. Sikorskiego i ul. gen. J. Hallera.
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4.7. Program ochrony środowiska
Program ochrony środowiska dla miasta Krosna na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 20212024 jest dokumentem określającym cele i priorytety ekologiczne oraz zadania do realizacji.
W 2021 r. został sporządzony Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta
Krosna za lata 2019 – 2020.
Powietrze
W 2021 r. na terenie Krosna odnotowano 26 dni, w których przekroczony został 24-godzinny
poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (dopuszczalna liczba przekroczeń wynosi 35 razy w ciągu
roku). Wartości zanieczyszczeń zawierały się w następującym zakresie:


dla pyłu PM10 od 4,6 do 112,8 μg/m3 (wartości średniodobowe),



dla pyłu PM 2,5 od 5,1 do 190,3 μg/m3 (wartości średniogodzinowe),



dla benzo/a/pirenu od 0,05 do 9,4 ng/m3 (wartości średniodobowe).

Należy zwrócić uwagę, że wielkości te nie odbiegają od poziomu stężeń mierzonych w innych
miastach województwa podkarpackiego, jak również innych miast w Polsce.
Na podstawie prowadzonego monitoringu przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie, wartości średnioroczne
zanieczyszczeń w 2021 r. wynosiły:


PM 10 – 26 μg/m3 ( dopuszczalny poziom: 40 μg/m3),



PM 2,5 – 16 μg/m3 ( dopuszczalny poziom: 20 μg/m3),



benzo/a/piren – 3 ng/m3 (2,8 ng/m3 wynosi średnia z pomiarów, zgodnie z metodyką
pomiarową wyniki pomiarów zaokrągla się do liczby miejsc znaczących z jaką podana
jest norma, dopuszczalny poziom: 1 ng/m3).

Na podstawie uchwały Nr XXXI/915/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Krosno
na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza udzielane były dotacje
do wymiany starych kotłów. Wysokość dotacji wynosiła 95% wartości poniesionych kosztów
inwestycji, jednak nie więcej ni 2 000 zł. W 2021 r. udzielono 36 dotacji na łączną kwotę 72
000 zł.
Tereny zieleni
Tereny zieleni miejskiej w Krośnie zajmują powierzchnię 92,41 ha (stan na 2021 r.), tj. 2,13 %
powierzchni miasta, w tym:


parki spacerowo-wypoczynkowe – 8,03 ha, tj. 0,18 % powierzchni miasta,



zieleńce – 6,57 ha, tj. 0,15 % powierzchni miasta,



zieleń uliczna – 50,10 ha tj. 1,2 % powierzchni miasta,
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tereny zieleni osiedlowej – 6,8 ha, tj. 0,16 % powierzchni miasta,



cmentarze – 20,91 ha, tj. 0,48 % powierzchni miasta.

Zieleń występującą na terenie miasta Krosna ze względu na jej charakter można podzielić na:


zieleń urządzoną na skwerach, placach, przy ulicach i w parkach,



zieleń osiedlową,



zieleń nieurządzoną, pielęgnowaną doraźnie, zależnie od potrzeb.

Tereny zieleni miejskiej urządzonej w 2021 r. obejmują:


bulwar potoku Lubatówka,



cmentarz zabytkowy przy ul. Krakowskiej oraz cmentarze komunalne,



skwer przy ul. F. Żwirki i S. Wigury,



skwery przy ulicach: Powstańców Warszawskich, Lwowskiej, Grodzkiej,



park przy ul. Grodzkiej,



park przy ul. Piastowskiej,



park przy ul. S. Okrzei,



park przy ul. ks. S. Decowskiego,



teren zieleni przy pomniku papieskim.

Prace związane z utrzymywaniem terenów zieleni miejskiej wykonywane w 2021 r.
obejmowały:


zakładanie, koszenie i pielęgnację trawników,



obsadzanie i pielęgnację rabat sezonowych,



obsadzanie i pielęgnację donic miejskich i murków,



pielęgnację i nasadzenia krzewów i żywopłotów,



utrzymanie czystości i porządku na terenach parkowych, na skwerach i zieleńcach,



usuwanie drzew suchych, zamierających, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa,



formowanie koron drzew,



nasadzenia drzew.

Do głównych działań mających na celu zapobieganie zmniejszania się powierzchni terenów
zieleni oraz ich degradacji należą:


wprowadzanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w obrębie terenów zielonych
w mieście, wynikających z decyzji warunkowych,



wprowadzanie nasadzeń roślin wieloletnich w postaci traw zdobnych i bylin, krzewów
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owocowych i ozdobnych, posiadających większe zdolności pyłochwytne,


tworzenie zielonych ścian poprzez obsadzenia ekranów akustycznych przy drogach,



konsultacje z innymi jednostkami w zakresie możliwości współdziałania w tworzeniu
nowych terenów zieleni miejskiej, nadzorowania robót budowlanych, ochrony drzew
w procesie inwestycyjnym,



akcje edukacyjne i promocyjne w obszarze zieleni: sadzenie drzew we współpracy z
innymi instytucjami i organizacjami, lekcje przyrodnicze w szkołach, akcje mające na
celu promocję zieleni, organizowane dla mieszkańców miasta.

Lasy
Na terenie Krosna lasy zajmują powierzchnię 21,52 ha tj. 0,49 % powierzchni miasta, w tym:


lasy należące do Miasta Krosna – 1,95 ha,



lasy należące do osób prywatnych –19,57 ha.

Odpady
W roku 2021 kontynuowano realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa części
biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie”, prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Część biologiczna zakładu
została rozbudowana o moduł przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych w
zhermetyzowanym systemie 22 bioreaktorów żelbetowych. Szczegóły dotyczące inwestycji
zostały przedstawione w rozdziale 4.1.
W ramach gospodarki odpadami podejmowane były bieżące działania związane z weryfikacją
deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, w zakresie zgodności ilości osób w nich
ujętych ze stanem faktycznym.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji danych wskazanych w deklaracjach, na potrzeby
bieżącej pracy opracowana została specjalna aplikacja do porównywania dostępnych baz
danych, na wzór aplikacji użytkowanej i wdrożonej jako pierwszej w Polsce w Świdniku.
W roku 2021 sporządzonych zostało łącznie ponad 500 wezwań do złożenia wyjaśnień.
W efekcie tych działań ilość osób uczestniczących w systemie gospodarowania odpadami
wzrosła o około 300 osób.
Z uwagi na konieczność ciągłego poszukiwania skutecznych narzędzi mających na celu
weryfikację stanu rzeczywistego i uszczelnienie systemu, od 1 marca 2021 r. funkcjonariusze
Straży Miejskiej rozpoczęli również działania kontrolne. Kontrole te w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu sprawdzenie zgodności danych
zawartych w złożonych deklaracjach ze stanem faktycznym. Do chwili obecnej
skontrolowanych zostało ponad 1000 nieruchomości jednorodzinnych (38 ulic). Planuje się, że
kontrole będą realizowane w kolejnych miesiącach i obejmą docelowo wszystkie
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nieruchomości jednorodzinne na terenie miasta.
W okresie od października do grudnia 2021 r. przeprowadzono kontrole w Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” (13 bloków, 439 mieszkań, 702 osoby na dzień kontroli)
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” (14 bloków, 451 mieszkań, 862 osoby na dzień
kontroli). W trakcie kontroli porównywano oświadczenia właścicieli mieszkań o liczbie osób
zamieszkałych w mieszkaniu z ilością zużytej wody z danego lokalu w okresie od stycznia do
września 2021 r. oraz pomocniczo z ewidencją meldunkową urzędu miasta oraz bazą
świadczeń z MOPR. Kontrola w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Jedność” wykazała
rozbieżności w 23 mieszkaniach, po kontroli przybyło 15 osób. Kontrola w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Metalowiec” wykazała rozbieżności w 19 mieszkaniach, po kontroli przybyło
21 osób.
Z uwagi na społeczny wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
dotyczy wszystkich mieszkańców miasta Wydział
Komunalny, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Lokalami przy współpracy z Wydziałem Promocji i Turystyki począwszy od
listopada 2021 r. rozpoczął kampanię informacyjną wśród mieszkańców, ukierunkowaną na
podnoszenie świadomości w zakresie gospodarki odpadami – dotyczącą opłat, konieczności
aktualizacji deklaracji oraz konieczności segregacji odpadów. Mieszkańcom miasta, zarówno
w obrębie zabudowy jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, zostały przekazane ulotki, mające
na celu przekazanie informacji o tym, co składa się na wysokość tzw. „opłaty śmieciowej” oraz
uświadomienie konsekwencji celowego zaniżania ilości osób zamieszkujących daną
nieruchomość czy nieprzestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów.
Celem nadrzędnym w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem gminnego systemu
gospodarowania odpadami jest konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na fakt, że zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy za rok 2021 są obowiązane
osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych
w wysokości co najmniej 20% wagowo. Krosno osiągnęło poziom 20,2%.
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
przekazywanych do składowania za rok 2021 wyniósł 0,19%. Wymagany poziom nie został
przekroczony.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok 2021 wyniósł 78,17%.
Wymagany poziom został osiągnięty.
Poziom składowania odpadów za rok 2021 wyniósł 13,67%.
Porozumienia międzygminne
Miasto Krosno w 2021 r. realizowało porozumienia międzygminne w sprawie powierzenia
wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku, zawarte z 27 gminami: Besko,
Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica
Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Komańcza, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe,
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Rymanów, Wojaszówka, Zarszyn, Cisna, Lesko, Lutowiska, Olszanica, Sanok (gmina miejska),
Sanok (gmina wiejska), Tarnowiec, Zagórz. Ideą współdziałania gmin była optymalizacja
systemu gospodarowania odpadami oraz realizacja projektu „Zintegrowany system
gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym Województwa
Podkarpackiego – I etap”. Głównym celem projektu jest dostosowanie systemu
zagospodarowania odpadów do wymogów prawa unijnego i krajowego, poprzez wdrożenie
technologii optymalizujących przetwarzanie odpadów komunalnych, z uwzględnieniem
hierarchii sposobów postępowania z odpadami (w pierwszej kolejności wydzielenie frakcji
nadających się do recyklingu, w drugiej kolejności wydzielenie frakcji w celu odzysku
energetycznego, w trzeciej kolejności stabilizacja przed składowaniem). W 2021 r. Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zrealizowało pierwszy etap projektu i rozpoczęło
realizację drugiego etapu. Efektem będzie trwałe zintegrowanie gospodarki odpadami
komunalnymi z gospodarką energetyczną.
Usługi realizowane na podstawie porozumień międzygminnych były rozliczane w ramach
rekompensaty rocznej. Łączna wartość netto rekompensaty za rok 2021, wypłaconej przez
Miasto Krosno z tytułu przyjęcia i przetworzenia odpadów z terenu Gminy Miasto Krosno i
gmin powierzających wyniosła odpowiednio:


17 817 255,62 zł – 26 205,50 Mg niesegregowanych zmieszanych odpadów
komunalnych,



1 409 515,38 zł – 3 532,62 Mg odpadów ulegających biodegradacji,



3 200 906,94 zł - 10 197,12 Mg odpadów zebranych selektywnie.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne były przyjmowane do Regionalnego Centrum
Odzysku po cenach wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna. W okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. obowiązywała cena netto 699 zł/Mg, natomiast od 1 lipca do
31 grudnia 2021 r. obowiązywała cena netto 665 zł/Mg.
Odpady ulegające biodegradacji były przyjmowane na kompostownię po cenach wynikających
z zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
obowiązywała cena netto 399 zł/Mg.
Selektywnie zbierane odpady komunalne były przyjmowane do Regionalnego Centrum
Odzysku w Krośnie po cenach wynikających z zarządzeń Prezydenta Miasta Krosna. W okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. obowiązywała cena netto 499 zł/Mg za surowce wtórne
oraz cena netto 135 zł/Mg za szkło. W okresie od 1 lipca do 31 października 2021 r.
obowiązywała odpowiednio cena netto 515 zł/Mg surowce wtórne i 175 zł/Mg szkło. W
okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r. obowiązywała cena netto 1 zł/Mg surowce wtórne
i szkło.
Azbest
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krosna na lata 2009 – 2032
został przyjęty uchwałą Nr VIII / 106 /11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2011 r. Został
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opracowany na bazie szczegółowej inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie miasta. Akcja
odbioru azbestu trwa nieprzerwanie od 2002 roku i do końca 2021 roku udało się zutylizować
około 733 ton odpadów zawierających azbest. W roku 2021 sfinansowano odbiór i utylizację
ok. 27 ton odpadów zawierających azbest z 22 gospodarstw domowych.
Edukacja ekologiczna
Na terenie Krosna edukacja ekologiczna jest prowadzona w sposób ciągły i systemowy od
wielu lat. Kierowana jest ona do wszystkich grup wiekowych mieszkańców – od przedszkola
przez dzieci i młodzież szkolną, aż po osoby dorosłe. W 2021 roku były prowadzone działania
z zakresu szeroko pojętej edukacji ekologicznej, szerzej przedstawione w rozdziale 4.1.
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4.8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) został zaktualizowany w 2019 r. Po jego
akceptacji przez wszystkich partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno (MOF),
którymi są Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka oraz
Krościenko Wyżne, dokument został zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Krosna
Nr XXVI/734/20 z dnia 28 września 2020 r.
W 2021 r. realizowano następujące działania:


dokończenie projektu modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne,



wymiana 96 kotłów na paliwo stałe na gazowe kotły kondensacyjne,



wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno,
w Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie oraz na zrekultywowanej części
składowiska odpadów, a także w Oczyszczalni Ścieków,



budowa 2,7 km sieci ciepłowniczej preizolowanej oraz zmodernizowano 188 m sieci,



modernizacja Oczyszczalni Ścieków – remont i modernizacja wydzielonych komór
fermentacyjnych oraz wymiana zespołu pomp i układu hydraulicznego mieszania.
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4.9.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych

Plan był realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński
Holding Komunalny Sp. z o.o. W 2021 r. zostały wykonane następujące zadania:
Tabela 11. Realizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych

Nazwa zadania

Opis działań zrealizowanych w 2021 r.

Modernizacja Oczyszczalni
Ścieków w Krośniedokończenie projektu

 Zakończenie prac i uruchomienie jednego
z modernizowanych osadników wtórnych,

Projekt inwestycyjny pn.
„Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej Miasta Krosno –
etap II”

 wyłączenie z eksploatacji i rozpoczęcie prac
modernizacyjnych na drugim osadniku
wtórnym i reaktorze biologicznym,

 zakończenie prac i uruchomienie
modernizowanego reaktora biologicznego,

 kontynuacja rozpoczętych prac związanych
z przykryciem obiektów części mechanicznej
oczyszczalni będących źródłem substancji
odorowych oraz ich oczyszczanie w procesie
biofiltracji.

Rozbudowa sieci
wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej:

Rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

Przebudowa sieci
wodociągowej o dużej
awaryjności

Wydatki
poniesione
w 2021 r. [PLN]
3 925 544,72










346 745,76

ul. Popiełuszki – 200 mb;
ul. Polna – 319 mb;
ul. Bieszczadzka– 251 mb;
ul. Klonowa– 1 458 mb;
ul. Kopalniana– 299 mb.

75 959,12

ul. Polna – 272 mb;
ul. Kochanowskiego– 221 mb.

 Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Lenarta w Krośnie.

107 600,00

 Przebudowa sieci wodociągowej przy
ul. Podkarpackiej w Krośnie.

Budowa rozdzielczej
kanalizacji sanitarnej

 Sieć Kopalniana S38-S40.

417 141,00

 Sieć Kopalniana S6-S10 i S40.
 Siec Kopalniana – w trakcie realizacji Si2-S74,
S75-S79, S109-S114, S123-S120,SI3-S99,
S100-S102.
 Kanalizacja sanitarna ul. Ikara -411mb.

Modernizacja trzech filtrów
pośpiesznych w ZUW
Sieniawa

Zadanie w trakcie realizacji. W 2021r.
wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe
oraz roboty ogólnobudowlane.

325 268,88
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Budowa kolektora
tłocznego kanalizacji
sanitarnej WietrznoGłowienka
Zakup samochodu WUKO

Opracowano projekt budowlany i techniczny,
uzyskano decyzje środowiskową oraz decyzję o
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Złożono
wniosek o pozwolenie na budowę.

Budowa instalacji
fotowoltaicznej
w ZUW Sieniawa i na
Oczyszczalni Ścieków

 Instalacja fotowoltaiczna na terenie ZUW
Sieniawa 75kW - w 2021r. wykonano
konstrukcje wsporcze pod panele.
Zakończenie realizacji w 2022r.

Pozostałe przedsięwzięcia
modernizacyjnoinwestycyjne

 Dostawa rejestratorów sieciowych Mac R6N i czujników ciśnienia.

Zakupiono samochód specjalny, przeznaczony
do czyszczenia kanalizacji, z zabudową ssącopłuczącą oraz odzyskiem wody.

71 576,32

1 910 256,00
6 682,93

 Instalacja fotowoltaiczna na terenie
Oczyszczalni Ścieków 200kW - w 2021r.
wykonano konstrukcje wsporcze pod panele.
Zakończenie realizacji w 2022r.

 Montaż i zakup przepływomierzy na sieci
wodociągowej w Krośnie:
o DN300 ul. Podkarpacka/F.
Czajkowskiego,
o DN110 ul. Powstańców Warszawskich,
o DN160 ul. Bohaterów Westerplatte,
o DN160 ul. ks. S. Decowskiego,
o DN110 ul. Niepodległości,
o DN160 ul. K. Pużaka/Lniarska,
o DN160 ul. K. Pużaka/Lniarska,
o DN160-ul. Olejarska,
o DN300 ul. Kolejowa/Tysiąclecia,
o DN80 ul. Długa/Jana Pawła II.

202 403,40

108 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

5. Podsumowanie realizacji budżetu partycypacyjnego
5.1. Budżet obywatelski
W ramach budżetu obywatelskiego na 2021 r. mieszkańcy wybrali do realizacji 12 projektów,
w tym 1 ogólnomiejski i 11 dzielnicowych.
Projekt ogólnomiejski pn. „Ponad granicami. Współpraca szansą na wspólny rozwój” składał
się z kilku elementów. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.
Tabela 12. Realizacja projektu ogólnomiejskiego "Ponad granicami. Współpraca szansą na wspólny rozwój"

Część projektu

Wartość [zł]

Remont chodnika wzdłuż ul. Rzeszowskiej
Zadanie dotyczy przebudowy ciągu pieszo-rowerowego na ul. Rzeszowskiej
o długości 565 m oraz chodnika o długości 620 m. Wyremontowany zostanie
odcinek od sygnalizacji przy sklepie FRAC do granic miasta. Pierwszy przetarg na
realizację prac nie rozstał rozstrzygnięty z powodu braku ofert. W IV kwartale
2021 r. wszczęto kolejne postępowanie przetargowe, które wyłoniło Wykonawcę
zadania. Umowa z Wykonawcą została podpisana w lutym 2022 r. Zakończenie
prac zgodnie z umową przewidziane jest na koniec września 2022 r.

449 459,04

Musical „AtoMy”
W wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania podpisano umowę ze
Stowarzyszeniem Kogel-Mogel.
Przeprowadzono nabór na instruktorów, nawiązano współpracę z lokalną szkołą
tańca i śpiewu, która zaoferowała kompleksową realizację działań. Ogłoszono
otwarty nabór dla chętnych dzieci i młodzieży do udziału w spektaklu muzycznym.
Przy przygotowaniu musicalu z grupą 30 – osobową pracowali instruktorzy
i wolontariusze. Przeprowadzono 180 godzin warsztatowych. Odbywały się one
w okresie od maja do listopada 2021 r. w Lokalnym Centrum Aktywności w Krośnie
przy ul. Decowskiego 46. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach
tanecznych, wokalnych, teatralnych oraz przygotowujących do występów
scenicznych. Finałem spotkań był musical grupy AtoMy, z okazji 100. rocznicy
urodzin K.K. Baczyńskiego, w dniu 5 grudnia 2021 r. w Lokalnym Centrum
Aktywności. Koncert obejrzało 80 widzów, zgodnie z obowiązującym reżimem
sanitarnym przy ograniczonej liczbie osób.

20 000,00

Doposażenie mini placu zabaw w parku za DDL Polanka o urządzenia dla
dzieci pełnosprawnych i z dysfunkcją ruchową
Zadanie obejmowało doposażenie istniejącego placu zabaw w parku za
Dzielnicowym Domem Ludowym Polanka o dodatkowe urządzenia dla osób z
dysfunkcją ruchową. Na poliuretanowej, bezpiecznej nawierzchni zamontowano
huśtawkę potrójną z gniazdem, huśtawkę z siedziskiem dla osób niepełnosprawnych
i karuzelę integracyjną.

89 700,00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez
modernizację budynku i zakup sprzętu dla OSP Krosno – Turaszówka
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę
budynku OSP w Turaszówce. Wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach
garażowych i na klatce schodowej.
Ponadto zakupiono następujące wyposażenie: agregat prądotwórczy, zestaw do
wyważania drzwi i obcinania pedałów, pompa elektryczna zanurzeniowa,
motopompa szlamowa spalinowa, pompa spalinowa pływająca.

394 138,05
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Realizację projektów dzielnicowych i osiedlowych przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 13. Projekty dzielnicowe i osiedlowe budżetu obywatelskiego

Projekt

Dzielnica/ osiedle

Wartość [zł]

Wykonanie 100 mb chodnika
Wykonano brakujący odcinek chodnika na ul.
Wiejskiej. Chodnik połączył ul. Wiejską i ul. Prusa.

Suchodół

108 928,00

Turaszówka

Etap I: 68 805,00
Etap II: 24 255,60

Zawodzie

119 409,63

Polanka

113 217,50

GrotaRoweckiego

27 000,00

Markiewicza

65 979,50

Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową
na dz.147/1 (ul. Rzeszowska) – etap II,
wykonanie nakładki asfaltowej
W etapie II: wykonano nakładkę asfaltową na długości
85 m, o szerokości 3 m. Etap I zadania (wykonanie
stabilizacji i podbudowy) realizowany był w ramach
poprzedniego etapu budżetu obywatelskiego edycji
2020 (zrealizowany w 2021 r.)

Aktywne Apartamenty
Wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej wraz
z podbudową i obrzeżami (480 m2), pomiędzy ul.
Korczyńską, a ul. Spokojną, równoległy do ul. św.
Wojciecha.

Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac
remontowo – rewitalizacyjnych poprawiających
funkcjonalność i estetykę cmentarza Zakupiono 3
pojemniki zamknięte na odpady z cmentarza
komunalnego. Wykonano modernizację alejek,
przestawiono i odnowiono krzyż, wykonano kamienny
ołtarz z blatem granitowym, zamontowano stojaki
rowerowe.

Remont/przebudowa istniejących schodów
zewnętrznych do pomieszczenia seniorów w
budynku MOPR, wraz z dostosowaniem
spocznika do montażu podjazdu
Zadanie częściowo zrealizowane. Opracowano
dokumentację i uzyskano decyzję pozwolenia na
przebudowę zewnętrznych schodów do
pomieszczenia seniorów w budynku MOPR. Pomimo
przeprowadzenia kilku postępowań przetargowych
w 2021 r. nie udało się uzyskać ofert na realizację
przedmiotowego zadania. W styczniu 2022 r.
ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku
którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych
z terminem zakończenia do 30.06.2022 r.

Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego
Zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 685 m2
w obrębie pasa drogowego przy ul. Wojska Polskiego
oraz nasadzenie roślinności ozdobnej (m.in.
perowskia, rozchodnik okazały, jeżówka, róża
okrywowa, śmiałek darniowy).
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100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy
Zwiększenie ilości miejsc gniazdowania ptaków –
w szczególności ptaków śpiewających - poprzez zakup
i montaż specjalnych budek lęgowych na drzewach.
Zamontowano ich łącznie 100 sztuk.

Śródmieście

10 000,00

Tysiąclecia

19 506,96

Turaszówka

84 000,00

Białobrzegi

37 515,00

Traugutta

59 839,50

Ogród Motyli jako ochrona ginących
i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli
Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu
terenu o powierzchni ok. 100 m2 pomiędzy budynkami
wielorodzinnymi przy ul. Naftowej i Kolejowej. Zostały
posadzone rośliny owadopylne tj. jeżówki, rudbekie,
lawenda oraz wabiące motyle tj. budleja Dawida.
Ustawiono domki dla owadów. Prace wykonano
w okresie wiosennym, a już w lipcu i sierpniu można
było zaobserwować pierwsze gatunki motyli i owadów

Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż
działek o numerach 805 i 1318)
Realizację zadania przeniesiono na 2022 r., ze względu
na przedłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia
na przejście kablem przez teren kolejowy. Obecnie
opracowywana jest dokumentacja przetargowa na
realizację zadania. W ramach projektu powstanie
dokumentacja projektowa oraz zostanie
wybudowanych 10 słupów oświetleniowych przy ul.
Klonowej.

Dobudowa punktów świetlnych na
ul. Krakowskiej
Opracowano dokumentację projektową oraz
wybudowano 5 słupów oświetleniowych przy ul.
Krakowskiej na odcinku od ul. Malinowa Góra do ul.
Drzymały.

Osiedlowy plac zabaw dla dzieci
Wybudowano plac zabaw wyposażony w urządzenia
typu: urządzenie linowe „pajęczyna”, karuzela
platformowa, huśtawka podwójna, huśtawka
wagowa, piaskownica, stół do gry w szachy ławki
parkowe.

W trakcie realizacji znajduje się zwycięski projekt ogólnomiejski, z edycji budżetu
obywatelskiego 2020 pn. „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół
Nr 2 w Krośnie”. W 2020 r. została opracowana dokumentacja projektowa na budowę boiska
do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżni
do skoku w dal oraz modernizację placu zabaw. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii
realizacja zadań została czasowo wstrzymana. W sierpniu 2021 r. wyłoniono wykonawcę robót
budowlanych, które zakończą się w 2022 r.
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5.2. Zadania zgłoszone przez dzielnice i osiedla w ramach budżetu partycypacyjnego
50/50
W budżecie na 2021 r. nie zaplanowano rezerwy na inwestycje w dzielnicach i osiedlach.
Dzielnice i osiedla miały natomiast do dyspozycji środki niewykorzystane z 2020 r. (w związku
z ograniczeniem części wydatków wynikającym ze spadku dochodów własnych Miasta
wywołanym COVID-19 nie wszystkie zgłoszone zadania zrealizowano) w łącznej wysokości
927.908 zł.
Tabela 14. Środki do dyspozycji dzielnic i osiedli
Dzielnica/ osiedle

Kwota do dyspozycji [PLN]

Śródmieście

35 135

Białobrzegi

86 185

Polanka

141 576

Suchodół

134 013

Zawodzie

174 099

Krościenko Niżne

86 340

Turaszówka

49 221

Traugutta

109 184

Południe

37 362

Tysiąclecia

45 298

Markiewicza

33 451

Grota-Roweckiego

-3 956

W trakcie 2021 roku przedstawiciele Dzielnic/Osiedli składali propozycje podziału tych
środków, w tym na zadania inwestycyjne i remontowe, które po weryfikacji przez wydziały
merytoryczne, były wprowadzane do budżetu. W przypadku zadań, których szacowana
wartość wynosiła co najmniej 10.000 zł tylko połowę kosztów potrącono z puli
dzielnicy/osiedla. Pozostałe środki zabezpieczano z budżetu Miasta - z ponadplanowych
dochodów.
Tabela 15. Zadania zrealizowane w ramach budżetu dzielnicowego 50/50

Dzielnica/
osiedle

Nazwa zadania

Dobudowa punktów świetlnych
w dzielnicy Suchodół
Suchodół

Kwota ze
środków
dzielnicy/
osiedla [zł]

Dofinansowanie
z budżetu
Miasta [zł]

Łączna kwota
[zł]

7 995

7 995

15 990

Przebudowa ul. Suchodolskiej w Krośnie

100 000

249 155

349 155

Razem

107 995

257 150

365 145

112 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Dzielnica/
osiedle

Nazwa zadania

Rozbudowa ul. gen. S. Maczka
w Krośnie
Dożynki i uroczystości upamiętniające
mieszkańców, którzy walczyli o wolność
Ojczyzny

Kwota ze
środków
dzielnicy/
osiedla [zł]
67 150

Dofinansowanie
z budżetu
Miasta [zł]
67 150

2 667

Łączna kwota
[zł]

134 300

2 667

Polanka
Zakup samochodu dla OSP Polanka

20 000

118 000

138 000

Przebudowa ulicy bocznej od ul. ks. S.
Decowskiego w Krośnie

14 883

14 883

29 766

104 700

200 033

304 733

Remont chodnika przy ul.
S. Żeromskiego w Krośnie

86 340

109 241

195 581

Razem

86 340

109 241

195 581

Przebudowa drogi bocznej od ul. M.
Kopernika w Krośnie

27 625

27 624

55 249

Budowa placu zabaw na terenie
Dzielnicy „Białobrzegi”

29 606

29 607

59 213

5 000

360

5 360

Razem

62 231

57 591

119 822

Wykonanie nakładki asfaltowej z
podbudową na dz.775 (boczna ul.
Długiej) – ETAP II: wykonanie nakładki
asfaltowej

39 462

39 463

78 925

Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej
(wzdłuż działek o numerach 805 i 1318)

7 000

77 000

84 000

Zakup pralko-suszarki dla OSP
Turaszówka

2 000

5 503

7 503

Razem

48 462

121 966

170 428

Zielone boisko radosne dzieciaki budowa trybuny stalowej

38 000

70 548

108 548

Zakup mat do ćwiczeń dla MZS Nr 4

10 000

10 000

20 000

Zakupy inwestycyjne na potrzeby
stadionu i budynku administracyjnego
"Guzikówka" - kosiarka

11 000

14 615

25 615

Razem

59 000

95 163

154 163

Razem
Krościenko
Niżne

Białobrzegi

Rozbudowa monitoringu na terenie
miasta Krosna

Turaszówka

Traugutta
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Dzielnica/
osiedle

Śródmieście

Zawodzie

Południe

Nazwa zadania

Kwota ze
środków
dzielnicy/
osiedla [zł]

Łączna kwota
[zł]

Remont parkingu przy ul. Legionów
w Krośnie

32 135

36 525

68 660

Razem

32 135

36 525

68 660

Dobudowa punktów świetlnych
w dzielnicy Zawodzie

16 600

17 210

33 810

Razem

16 600

17 210

33 810

Dobudowa punktów świetlnych oświetlenie ul. M. Mięsowicza

20 000

60 000

80 000

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic
J. Piłsudskiego i T. Kościuszki

6 998

6 998

Zakup i montaż ławek przy ul. Kletówki

2 200

2 200

Razem

Tysiąclecia

Dofinansowanie
z budżetu
Miasta [zł]

29 198

60 000

89 198

Utwardzenie terenu części działki nr
ewid. 231/1 przy ul. Naftowej w Krośnie

8 100

8 100

16 200

Zakup stacji rowerów

6 229

6 229

12 458

14 329

14 329

28 658

560 990

969 208

1 530 198

Razem
OGÓŁEM

Po zakończeniu 2021 r. dokonano rozliczenia wykorzystania środków z puli dzielnic i osiedli.
W ramach budżetu 50/50 zrealizowano zadania za łączną kwotę 1.530.198 zł, w tym z puli
dzielnic i osiedli – 560.990 zł, a niewykorzystane zostały środki w wysokości 366.918 zł.
Na 2022 r. pula środków będąca w dyspozycji dzielnic i osiedli wynosi 822.030 zł i stanowi
sumę:


nowej puli środków w wysokości 508.020 zł (zwiększenie o 8.020 zł wynika ze
zwiększenia powierzchni Miasta o nowe tereny, które weszły w obręb dzielnicy
Krościenko Niżne), rozdzielonej zgodnie z przyjętymi zasadami na dzielnice i osiedla,
tj.:
o kwota stała na dzielnicę/osiedle - 10.000 zł,
o kwota na 1 mieszkańca (wg stanu na 31.12.2019 r.) – 2,09 zł,
o kwota na 1 ha powierzchni – 65,71 zł,



środków, które nie zostały wykorzystane i rozliczone z poprzednich lat w wysokości
366.918 zł,



prognozy kosztów i dochodów Dzielnicowych Domów Ludowych.
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Tabela 16. Środki do dyspozycji dzielnic i osiedli na 2022 r.
Kwota
podstawowa
Dzielnica/osiedle

(do setek
złotych)

Koszty DDL

Dochody DDL

prognoza 2022 prognoza 2022
[zł]

[zł]

[zł]
Śródmieście

22 650

Białobrzegi

59 920

21 398

Polanka

55 980

Suchodół

63 740

Zawodzie

55 270

Krościenko Niżne

47 480

18 778

Turaszówka

49 820

12 488

Traugutta

Kwota po
rozliczeniu
2020/21

Kwota do
dyspozycji
dzielnicy/osiedla

[zł]

[zł]
3 000

25 650

1 411

23 955

63 888

28 938

20 985

36 876

84 903

19 591

9 843

26 018

80 010

157 499

212 769

12 516

0

41 218

3 530

759

41 621

51 730

50 184

101 914

Południe

26 540

8 164

34 704

Tysiąclecia

21 870

30 969

52 839

Markiewicza

32 810

33 451

66 261

20 210

-3 956

16 254

366 918

822 030

Grota-Roweckiego
Razem

508 020

101 193

48 285
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6. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miasta Krosna podjętych w 2021 r.
Biuro Rady Miasta
Numer uchwały
XXXI/882/21

Termin
podjęcia
26 lutego
2021 r.

Treść uchwały

Sposób realizacji

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych
wynikających z kontroli wybranych inwestycji
drogowych

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2020 r.
dokonała kontroli wybranych inwestycji drogowych. Z przeprowadzonej kontroli
sporządzono protokół zawierający wnioski i zalecenia pokontrolne, który został
przedstawiony kontrolowanemu tj. Prezydentowi Miasta Krosna, i do którego
kontrolowany wniósł uwagi i zastrzeżenia. W związku z powyższym podjęto
uchwałę zawierającą wnioski i zalecenia pokontrolne. Po podjęciu uchwały
Prezydent Miasta Krosna pismem z dnia 31 grudnia 2021 r. poinformował Komisję
o realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.
W dniu 10 lutego 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła anonimowa skarga
na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, którą
celem rozpatrzenia, Przewodniczący RM skierował do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Ze względu na fakt, że skarga nie zawierała oznaczenia nadawcy (imienia
i nazwiska, nazwy) ani adresu zwrotnego, co stwierdzono podczas badania sprawy,
czyli nie spełniała warunków formalnych, postanowiono skargę pozostawić bez
rozpoznania. Opierając się na powyższych ustaleniach Rada Miasta Krosna podjęła
uchwałę o pozostawieniu anonimowej skargi bez rozpatrzenia.
W dniu 13 grudnia 2020 r. do Urzędu Miasta Krosna wpłynęła petycja Fundacji
Tradycyjne Podkarpacie, dotycząca podjęcia przez Radę Miasta Krosna uchwały
zobowiązującej Rząd RP do uzyskania pisemnej gwarancji ze strony producentów
szczepionek, aby w przypadku wystąpienia niepożądanych odczynów
poszczepiennych gotowi byli przyjąć i ponieść wszelkie koszty prawne i finansowe.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 17 grudnia 2020 r.
i 5 lutego 2021 r. dokonała analizy petycji i oceny jej zasadności. Ustalono, że Rada
Miasta Krosna nie posiada kompetencji do udzielania innym organom zaleceń czy
wytycznych w zakresie stosowania prawa. Organy władzy muszą przestrzegać
z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw
będących w ich kompetencjach. Kwesta związana ze szczepieniami przeciw COVID19 nie należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe kompetencje Rady Miasta

XXXI/913/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
anonimowej skargi na działalność Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie

XXXI/914/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji
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XXXII/940/21

26 marca
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

XXXII/941/21

26 marca
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

XXXII/942/21

26 marca
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Krosna. Opierając się na powyższych ustaleniach Rada Miasta Krosna przyjęła
uchwałę uznając petycję za bezzasadną.
W dniu 11 lutego 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja Pana P.F.
o zmianę nazwy „zdublowanej” ulicy Grunwaldzkiej w Krośnie na ulicę Praw Kobiet.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 19 lutego 2021 r.
i 12 marca 2021 r. dokonała analizy ww. petycji i oceny jej zasadności, uznając, iż
propozycja nazwy ulicy, wskazana w petycji jest nazwą, która może budzić
kontrowersje, a zalecenie unikania nazw kontrowersyjnych wynika z przyjętych
zasad i trybu kształtowania nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej
położonych na terenie Miasta Krosna oraz zasad postępowania przy rozpatrywaniu
wniosków i przygotowania projektów uchwał, stanowiących załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr LII/1154/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2017 r. Zwrócono
również uwagę na fakt, że Urząd Miasta Krosna przeprowadził badanie opinii
poprzez Portal Konsultacji Społecznych, dotyczący propozycji nowej nazwy dla tej
ulicy. Po zakończeniu konsultacji Komisja ds. Nadawania i Zmiany Nazw spośród
zgłoszonych propozycji nazw wybrała do dalszych konsultacji 7, wśród których
znajduje się również nazwa Praw Kobiet. W powyższej sprawie od dn. 02.03.2021 –
15.03.2021 r. na Portalu Konsultacji Społecznych odbył się II etap konsultacji,
w wyniku którego mieszkańcy w drodze głosowania zdecydowali o wyborze nazwy
ulicy. Biorąc powyższe pod uwagę Komisja w wyniku głosowania uznała petycję za
bezzasadną. Opierając się na powyższych ustaleniach Rada Miasta Krosna przyjęła
uchwałę, uznając petycję za bezzasadną.
W dniu 23 lutego 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja
Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”, dotycząca przyjęcia uchwały w sprawie
uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionką przeciwko COVID-19 za
eksperyment medyczny na ludziach. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu w dniu 12 marca 2021 r. dokonała analizy i oceny zasadności petycji.
Stwierdzono jednocześnie, iż organy władzy muszą przestrzegać z urzędu swojej
właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje w zakresie spraw będących w ich
kompetencjach. Kwesta związana ze szczepionkami przeciw COVID-19 nie należy
do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a tym
samym wykracza poza ustawowe kompetencje Rady Miasta Krosna. Komisja uznała
petycję za bezzasadną. Opierając się na powyższych ustaleniach Rada Miasta
Krosna podjęła przedmiotową uchwałę, uznając petycję za bezzasadną.
W dniu 23 lutego 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja
Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w sprawie przyjęcia uchwały o wymogach
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XXXII/943/21

26 marca
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

XXXIV/997/21

28 maja
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
otrzymywania diet i zwrotów kosztów
podróży służbowych przez radnych Rady
Miasta Krosna

XXXIV/999/21

28 maja
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID 19. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 marca br. dokonała
analizy i oceny zasadności petycji. Stwierdzono jednocześnie, iż organy władzy
muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje
w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Kwesta związana ze
szczepionkami przeciw COVID-19 nie należy do kompetencji organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe
kompetencje Rady Miasta Krosna. Komisja uznała petycję za bezzasadną.
W związku z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę uznając petycję za
bezzasadną.
W dniu 23 lutego 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja
Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” dotyczącej przyjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 marca br. dokonała
analizy i oceny zasadności petycji. Stwierdzono jednocześnie, iż organy władzy
muszą przestrzegać z urzędu swojej właściwości, a tym samym rozpatrywać petycje
w zakresie spraw będących w ich kompetencjach. Kwesta związana ze
szczepionkami przeciw COVID-19 nie należy do kompetencji organu stanowiącego
jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wykracza poza ustawowe
kompetencje Rady Miasta Krosna. Komisja uznała petycję za bezzasadną.
Opierając się na powyższych ustaleniach Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę
uznając petycję za bezzasadną.
Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11
lutego 2021 r. koszty przejazdu samochodem prywatnym wykorzystywanym do
celów służbowych przez radnych Miasta Krosna należy rozliczać zgodnie
z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych Radnych Gminy. W związku z powyższym dokonano zmiany
obowiązującej uchwały uwzględniając zapisy rozporządzenia.
W dniu 22 stycznia 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynęła petycja
krośnieńskich restauratorów w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty
pobranej od krośnieńskich przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach
w dniach 12 marca i 27 kwietnia 2021 r. dokonała analizy petycji. Stwierdzono, iż
Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę Nr XXXI/885/21 w sprawie zwolnienia
i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na
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XXXIV/1000/21

28 maja
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Krośnie

XXXIV/1001/21

28 maja
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Domu

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na terenie Gminy Miasto Krosno. Zgodnie z zapisami uchwały krośnieńskich
przedsiębiorców zwolniono z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
na terenie Gminy Miasto Krosno, należnej w 2021 r. Jednocześnie przyznano zwrot
2/3 części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli opłatę jednorazowo.
Biorąc pod uwagę ustalone fakty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM w wyniku
głosowania uznała petycję za bezzasadną. W związku z powyższym Rada Miasta
Krosna podjęła uchwałę uznając petycję za bezzasadną.
W dniu 16 marca 2021 r. do Rady Miasta Krosna za pośrednictwem Wojewody
Podkarpackiego wpłynęła skarga Pani J.O., na działalność Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM na
posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz pismem
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 9 kwietnia 2021 r.
W wyniku dokonanej analizy ustalono, iż treść skargi dotyczy niesłusznego
pozbawienia Skarżącej przysługującego jej prawa do usług opiekuńczych
świadczonych przez MOPR w Krośnie po nieszczęśliwym wypadku, w wyniku
którego Skarżąca doznała obrażeń uniemożliwiających jej codzienne
funkcjonowanie. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji stwierdziła, iż ani Dyrektor MOPR w Krośnie, ani też żaden
z pracowników socjalnych nie pozbawił Skarżącej możliwości korzystania
z usług opiekuńczych, gdyż to Pani J.O., po zapoznaniu się z zasadami przyznawania
usług opiekuńczych z pomocy społecznej ostatecznie nie wyraziła zgody na
wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie i udzielenia jej takiej
pomocy. Dlatego też skarżąca nie mogła skorzystać z usług świadczonych przez
Ośrodek. Nie skorzystała też z możliwości pomocy w ramach projektu
realizowanego przez Urząd Miasta Krosna. Nie wynikało to jednak z przeszkód
leżących po stronie pracowników MOPR, lecz z opóźniania przez Panią J.O.
w podjęciu decyzji wyrażającej chęć skorzystania z usług opiekuńczych na
warunkach ustawy o pomocy społecznej i regulaminu projektu. Biorąc pod uwagę
ustalone fakty, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż podnoszone w skardze
zarzuty są bezpodstawne i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna uznanie skargi
za bezzasadną. W związku z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę
uznając skargę za bezzasadną.
W dniu 27 kwietnia 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga złożona przez
opiekunki zatrudnione w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie na osobę

119 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie

XXXIV/1002/21

28 maja
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi w zakresie
dotyczącym działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Krośnie

XXXIV/1003/21

28 maja
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Krosna

pełniącą obowiązki Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM na posiedzeniach w dniu 27 kwietnia i 12
maja 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz z dodatkowymi zgromadzonymi
dokumentami. Stwierdzono, iż osoby skarżące w treści skargi podniosły kwestie
niewłaściwego, krzywdzącego i upokarzającego potraktowania ich grupy
zawodowej przez osobę pełniącą obowiązki Dyrektor DPS Nr 2 w Krośnie, która
w sposób niezrozumiały dla skarżących obniżyła pulę pieniędzy przyznanych przez
Prezydenta Miasta Krosna na podwyżki wynagrodzeń. Skarżące wskazały
jednocześnie na nieposzanowanie ich grupy zawodowej przez zarządzających, przy
stale rosnącym zakresie obowiązków. Podkreśliły, że powierzone im zadania
wykonują w sposób staranny, sumienny, ze szczególnym poszanowaniem godności
człowieka. Opiekunki podkreśliły także, że podczas wykonywania swoich
obowiązków są narażone na różne zagrożenia związane z m.in. z pandemią COVID19, czy zachowaniem osób przewlekle psychicznie chorych. Biorąc pod uwagę
ustalone fakty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż podnoszone w skardze
zarzuty są w całości bezpodstawne i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna
uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną. W związku z powyższym Rada Miasta
Krosna podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną.
W dniu 7 maja 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pani D.W. z dnia
24 kwietnia 2021 r. w sprawie zakresu działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Krośnie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM na posiedzeniach
w dniach 12 i 18 maja 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz z treścią pisma
Dyrektor MOPR w Krośnie z dnia 17 maja 2021 r. W wyniku dokonanej analizy
ustalono, iż zarzuty dotyczą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie, a także działalności Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie
oraz pracy obecnej kurator i byłej opiekunki Skarżącej. W związku z powyższym,
działając na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, Komisja ograniczyła rozpatrywanie skargi do zarzutów dotyczących
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie. Biorąc pod uwagę
ustalone fakty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż podnoszone w skardze
zarzuty w zakresie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie są
bezpodstawne i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna uznanie przedmiotowej
skargi za bezzasadną. W związku z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę
uznając skargę za bezzasadną.
W dniu 15 marca 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pana P.D. na
działalność Prezydenta Miasta Krosna. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM na
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XXXIV/1004/21

28 maja
2021 r.

w sprawie przekazania do rozpatrzenia
według właściwości skargi na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14
z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi
im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie oraz
rozpatrzenia skargi w pozostałym zakresie

posiedzeniach w dniach 27 kwietnia oraz 12 i 18 maja 2021 r. zapoznała się
z treścią skargi, w której Skarżący wskazuje na nieprawidłowe udokumentowanie
prac przez Komisję ds. nazewnictwa obiektów infrastruktury miejskiej, podkreśla
nieprawidłowe i niezgodne z ogłoszeniem prowadzenie konsultacji w sprawie
nadania nazwy dla ulicy przyłączonej do Krosna, a także podawanie
nieprawdziwych informacji w ogłoszeniu o II etapie konsultacji. Zapoznano się
jednocześnie z treścią pisma Prezydenta Miasta Krosna z dnia 7 maja 2021 r. oraz
z treścią dokumentu podsumowującego badania opinii w sprawie nadania nazwy
dla nowej ulicy, a także z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez Skarżącego
podczas posiedzenia Komisji. W wyniku analizy zgromadzonych materiałów
w przedmiotowej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM ustaliła, iż
podnoszone w skardze zarzuty są bezpodstawne i zarekomendowała Radzie Miasta
Krosna uznanie skargi na działalność Prezydenta Miasta za bezzasadną. W związku
z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę uznając skargę za bezzasadną.
W dniu 9 kwietnia 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pana A.B. - dane
prawnie chronione, na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14
z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie.
Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM na posiedzeniach w dniach 27
kwietnia oraz 12, 18 i 21 maja 2021 r. zapoznali się z treścią skargi, jak też z treścią
pisma Zastępcy Prezydenta Miasta Krosna z dnia 5 maja 2021 r., pisma Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich
Olimpijczyków w Krośnie z dnia 6 maja br. oraz opiniami radcy prawnego z dnia 14
i 24 maja 2021 r. Wysłuchano jednocześnie dodatkowych wyjaśnień złożonych
podczas posiedzenia Komisji przez Naczelnik Wydziału Edukacji UM, a także
Dyrektora SP Nr 14 w Krośnie i Skarżącego. Na podstawie zgromadzonego
materiału dowodowego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM stwierdziła, iż skarga
ma charakter wielowątkowy. Kwestie dotyczące spornego zdarzenia na lekcji
wychowania fizycznego i związanego z tym postępowania wyjaśniającego
prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Podkarpackim – członkowie Komisji zaproponowali przekazać do tego organu,
celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością. W zakresie zarzutu dokonania
niewłaściwej oceny pracy Skarżącego Komisja wskazała, iż kwestia ta znajduje
swoje uregulowanie w przepisach ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach
wykonawczych. W związku z powyższym, zarzut skargowy członkowie Komisji
zaproponowali przekazać Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty, celem rozpatrzenia
zgodnie z właściwością. W stosunku do pozostałych zarzutów poruszanych
w skardze, biorąc pod uwagę ustalone fakty, Komisja uznała je za bezpodstawne
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XXXV/1006/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie udzielenia wotum dla Prezydenta
Miasta Krosna

XXXV/1009/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych
wynikających z kontroli wykonania budżetu
obywatelskiego

XXXV/1045/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna przekazanie skargi Rzecznikowi
Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim
i Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty, celem rozpatrzenia według właściwości,
a w przypadku pozostałych zarzutów uznanie skargi za bezzasadną. W związku
z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła przedmiotową uchwałę, w której
przekazała do rozpatrzenia według właściwości Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim i Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty,
celem rozpatrzenia według właściwości oraz uznając skargę za bezzasadną
w zakresie pozostałych zarzutów skargowych.
Działając na podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta
Krosna przedłożył w dniu 31 maja 2021 r. Radzie Miasta Krosna „Raport o stanie
Miasta Krosna”, który to Rada ma obowiązek rozpatrzyć na sesji, na której
podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielania Prezydentowi
Miasta absolutorium. Nad przedstawionym Raportem została przeprowadzona
debata, z udziałem zainteresowanych mieszkańców. Rada Miasta Krosna udzieliła
Prezydentowi Miasta Krosna wotum zaufania.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Krosna, zgodnie z planem pracy na 2021 r.
dokonała kontroli wykonania budżetu obywatelskiego. Z przeprowadzonej kontroli
sporządzono protokół pokontrolny, który został przedstawiony kontrolowanemu tj.
Prezydentowi Miasta Krosna. Do przedstawionego protokołu zawierającego
wnioski i zalecenia pokontrolne kontrolowany wniósł uwagi i zastrzeżenia.
Biorąc powyższe pod uwagę został opracowany projekt uchwały zawierający
wnioski i zalecenia pokontrolne, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Krosna
w formie uchwały. Zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane przez Wydział
Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Krosna.
W dniu 8 czerwca 2021 r. do Biura Rady Miasta Krosna wpłynął wniosek Pana P.D.
w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 15 marca 2021 r. o nadanie jednej
z wymienionych nazw dla nowej ulicy przyłączonej do Krosna wraz
z poszerzeniem granic administracyjnych miasta w 2021 r. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2021 r. dokonała analizy
wniosku oraz opinii prawnej radcy prawnego. Dokonując oceny zasadności
wniosku, członkowie Komisji negatywnie zaopiniowali powyższy wniosek
i zarekomendowali Radzie Miasta Krosna, aby wniosek nie został uwzględniony.
W związku z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę o nieuwzględnieniu
wniosku.
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XXXVII/1085/21

30 sierpnia
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Krosna

W dniu 10 sierpnia 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pani K.B. na
działalność Prezydenta Miasta Krosna, przekazana przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Krośnie, dot. braku merytorycznej odpowiedzi na złożone zapytanie
w zakresie braku protokołowania i listy obecności podczas wizji lokalnej odbytej
w dniu 23 czerwca 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM, na posiedzeniu
w dniu 26 sierpnia 2021 r. zapoznała się z treścią skargi, a także z treścią pisma
mieszkańców ul. Stapińskiego i ul. Korczyńskiej w Krośnie oraz pisma Prezydenta
Miasta Krosna. W wyniku dokonanej kontroli ustalono, iż mieszkańcy ul.
Stapińskiego w Krośnie pismem z dnia 14 maja 2021 r. zwrócili się do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Rady Miasta Krosna z prośbą o wzięcie udziału w wizji lokalnej w miejscu
planowanej inwestycji budowy budynków wielokondygnacyjnych w rejonie ul.
Stapińskiego. Z uwagi na zakres działania merytorycznych Komisji Rady Miasta
Krosna – pismo mieszkańców zostało przekazane dodatkowo członkom Komisji
Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami RM. W dniu 23 czerwca br. przy
udziale członków ww. Komisji oraz pracowników Urzędu Miasta Krosna – Wydziału
Drogownictwa i Wydziału Komunalnego, Ochrony środowiska i Gospodarki
Lokalami odbyło się spotkanie z organizatorami, tj. mieszkańcami ul. Stapińskiego
i ul. Korczyńskiej. Skarżąca, biorąca udział w części spotkania, wystąpiła
z wnioskiem o sporządzenie listy obecności oraz protokołowanie przebiegu
spotkania. Z uwagi na brak ww. formalności, które w ocenie Skarżącej były
obowiązkowe – odstąpiła od udziału w dalszej części spotkania. Rozpatrując
powyższe zarzuty Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM stwierdziła, iż ewentualny
obowiązek protokołowania, czy sporządzenia listy obecności leżał po stronie
organizatorów, a radni Miasta Krosna biorący udział w spotkaniu jedynie, zgodnie
z sugestią mieszkańców, określili jego termin. Dodatkowo ustalono, iż udział
przedstawicieli Rady Miasta w spotkaniu nie odbywał się w ramach posiedzeń
merytorycznych Komisji RM. Ustalono również, że oddelegowani pracownicy
Urzędu Miasta Krosna mieli jedynie służyć ewentualną pomocą przy omawianiu
kwestii administracyjnych związanych z toczącym się postępowaniem
administracyjnym. Przyjęta przez organizatorów forma przebiegu spotkania nie
zależała od przedstawicieli Rady Miasta Krosna, ani też od pracowników Urzędu
Miasta Krosna. Dodatkowo ustalono, iż z pytaniami dot. organizacji spotkania
skarżąca wystąpiła do Prezydenta Miasta Krosna pismami z dnia 24 czerwca oraz 10
i 23 lipca, na które to pisma otrzymała wyjaśniające odpowiedzi Prezydenta Miasta
Krosna. W wyniku analizy zgromadzonych materiałów Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji RM ustaliła, iż podnoszone w skardze zarzuty są bezpodstawne
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XXXVIII/1113/21

27 września
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Krosna

i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna uznanie skargi na działalność Prezydenta
Miasta za bezzasadną. W związku z powyższym Rada Miasta Krosna podjęła
uchwałę, uznając skargę za bezzasadną.
W dniu 19 sierpnia 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pana M.M. dane prawnie chronione, na działalności Prezydenta Miasta Krosna - zarządcy
drogi, w zakresie utrzymania w nienależytym stanie infrastruktury drogowej
(chodnik przy ul. Legionów – plac targowy). Skarga została poddana przez Komisję
Skarg, Wniosków i Petycji RM analizie i rozpatrzeniu. Członkowie Komisji na
posiedzeniu w dniu 21 września 2021 r. zapoznali się z treścią skargi. Ustalili, iż
Skarżący wniósł również o niezwłoczną modernizację części wskazanego chodnika
z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. W wyniku analizy
przedstawionych dokumentów ustalono, iż na podstawie zapisów ustawy Prawo
budowlane, na Prezydencie jako Zarządcy dróg publicznych spoczywa obowiązek
dokonywania kontroli okresowych, przeglądów stanu technicznego obiektów
budowlanych i budowli m.in. takich jak droga, most, wiadukt czy przepust. Kontrole
okresowe, przeglądy (roczne oraz pięcioletnie) dróg publicznych, w tym ul.
Legionów, przeprowadzane są na terenie Miasta na przełomie III-IV kwartału
każdego roku. Zapoznano się również z treścią protokołu z okresowej kontroli
rocznej Drogi Powiatowej nr 1986R ul. Legionów, sporządzonego 3 października
2020 r., zwracając jednocześnie uwagę na fakt, iż jednym z zaleceń pokontrolnych
była wymiana uszkodzonych żelbetowych pokryw studni w chodniku oraz
przebrukowanie odcinków chodnika dla pieszych z zapadnięciami i wystającymi
elementami. Obecny stan techniczny chodnika na ul. Legionów świadczy o tym,
że powyższe zalecenia nie zostały zrealizowane. Biorąc pod uwagę ustalone fakty
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż podnoszone w skardze zarzuty są
zasadne i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna uznanie skargi na działalność
Prezydenta Miasta za zasadną. W związku z powyższym Rada Miasta Krosna
podjęła uchwałę Nr XXXVII/1113/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Krosna, uznając ją za zasadną. Wydział Organizacyjny,
Zarządzania Kadrami i Kontroli przeprowadził postępowanie wyjaśniające,
w wyniku którego zobowiązano Naczelnika Wydziału Drogownictwa do wskazania
osób odpowiedzialnych za realizację zadania dot. utrzymania nawierzchni dróg,
chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą oraz do bieżącego dokonywania przeglądów
i remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników na terenie Miasta Krosna.
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XXXIX/1140/21

25
października
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
statutów jednostek pomocniczych Miasta
Krosna

XLI/1225/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Prezydenta Miasta Krosna

XLI/1226/21

29 grudnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
zasad otrzymywanych diet i zwrotu kosztów
podróży służbowych przez radnych Rady
Miasta Krosna

XLI/1227/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezesa TBS-PM Sp. z .o.o. w Krośnie

Komisja Samorządu Rady Miasta Krosna na posiedzeniu w dniu 19 października
2021 r. na podstawie § 47 ust.1 Statutu Miasta Krosna, biorąc pod uwagę wniosek
Zarządu Dzielnicy Krościenko Niżne, w związku z powiększeniem obszaru dzielnicy
podjęła inicjatywę uchwałodawczą polegającą na zmianie uchwały w sprawie
uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Krosna. W Statucie Dzielnicy
Krościenko Niżne dokonano zmiany mapy określającej obszar dzielnicy Krościenko
Niżne.
Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych określiła, że minimalne
wynagrodzenie Prezydenta nie może być niższe niż 80% maksymalnego
wynagrodzenia, określonego w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników
samorządowych dla stanowiska prezydenta. Natomiast maksymalne
wynagrodzenie w przypadku stanowiska Prezydenta stanowi suma maksymalnego
poziomu wynagrodzenia zasadniczego, maksymalnego poziomu dodatku
funkcyjnego oraz kwoty dodatku specjalnego. W związku z faktem, iż
wynagrodzenie Prezydenta Miasta Krosna nie spełniało wymogów ustawy
zaistniała konieczność podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta Krosna.
Z dniem 1 listopada 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące wysokości diet
przyznawanych radnym gminy. Kwoty diet zgodnie z art.18 ustawy z dnia
17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1834) mają zastosowanie od 1 sierpnia 2021 r. Podjęta uchwała ma na celu
dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych oraz zwiększenie stawki dla
przewodniczących Komisji RM z „0,65” do „0,7”. Jednocześnie zwiększono kwotę
bazową z „półtorakrotności” na „2,2-krotność”.
W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła skarga Pani E. O. dane osobowe prawnie chronione, z dnia 18 listopada 2021 r. na działalność
Prezesa TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, uzupełniona przez Skarżącą pismem
z dnia 26 listopada br. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM na
posiedzeniach w dniach 25 listopada i 14 grudnia 2021 r. zapoznali się z treścią
skargi, pismem uzupełniającym do skargi oraz pismem Prezydenta Miasta Krosna.
W wyniku dokonanej analizy ustalono, iż treść skargi dotyczy niewłaściwego
załatwienia sprawy związanej z przydzieleniem mieszkania przez krośnieński TBSPM Sp. z o.o. Ustalono, iż Skarżąca nie spełnia kryteriów, jakie winni spełnić
najemcy lokali administrowanych przez krośnieński TBS-PM, niemniej jednak
umowa ze Skarżącą może zostać zawarta, jeżeli w momencie jej zawarcia będą
spełnione ustawowe kryteria otrzymania w najem mieszkania z zasobów Spółki.
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XLI/1228/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania
anonimowej skargi na działalność Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie

XLI/1229/21

29 grudnia
2021 r.
29 grudnia
2021 r.
29 grudnia
2021 r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady
Miasta Krosna
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Krosna
w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Krosna
w sprawie zatwierdzenia planów pracy
stałych komisji Rady Miasta Krosna

XLI/1230/21
XLI/1231/21

XLI/1232/21

29 grudnia
2021 r.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, iż podnoszone
w skardze zarzuty są bezpodstawne i zarekomendowała Radzie Miasta Krosna
uznanie przedmiotowej skargi za bezzasadną. Rada Miasta Krosna podjęła uchwałę
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie,
uznając ją za bezzasadną.
W dniu 3 grudnia 2021 r. do Rady Miasta Krosna wpłynęła anonimowa skarga na
działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.
Przewodniczący Rady Miasta Krosna skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, celem rozpatrzenia. Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga
w rozumieniu art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, wydane na
podstawie art. 226 k.p.a. Zgodnie z § 8 ust. 1. ww. rozporządzenia skargi i wnioski
niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania. W związku z tym, należy stwierdzić, iż skarga nie spełnia
warunków formalnych, tj. nie zawiera podpisów osób wnoszących skargę, zatem
uzasadnionym jest pozostawienie jej bez rozpoznania. Ze względu na fakt, że
skarga na działalność Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie nie
zawiera oznaczenia nadawcy (imienia i nazwiska, nazwy) ani adresu zwrotnego,
zgodnie z powołanymi przepisami - anonimową skargę pozostawiono bez
rozpoznania.
Uchwała proceduralna. Radni Miasta Krosna uchwalili plan pracy na 2022 r.
Uchwała proceduralna. Radni Miasta Krosna uchwalili plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2022 r.
Uchwała proceduralna. Radni Miasta Krosna uchwalili plan pracy Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji na 2022 r.
Uchwała proceduralna. Radni Miasta Krosna zatwierdzili plany pracy stałych komisji
RM na 2022 r.
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Biuro Zarządzania Należnościami i VAT
Numer uchwały
XXXV/1035/21

Termin
podjęcia
28 czerwca
2021 r.

Treść uchwały

Sposób realizacji

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania
na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Krosno lub jej
jednostkom podległym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania
organu i osób uprawnionych do udzielania
tych ulg

Uchwała została podjęta celem dostosowania zapisów do nowego brzmienia
rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis oraz umożliwienia udzielania ulg
w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie
Miasto Krosno lub jej jednostkom podległym, które stanowią pomoc de minimis,
dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą. Podjęcie uchwały umożliwiło
kontynuację pomocy w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców do dnia 30
czerwca 2024 r. 17 osobom fizycznym umorzono należność w kwocie 364.056,64 zł.
Jednej osobie prawnej umorzono należność w kwocie 9.844,80 zł. Czterem osobom
fizycznym rozłożono należność na raty w kwocie 49.409,27 zł. Postanowienia
uchwały realizowane są na bieżąco.

Wydział Budżetowo-Finansowy
Numer uchwały
XXX/877/21

Termin
podjęcia
29 stycznia
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie”

XXX/878/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na zapewnienie łącza
internetowego oraz usługi utrzymania
i serwisu

XXX/879/21

29 stycznia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej

Sposób realizacji
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie” w wysokości 200.000 zł.
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXVI/1050/21 Rady Miasta Krosna z dnia
19 lipca 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2024 na
zapewnienie łącza internetowego oraz usługi utrzymania i serwisu w łącznej
wysokości 57.650 zł, w tym na 2022 rok – 23.050 zł. Jednocześnie uchylono
uchwałę Nr XXVI/746/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2020 r., gdzie na
realizację zadania zapewniono środki do 2023 roku. W budżecie na 2022 r. środki
na realizację zadania zaplanowano.
Wyrażono zgodę na zmianę uchwały Nr XVIII/576/20 Rady Miasta Krosna
z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
zmienionej uchwałą Nr XXVIII/816/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30 listopada
2020 r. Dostosowano kwoty transz pożyczki w latach 2020-2021 do
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XXX/880/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXX/881/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

XXXI/910/21

26 lutego
2021 r.

XXXI/911/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„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”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXI/912/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

harmonogramu rzeczowo-finansowego na realizację zadania pn. „Modernizacja
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”. Na finansowanie tego
zadania zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW latach 2020 - 2021 r. w łącznej
wysokości 8.600.912,76 zł, w tym w 2021 r. - 4.915.292,79 zł.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 989/21 z dnia 29
stycznia 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu: dochodów budżetowych
o 2.183.810 zł, wydatków budżetowych o 2.828.455 zł, a także wprowadzono
zmiany w planie przychodów, w tym: wprowadzono I transzę przychodów
wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości
1.150.000 zł oraz zmniejszono plan przychodów z kredytów i pożyczek
o 505.355 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów, a w załączniku Nr 2
wynikające z korekt kwot na przedsięwzięcia wieloletnie. Zmiany w zakresie
2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „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” w wysokości 1.000.000 zł. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr
XXXIII/961/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1017/21 z dnia 26
lutego 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych
o 144.200 zł, zwiększenia planu wydatków budżetowych o 3.776.271 zł a także
wprowadzono zmiany w planie przychodów, w tym: wprowadzono wolne środki za
2020 r. w wysokości 35.606.928 zł, II transzę przychodów wynikających ze
szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 6.613.246,33 zł oraz
przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych w wysokości 2.101.551,86 zł, a także zmniejszono plan
przychodów z kredytów i pożyczek o 40.401.255,19 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
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XXXI/917/21

26 lutego
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładów do spółki
Towarzystwo Budownictwa społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe spółka z o.o.
w Krośnie

XXXII/919/21

26 marca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa drogi pomiędzy ul. gen. W.
Sikorskiego a ul. Korczyńską w Krośnie”

XXXII/937/21

26 marca
2021 r.

XXXII/938/21

26 marca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu w obrębie
Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.
Bursaki w Krośnie”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXII/939/21

26 marca
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów. W załączniku Nr 2
dokonano zmian wynikających z korekt kwot na przedsięwzięcie wieloletnie.
Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale
budżetowej.
Wyrażono zgodę na zmianę Uchwały Nr XXIX/823/20 Rady Miasta Krosna
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do
spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
Spółka z o.o. w Krośnie, tj. zwiększenia wkładów o 369.500 zł (zwiększenie
dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK) do wysokości 2.619.500 zł na realizację
zadania pn. „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych
(w tym dwa budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz
z infrastrukturą techniczną (parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową,
przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg,
kabel oświetleniowy) na działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej
w Krośnie (obręb Przemysłowa)”. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr
XXXIX/1131/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022-2023 r. na
realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. gen. W. Sikorskiego
a ul. Korczyńską w Krośnie” w łącznej wysokości 800.000 zł, w tym na 2022 rok –
200.000 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XL/1184/21 Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum RekreacyjnoSportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” w wysokości 600.000 zł. Uchwała została
uchylona uchwałą Nr XXXVI/1047/21 Rady Miasta Krosna z dnia 19 lipca 2021 r.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1057/21 z dnia 26
marca 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków
budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o 4.296.47 zł,
zwiększenia planu wydatków budżetowych o 4.438.365 zł oraz wprowadzono
zmiany w planie przychodów, w tym wprowadzono przychody wynikające ze
szczególnych zasad wykonywania budżetu w wysokości 150.000 zł i zmniejszono
plan przychodów z kredytów i pożyczek o 8.111 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
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XXXIII/960/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIII/961/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIII/962/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXII/963/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na sporządzenie Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Krosna
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „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”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Program szczepień profilaktycznych
przeciwko grypie dla mieszkańców Krosna
w wieku 65 lat i więcej”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXIII/964/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów. W załączniku Nr 2
dokonano zmian wynikających z korekt kwot na przedsięwzięcie wieloletnie.
Ustalono nowy zakres upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań
w związku z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany w zakresie 2021 r.
zgodne były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na
sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna w wysokości 43.050 zł. W budżecie na 2022 r. środki
na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXI/910/21 Rady Miasta Krosna z dnia
26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „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” poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na 2022 r. do
wysokości 3.165.300 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXV/1039/21 Rady
Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 na
realizację zadania pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Krosna w wieku 65 lat i więcej” w łącznej wysokości 87.000 zł, w tym
na 2022 rok - 43.500 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania
zaplanowano.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1087/21 z dnia 26
kwietnia 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych
o 2.255.784 zł, zwiększenia planu wydatków budżetowych o 5.591.414,09 zł oraz
zwiększenia przychodów o kwotę 3.335.630,09 zł wynikających ze szczególnych
zasad wykonywania budżetu.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039. W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały
budżetowej – w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów,
a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot na przedsięwzięcia wieloletnie.
Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale
budżetowej.
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XXXIII/965/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIV/988/21

28 maja
2021 r.

XXXIV/989/21

28 maja
2021 r.

XXXIV/990/21

28 maja
2021 r.

XXXIV/991/21

28 maja
2021 r.

XXXIV/992/21

28 maja
2021 r.

XXXIV/993/21

28 maja
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie”

Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2023 r. na realizację
zadania pn. „Rozbudowa ul. Wiklinowa w Krośnie w Krośnie” w wysokości
180.000 zł.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów
Westerplatte 24 – budowa przedszkola”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg
na terenie miasta Krosna oraz parkowanie ich
na parkingu strzeżonym”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama
Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na
park miejski”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn. „Park
Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników na
terenie miasta Krosna”

Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa
przedszkola” w wysokości 4.000.000 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr
XXXVI/1048/21 Rady Miasta Krosna z dnia 19 lipca 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2024 na
realizację zadania pn. „usuwanie i przemieszczanie pojazdów z dróg na terenie
miasta Krosna oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym” w łącznej wysokości
103.000 zł, w tym na 2022 rok - 40.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Adama Jana Ostaszewskiego
z przeznaczeniem na park miejski” w wysokości 230.000 zł.
Uchwała została uchylona uchwałą Nr XL/1179/21 Rady Miasta Krosna z dnia
29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie” w wysokości
400.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 – 2023 na
realizację zadania pn. ”Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta
Krosna” w łącznej wysokości 7.800.000 zł, w tym na 2022 rok - 3.900.000 zł.
Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XL/1193/21 Rady Miasta Krosna z dnia
29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
w Krośnie w wysokości 1.690.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa
budynki z usługami w parterze - budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną
(parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej,
wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na
działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb
Przemysłowa). Środki (z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) do Spółki
przekazano.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie
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XXXIV/994/21

28 maja
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

XXXIV/995/21

28 maja
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXIV/996/21

28 maja
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

XXXIV/1005/21

28 maja
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Budowa drogi
pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego
w Krośnie”

XXXV/1007/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1008/21

28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.

XXXV/1037/21

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta Krosna za 2020 rok
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezydentowi Miasta Krosna za 2020 rok
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zarządzanie nieruchomością przy ul.
Bieszczadzkiej 5 w Krośnie”

Uchwalono wyrażenie zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
w Krośnie w wysokości 2.425.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.
Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego wraz
z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ul.
Składowej 6 w Krośnie /obręb 003 Przemysłowa/. Uchwała została uchylona
uchwałą Nr XXXIX/1132/21 Rady Miasta Krosna z dnia 25 października 2021 r.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1127/21 z dnia 28
maja 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków
budżetowych o 7.530.585 zł a także wprowadzono zmiany w planie przychodów
(zmniejszenie i zwiększenie o 288,55 zł) w związku ze zwiększeniem przychodów
z tytułu wolnych środków a zmniejszeniem - z tytułu kredytów i pożyczek.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów. Zmiany w zakresie 2021 r.
zgodne były ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXVIII/808/20 Rady Miasta Krosna z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego
w Krośnie” poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania do wysokości 279.100 zł,
w tym na 2022 r. – 229.100 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XL/1178/21
Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2020 rok.

Udzielono absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna za 2020 rok.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 – 2023 na
zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie w łącznej
wysokości 67.800 zł, w tym na 2022 rok – 35.400 zł. W budżecie na 2022 r. środki
na realizację zadania zaplanowano.
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XXXV/1038/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK
28”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„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”

XXXV/1039/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1040/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1041/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1042/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1043/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„miejski system zarządzania jakością
powietrza”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja budynku przy ul. ks. P.
Skargi 1 w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy
Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXV/1044/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28” w wysokości
298.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 na
realizację zadania pn. „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”, w łącznej wysokości 5.165.300 zł. Jednocześnie
uchylono uchwałę Nr XXXI/910/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn.
„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”,
zmienionej uchwałą Nr XXXIII/961/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia
2021 r. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Miejski system zarządzania jakością powietrza” w wysokości 9.506 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie” w wysokości
300.000 zł. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXXVII/1075/21 Rady Miasta
Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół
Nr 2 w Krośnie” w wysokości 272.049 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr
XXXVI/1049/21 Rady Miasta Krosna z dnia 19 lipca 2021 r.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1156/21 z dnia 28
czerwca 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków
budżetowych o 855.633 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych, a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot
na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres upoważnienia dla
Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadań wieloletnich
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XXXVI/1047/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu w obrębie
Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy ul.
Bursaki w Krośnie”

XXXVI/1048/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów
Westerplatte 24 – budowa przedszkola”

XXXVI/1049/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja infrastruktury sportowej przy
Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie”

XXXVI/1050/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie”

XXXVI/1051/21

19 lipca
2021 r.

XXXVI/1052/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa połączenia drogowego miasta
Krosna z drogą ekspresową S19”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXVI/1053/21

19 lipca
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w tym
zakresie. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi
w uchwale budżetowej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum RekreacyjnoSportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania
na 2022 r. do wysokości 1.285.000 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr
XXXII/937/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r. Uchwała została
zmieniona uchwałą Nr XL/1185/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 – budowa
przedszkola” w wysokości 5.360.000 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr
XXXIV/988/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r. Uchwała została
zmieniona uchwałą Nr XL/1188/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół
Nr 2 w Krośnie” w wysokości 600.000 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr
XXXV/1042/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 czerwca 2021 r. Uchwała została
zmieniona uchwałą Nr XXXVII/1074/21 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia
2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022-2023 na
realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Baczyńskiego w Krośnie” w łącznej
wysokości 200.000 zł, w tym na 2022 rok – 160.000 zł. Jednocześnie uchylono
uchwałę Nr XXX/877/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 stycznia 2021 r. w tej samej
sprawie. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową
S19” w łącznej wysokości 300.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1185/21 z dnia 19
lipca 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano przesunięcia kwoty 182.000 zł w ramach
wydatków majątkowych, pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
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XXXVII/1072/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadań z zakresu
dróg gminnych i wewnętrznych

XXXVII/1073/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1074/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach użyteczności publicznej”
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Modernizacja
infrastruktury sportowej przy Miejskim
Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie”

XXXVII/1075/21

31 sierpnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Modernizacja
budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie ”

XXXVII/1076/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
Krosna”

dochodów i wydatków budżetowych, a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot
na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres upoważnienia dla
Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją zadań wieloletnich.
Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi
w uchwale budżetowej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych pn.:
1) „Rozbudowa ul. gen. S. Maczka w Krośnie” – w wysokości 100.725 zł. Uchwałą
Nr XL/1194/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r. zmieniono
kwotę zobowiązania do wysokości 134.300 zł,
2) „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rzeki w Krośnie” –
w wysokości 70.200 zł .
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadań zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności
publicznej” w łącznej wysokości 216.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVI/1049/21 Rady Miasta Krosna z dnia
19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim
Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie” poprzez zmniejszenie kwoty zobowiązania na 2022 r.
o 60.000 zł do wysokości 540.000 zł. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr
XL/1187/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXV/1041/21 Rady Miasta Krosna z dnia
28 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie”
poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na 2022r. o 60.000 zł do wysokości
360.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 r.
na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 4.440.233 zł, w tym na
2022 r. – 4.095.930 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXV/716/20 Rady
Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Krosna” (zmienioną
uchwałą Nr XXIV/750/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 września 2020 r.), gdzie
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XXXVII/1077/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na dzierżawę nieruchomości nr
ewid. 2421/12 i 2421/13 położonych przy
ul. Piastowskiej w Krośnie

XXXVII/1078/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1079/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1080/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1081/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1082/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego
w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
ul. J. Bema 46 – modernizacja budynku”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie
miasta Krosna”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Urządzenie nowych terenów zieleni
w obrębie Miasta Krosna – bieżąca
pielęgnacja”
w sprawie udzielenia zabezpieczenia
w formie weksla in blanco

XXXVII/1083/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

zabezpieczono środki na lata 2021-2022. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr
XL/1190/21 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022-2037 na
dzierżawę nieruchomości nr ewid. 2421/12 i 2421/13 położonych przy ul.
Piastowskiej w Krośnie w łącznej wysokości 15.440 zł tj. 965 zł rocznie.
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XIX/421/15 Rady Miasta Krosna z dnia
30 grudnia 2015 r. w tej samej sprawie, gdzie zabezpieczono środki na lata 2016 –
2030. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” w wysokości
300.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 –
modernizacja budynku” w wysokości 210.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na
realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna”
w wysokości 120.000 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXVIII/1107/21
Rady Miasta Krosna z dnia 27 września 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 r.
na realizację zadania pn. „Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta
Krosna – bieżąca pielęgnacja” w łącznej wysokości 120.000 zł, w tym na 2022 rok –
60.000 zł. Uchwała została zmieniona uchwałą Nr XL/1192/21 Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla in
blanco przez Gminę Miasto Krosno prawidłowego wykorzystania środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego będącego w dyspozycji Rzeszowskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn. „Dostępna szkoła –
innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – na kwotę udzielonego
dofinansowania w wysokości 1.300.000,00 zł powiększonego o należne odsetki
i inne koszty, na okres do końca 2023 roku.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1233/21 z dnia 31
sierpnia 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
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XXXVII/1084/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

XXXVII/1086/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVIII/1105/21

27 września
2021 r.

XXXVIII/1106/21

27 września
2021 r.

XXXVIII/1107/21

27 września
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja stadionu sportowego przy ul.
Legionów w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy
Zawodzie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja kompleksu „Orlik” przy ul.
Legionów w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie
miasta Krosna”

XXXVIII/1108/21

27 września
2021 r.

XXXVIII/1109/21

27 września
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Bożonarodzeniowa dekoracja miasta”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
”Budowa kanalizacji deszczowej na terenie
miasta Krosna”

i wydatków budżetowych. Dokonano zmniejszenia planu: dochodów i wydatków
budżetowych o 4.139.974 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych, a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot
na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres upoważnienia dla
Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
wieloletnich oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
w tym zakresie. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami
wprowadzonymi w uchwale budżetowej, a w zakresie lat następnych –
z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie”
w wysokości 1.000.000 zł. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XXXVIII/1114/21
Rady Miasta Krosna z dnia 1 października 2021 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Dobudowa punktów świetlnych w Dzielnicy Zawodzie” w wysokości
32.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja kompleksu „Orlik” przy ul. Legionów w Krośnie”
w wysokości 360.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania
zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna”
w wysokości 139.000 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXXVII/1080/21 Rady
Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 r. w tej samej sprawie. W budżecie na
2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Bożonarodzeniowa dekoracja miasta” w wysokości 50.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”
w wysokości 470.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania
zaplanowano.
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XXXVIII/1110/21

27 września
2021 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego

27 września
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXVIII/1112/21

27 września
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

XXXVIII/1114/21

1 października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja stadionu sportowego przy ul.
Legionów w Krośnie”

XXXVIII/1115/21

1 października
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXIX/1129/21

25
października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie
zobowiązania na realizację zadań z zakresu
dróg gminnych, powiatowych
i wewnętrznych

XXXVIII/1111/21

Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
(w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 6.500.000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu. Spłatę kredytu
ustalono w latach 2022 - 2023, a prawne zabezpieczenie spłaty kredytu - w formie
weksla in blanco na kwotę stanowiącą 150% udzielonego kredytu. W związku ze
zmniejszeniem deficytu budżetu, wynikającym z ponadplanowych dochodów
i niższym od zakładanego wykonania wydatków, nie wdrożono procedury
przetargowej na kredyt długoterminowy.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1263/21 z dnia 27
września 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zmniejszenia planu dochodów budżetowych
o 219.241 zł, zwiększenia planu wydatków budżetowych o 2.104.388 zł oraz
zwiększenia przychodów z kredytów i pożyczek o 2.323.629 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów, a w załączniku Nr 2
wynikające z korekt kwot na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres
upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją
przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami
wprowadzonymi w uchwale budżetowej, a w zakresie lat następnych –
z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie”
poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania na 2022 r. do wysokości 17.000.000 zł.
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXXVII/1086/21 Rady Miasta Krosna z dnia 31
sierpnia 2021 r. Uchwała została uchylona uchwałą Nr XL/1182/21 Rady Miasta
Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1274/21 z dnia
1 października 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano przesunięcia kwoty 100.000 zł w ramach
wydatków majątkowych, pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadań z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych pn.:
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XXXIX/1130/21

25
października
2021 r.

XXXIX/1131/21

25
października
2021 r.

XXXIX/1132/21

25
października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Remont/przebudowa istniejących schodów
zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów
w budynku MOPR wraz z dostosowaniem
spocznika do montażu podjazdu”
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wniesienie wkładów do spółki
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o.
w Krośnie

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe Spółka z o.o. w Krośnie

1) „Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu
drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna” – w wysokości
3.615.370 zł,
2) „Ponad granicami - współpraca szansą na wspólny rozwój” – w wysokości
470.700 zł,
3) „Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie” - w wysokości 500.000 zł,
4) „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie” w wysokości 1.300.000 zł. Uchwałą Nr XL/1195/21 Rady Miasta Krosna
z dnia 29 listopada 2021 r. uchylono zaciągnięcie zobowiązanie na realizację
tego zadania.
5) „Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Bema w Krośnie” w wysokości 125.000 zł,
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadań zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do
pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do
montażu podjazdu” w wysokości 20.200 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Wyrażono zgodę na zmianę Uchwały Nr XXIX/823/20 Rady Miasta Krosna
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładów do
spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe
Spółka z o.o., zmienionej Uchwałą nr XXXI/917/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26
lutego 2021 r., poprzez zwiększenie kwoty wkładów na podwyższenie kapitału
zakładowego Spółki do wysokości 3.387.279,56 zł (tj. środków otrzymanych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa) w związku z realizacją zadania
pn. „Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym dwa
budynki z usługami w parterze – budynek 1B i 1C) wraz z infrastrukturą techniczną
(parkingi, plac gospodarczy z wiatą śmietnikową, przyłącza: kanalizacji sanitarnej,
wodociągowy, kanalizacji deszczowej, ciepłociąg, kabel oświetleniowy) na
działkach o nr ewid. 421/1 i 421/2 przy ul. Składowej w Krośnie (obręb
Przemysłowa)”. Środki do Spółki przekazano.
Uchwalono wyrażenie zgody na wniesienie wkładów do spółki Towarzystwo
Budownictwa społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
w wysokości 3.995.422,08 zł na podwyższenie kapitału zakładowego, w związku
z realizacją zadania: pn. „Budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-
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XXXIX/1133/21

25
października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta
Krosna”

XXXIX/1134/21

25
października
2021 r.

XXXIX/1135/21

25
października
2021 r.

XXXIX/1136/21

25
października
2021 r.

XXXIX/1137/21

25
października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie
miasta Krosna – utrzymanie systemu
sterowania ruchem”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
Gminy Miasto Krosno”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy
komunalnych w Krośnie”
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XXXIX/1138/21

25
października
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.:
262/2 i 263 przy ul. Składowej 6 w Krośnie /obręb 003 Przemysłowa/”, tj. do
wysokości otrzymanego dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK. Jednocześnie
uchylono Uchwałę Nr XXXIV/994/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r.
w tej samej sprawie, gdzie ustalono wkłady w niższej kwocie, nie uwzględniającej
wartości nieruchomości gruntowych. Środki do Spółki przekazano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2030 na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Krosna” w łącznej wysokości 95.442.324 zł, w tym
na 2022 rok -8.655.672 zł. Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXVII/774/20 Rady
Miasta Krosna z dnia 30 października 2020 r. w tej samej sprawie, gdzie na to
zadanie zabezpieczono środki na lata 2021 – 2030 w kwotach nie uwzględniających
znaczącego wzrostu odpadów dostarczanych przez właścicieli nieruchomości do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Białobrzeskiej.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Krosna –
utrzymanie systemu sterowania ruchem” w wysokości 50.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasto Krosno” w wysokości 40.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 na
realizację zadania pn. „Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych
w Krośnie” w łącznej wysokości 500.000 zł, w tym na 2022 rok 250.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1292/21 z dnia 25
października 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych
o 1.009.780,64 zł, zmniejszenia planu wydatków budżetowych o 640.726,36 zł oraz
zmniejszenia przychodów z kredytów i pożyczek o 1.650.507 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
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XXXIX/1139/21

25
października
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul.
Lotników 20 w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadań z zakresu
dróg gminnych i wewnętrznych

XL/1177/21

29 listopada
2021 r.

XL/1178/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul.
Sikorskiego w Krośnie”

XL/1179/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały

dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów, a w załączniku Nr 2
wynikające z korekt kwot na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres
upoważnienia dla Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją
przedsięwzięć wieloletnich oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek
organizacyjnych w tym zakresie. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze
zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej, a w zakresie lat następnych –
z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 rok na
realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20
w Krośnie” w łącznej wysokości 2.140.727 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych pn.:
1) „Rozbudowa placu Monte Cassino w Krośnie” – w wysokości 190.000 zł,
2) „Rozbudowa ul. Bolesława Chrobrego w Krośnie” – w wysokości 169.000 zł,
3) „Budowa drogi łączącej ul. Kopernika z ul. Korczyńską” – w wysokości 493.000
zł,
4) „Przebudowa drogi bocznej od ul. Hetm. S. Żółkiewskiego w Krośnie” –
w wysokości 122.000 zł,
5) „Rozbudowa ul. Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej)” –
w wysokości 69.500 zł,
6) „Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie” – w wysokości 38.000 zł,
7) „Budowa alejek rowerowo-spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie”” –
w wysokości 152.000zł,
8) „Przebudowa ulicy bocznej od ul. ks .S. Decowskiego w Krośnie” –
w wysokości 30.000 zł,
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadań zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 na
realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego
w Krośnie” w łącznej wysokości 279.100 zł, w tym na 2022 rok 154.000 zł.
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXVIII/808/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30
listopada 2020 r. w tej samej sprawie, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/1005/21
Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r., gdzie zabezpieczono środki na lata
2021-2022.
Uchylono uchwałę Nr XXXIV/990/21 Rady Miasta Krosna z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r.
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XL/1180/21

29 listopada
2021 r.

XL/1181/21

29 listopada
2021 r.

XL/1182/21

29 listopada
2021 r.

XL/1183/21

29 listopada
2021 r.

XL/1184/21

29 listopada
2021 r.

XL/1185/21

29 listopada
2021 r.

XL/1186/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa kanalizacji deszczowej na terenie
Miasta Krosna – studium obliczeniowe
warunków projektowych budowy sieci
kanalizacji deszczowej dla poszczególnych
etapów realizacji inwestycji dla Miasta
Krosna”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na opracowania operatów
szacunkowych do naliczenia opłaty
planistycznej
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Modernizacja stadionu sportowego przy ul.
Legionów w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana
Batorego w Krośnie”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Budowa drogi pomiędzy ul. gen. W.
Sikorskiego a ul. Korczyńską w Krośnie”
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie
terenu w obrębie Centrum RekreacyjnoSportowego przy ul. Bursaki
w Krośnie”
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na

w wysokości 230.000 zł na realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie terenu przy
ul. Adama Jana Ostaszewskiego z przeznaczeniem na park miejski”.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 r. na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Krosna –
studium obliczeniowe warunków projektowych budowy sieci kanalizacji
deszczowej dla poszczególnych etapów realizacji inwestycji dla Miasta Krosna”
w wysokości 150.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.

Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 r. na
opracowania operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej
w wysokości 16.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022-2023 na
realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów
w Krośnie” w łącznej wysokości 17.000.000 zł, w tym na 2022 rok – 16.977.798 zł.
Jednocześnie uchylono uchwałę Nr XXXVIII/1114/21 Rady Miasta Krosna z dnia
1 października 2021 r. w tej samej sprawie, gdzie zabezpieczono środki na 2022 r.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 - 2023 na
realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego
w Krośnie” w łącznej wysokości 1.300.000 zł, w tym na 2022 rok – 500.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2023 - 2024 na
realizację zadania pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. gen. W. Sikorskiego a ul.
Korczyńską w Krośnie” w łącznej wysokości 800.000 zł. Jednocześnie uchylono
uchwałę Nr XXXII/919/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r. w tej samej
sprawie, gdzie zabezpieczono środki na lata 2022 - 2023.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVI/1047/21 Rady Miasta Krosna z dnia
19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum RekreacyjnoSportowego przy ul. Bursaki w Krośnie” poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania
na 2022 r. do wysokości 1.286.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację
zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXVI/745/20 Rady Miasta Krosna z dnia
28 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
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prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego

XL/1187/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ”Modernizacja
infrastruktury sportowej przy Miejskim
Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie”

XL/1188/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ”Przedszkole Miejskie
Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 –
budowa przedszkola”

XL/1189/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ”Zagospodarowanie
stabilizatu”

XL/1190/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ”Odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Miasta Krosna”

XL/1191/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Zagospodarowanie
odpadów komunalnych przez MPGK Sp.z o.o.
z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto

lata 2021-2025 na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego, poprzez zmniejszenie łącznej kwoty zobowiązania o 406.392 zł do
wysokości 3.285.497 zł, w tym na 2022 rok 600.908 zł. W budżecie na 2022 r.
środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVI/1049/21 Rady Miasta Krosna z dnia
19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
2022 r. na realizację zadania pn. ”Modernizacja infrastruktury sportowej przy
Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie”, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/1074/21
Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2021 w tej samej sprawie, poprzez
zwiększenie kwoty zobowiązania do wysokości 900.000 zł. W budżecie na 2022 r.
środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVI/1048/21 Rady Miasta Krosna z dnia
19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022
r. na realizację zadania pn. ” Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów
Westerplatte 24 – budowa przedszkola”, poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania
do wysokości 5.406.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania
zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXVIII/815/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30
listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata
2021-2030 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie stabilizatu”, poprzez
zmniejszenie łącznej kwoty zobowiązania do wysokości 12.540.567 zł, w tym na
2022 r. – 1.000.000 zł., w związku ze zmniejszeniem ilości odpadów i obniżką cen
za ich zagospodarowanie na składowisku w Gminie Zagórz. W budżecie na 2022 r.
środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVII/1076/21 Rady Miasta Krosna z dnia
31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ” Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Krosna”, poprzez zwiększenie kwoty zobowiązania
na lata 2022-2023 do łącznej wysokości 4.917.593 zł, w tym na 2022 rok
4.553.510 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXVII/775/20 Rady Miasta Krosna z dnia
30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
na realizację zadania pn. ” Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez MPGK
Sp.z o.o. z terenu gmin, które powierzą Gminie Miasto Krosno zadania z zakresu
utrzymania czystości i porządku”, poprzez zmniejszenie łącznej kwoty
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Krosno zadania z zakresu utrzymania
czystości i porządku”
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „Urządzenie nowych
terenów zieleni w obrębie Miasta Krosna –
bieżąca pielęgnacja”

XL/1192/21

29 listopada
2021 r.

XL/1193/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. „zimowe utrzymanie
dróg i chodników na terenie miasta Krosna”

XL/1194/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadań
z zakresu dróg
gminnych i wewnętrznych

XL/1195/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadań
z zakresu dróg
gminnych, powiatowych
i wewnętrznych

XL/1196/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XL/1197/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

zobowiązania na lata 2021- 2030 do wysokości 244.222.167 zł, w tym na 2022 rok
20.201.448 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVII/1081/21 Rady Miasta Krosna z dnia
31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadania pn. ” Urządzenie nowych terenów zieleni w obrębie Miasta
Krosna – bieżąca pielęgnacja”, poprzez zmniejszenie łącznej kwoty zobowiązania
na lata 2022-2023 do wysokości 71.000 zł, w tym na 2022 rok – 39.000 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXIV/992/21 Rady Miasta Krosna z dnia
28 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata
2022-2023 na realizację zadania pn. ”zimowe utrzymanie dróg i chodników na
terenie miasta Krosna”, poprzez zmniejszenie łącznej kwoty zobowiązania do
wysokości 7.700.000 zł, w tym na 2022 rok – 3.800.000 zł. W budżecie na 2022r.
środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXVII/1072/21 Rady Miasta Krosna z dnia
31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację zadań z zakresu dróg gminnych i wewnętrznych, poprzez zwiększenie
kwoty zobowiązania na 2022 rok na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. gen. S.
Maczka w Krośnie” do wysokości 134.300 zł. W budżecie na 2022 r. środki na
realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono zmianę uchwały Nr XXXIX/1129/21 Rady Miasta Krosna z dnia
25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania
na realizację zadań z zakresu dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych
poprzez uchylenie zobowiązania na 2022 rok na realizację zadania pn.
„Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie”, w wysokości
1.300.000 zł.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1341/21 z dnia 29
listopada 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków
budżetowych o 255.701 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych, a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot
na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustalono nowy zakres upoważnienia dla
Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
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XL/1198/21

29 listopada
2021 r.

XL/1199/21

29 listopada
2021 r.

XLI/1200/21

29 grudnia
2021 r.

XLI/1201/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania pn.
„Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych”
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na realizację zadania w
zakresie usług społecznych udzielania
schronienia dla osób bezdomnych
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Krosna

wieloletnich oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
w tym zakresie. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami
wprowadzonymi w uchwale budżetowej, a w zakresie lat następnych –
z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych” w wysokości 3.141.660 zł.
W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania zaplanowano.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2022 r. na realizację
zadania w zakresie usług społecznych udzielania schronienia dla osób bezdomnych
w wysokości 180.000 zł. W budżecie na 2022 r. środki na realizację zadania
zaplanowano.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1410/22 z dnia 5
stycznia 2022 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów
i wydatków budżetowych. Plan dochodów budżetowych na 2022 r. ustalono
w wysokości 384.847.488 zł, plan wydatków – 431.214.416 zł, plan przychodów
z kredytów i pożyczek – 64.134.460 zł, a plan rozchodów – 17.767.532 zł. Przy
ustalonym planie dochodów i wydatków planowany deficyt ustalono
w wysokości 46.366.928 zł. Plan wydatków majątkowych ustalono w wysokości
77.257.277 zł. Największe wydatki inwestycyjne zaplanowano w dziale Transport
i łączność – 26.341.807 zł, w dziale Kultura fizyczna - 22.631.358 zł i w dziale
Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.625.202 zł.
Plan wydatków bieżących ustalono w wysokości 353.957.139 zł, w tym na:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 162.629.017 zł, wydatki statutowe –
101.996.683 zł, dotacje na zadania bieżące – 37.391.310 zł, obsługę długu –
6.400.000 zł oraz 6.701.553 zł na wydatki współfinansowane ze środków
europejskich.
Uchwalono Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krosna na lata 2022 – 2040,
w tym Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Kwoty ujęte w prognozie na 2022 r.,
w tym dochody i wydatki bieżące i majątkowe oraz przychody i rozchody zgodne
były z przyjętą uchwałą budżetową na 2022 r. Przy tych wielkościach planowaną
kwotę długu na koniec 2022 r. ustalono w wysokości 279.484.081 zł.
Do wyliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań przyjęto począwszy od 2022 roku
wariant 7-letni. W okresie objętym prognozą, tj. do 2040 r. wskaźniki spłaty
zobowiązań dla Miasta Krosna są na poziomie niższym, niż dopuszczalne
indywidualne wskaźniki wyliczone zgodnie z art.243 ustawy o finansach
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XLI/1202/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie
zobowiązania na ubezpieczenie Gminy
Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych

XLI/1203/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2021 rok

XLI/1204/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Krosna

XLI/1205/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków
zamieszczonych w budżecie, które w 2021
roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego

publicznych. Przyjęto wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 – 2027
obejmujący wydatki na realizację zadań majątkowych w wysokości 130.603.430 zł
i bieżących w wysokości 3.441.398 zł. Ustalono upoważnienie dla Prezydenta do
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.
Ustalono także upoważnienie dla Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań,
i przekazania uprawnień w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych,
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest
niezbędna do zapewniania ciągłości działania jednostki i z których wynikające
płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony oraz
na czas określony wraz z limitem kwot.
Uchwalono wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na lata 2022 -2023 na
ubezpieczenie Gminy Miasto Krosno i jej jednostek organizacyjnych, w łącznej
wysokości 1.036.000 zł, w tym na 2022 r. - 506.000 zł. W budżecie na 2022 r.
środki na realizację zadania zaplanowano.
Wykonując uchwałę Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem Nr 1387/21 z dnia 29
grudnia 2021 r. wprowadził zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków
budżetowych. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetowych
o 335.887 zł.
Uchwalono zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna na lata 2021 –
2039, w tym w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W załączniku Nr 1
wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany uchwały budżetowej – w zakresie
dochodów i wydatków budżetowych, a w załączniku Nr 2 wynikające z korekt kwot
na przedsięwzięcie wieloletnie. Ustalono nowy zakres upoważnienia dla
Prezydenta do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć
wieloletnich. Zmiany w zakresie 2021 r. zgodne były ze zmianami wprowadzonymi
w uchwale budżetowej, a w zakresie lat następnych – z planowanymi do
zaciągnięcia zobowiązaniami.
Uchwalono wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie, które w 2021 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 984.822,10 zł i ustalono termin
ich realizacji do końca czerwca 2022 r. Środki w tej wysokości przekazano na
wyodrębnione subkonto budżetu.
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Wydział Drogownictwa
Numer uchwały

Termin
podjęcia
26 lutego
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu

XXXIV/976/21

28 maja
2021 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych

XXXV/1020/21

28 czerwca
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, ustalenia wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych
w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania
oraz określenia sposobu pobierania opłaty

XXXVII/1061/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu

XXXI/893/21

Treść uchwały

Sposób realizacji
W ramach uchwały zawarto na czas oznaczony 1 roku z dotychczasowym
najemcą kolejną umowę najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.
3177/2 o powierzchni 222,55 m2 położonej przy ul. Władysława Sikorskiego
(część zieleńca) w Krośnie - obręb Krościenko Niżne, stanowiącej własność
Gminy Krosno. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała zaliczyła drogę wewnętrzną na odcinku od skrzyżowania ul.
Podkarpackiej z ul. Ks. J. Popiełuszki w Krośnie do kategorii dróg gminnych,
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały nr XXXIV/976/21 Rady
Miasta Krosna z dnia 28.05.2021 r. Uchwała obowiązuje od 7 lipca 2021 r.
W ramach uchwały rozszerzono strefę płatnego parkowania o parking
zlokalizowany przy ul. Naftowej i przy ul. Romualda Mielczarskiego w Krośnie.
Włączenie do strefy płatnego parkowania parkingu przy ul. Naftowej i ul.
Romualda Mielczarskiego w Krośnie podyktowane było deficytem wolnych
miejsc postojowych w tej części miasta Krosna. Znaczne natężenie ruchu na tych
ulicach jak i fakt, że większość samochodów tam parkujących pozostawiane jest
na nich bardzo długo ,co powodowało ograniczenie w parkowaniu pojazdów
zarówno dla mieszkańców jak i przyjezdnych. Wprowadzenie płatnego parkingu
na tym obszarze spowodowało wymuszenie rotacji dla parkujących pojazdy
samochodowe i pozwoliło większej ilości kierowców na zaparkowanie swoich
pojazdów, co usprawniło ruch samochodowy. Dodatkowo w uchwale
wprowadzono nową stawkę opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego
w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krosna. Ujednolicono również
sprawę dotyczącą parkowania pojazdów samochodowych przez posiadaczy
karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające ww. kartę
parkingową dla osób niepełnosprawnych są uprawnieni do nieodpłatnego
korzystania z parkowania tylko na oznaczonych miejscach parkingowych dla
osób niepełnosprawnych. W uchwale została ujednolicona godzina pobierania
opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w całej strefie płatnego
parkowania tj. od godziny 8:00 do godziny 17:00. Uchwała obowiązuje od
22.07.2021 r.
W ramach uchwały zawarto na czas nieoznaczony najem nieruchomości
oznaczonej jako działka drogowa nr ewid. 678 o powierzchni 27,63 m 2
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XXXVII/1062/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu

XXXVII/1063/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania,
ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego
parkowania oraz określenia sposobu pobierania
opłaty

XL/1154/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, ustalenia wysokości
stawek opłaty za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych
w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania
oraz określenia sposobu pobierania opłaty

położonej przy ul. Zielonej w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Wyżne,
stanowiącej własność Gminy Krosno. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
W ramach uchwały zawarto na czas nieoznaczony najem nieruchomości
oznaczonej jako działka drogowa nr ewid. 813 o powierzchni 12,00 m 2
położonej przy ul. Pieszej w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko Wyżne,
stanowiącej własność Gminy Krosno. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała ujednoliciła dotychczasowe uchwały w sprawie ustalenia strefy
płatnego parkowania, które przez 7 lat zawierały wiele zmian i w świetle
obowiązujących przepisów wymagały ujednolicenia. Dodatkowo w uchwale
rozszerzono strefę płatnego parkowania o ul. Kazimierza Czajkowskiego,
ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Jana Szczepanika, ul. Kazimierza Wielkiego,
ul. Ordynacka i część ul. Kapucyńskiej, które były wyłączone ze strefy płatnego
parkowania w 2016 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania do projektu
w ramach osi priorytetowej VII – Spójność wewnątrz regionalna. Miejsca
parkingowe na tych ulicach w ramach dofinansowania do zadania „Rewitalizacja
Zespołu Staromiejskiego w Krośnie” były ogólnodostępne i bezpłatne. Wynikało
to z regulaminu konkursu działania 7.1 Rewitalizacja miast. Ponadto w ramach
ujednolicenia uchwały ze strefy płatnego parkowania wyłączono parking
zlokalizowany przy ul. Niepodległości (od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego
do ul. Powstańców Warszawskich), które spowodowane było utrudnieniem
wyjazdu z parkingu w wyniku zagrodzenia wyjazdu przez właściciela działki, na
której znajdował się wyjazd z parkingu. W uchwale uwzględniono również
mieszkańców zamieszkałych przy ul. Fortecznej nr 6, nr 8 do parkowania
pojazdów samochodowych na płatnym parkingu w miejscu zamieszkania bez
ponoszenia dodatkowych opłat. Upoważniło to mieszkańców do korzystania ze
stawki zerowej za parkowanie pojazdów samochodowych w miejscu
zamieszkania tj. wyłącznie na parkingu przy ul. Fortecznej w Krośnie. W uchwale
dodatkowo wprowadzono nową stawkę opłaty dodatkowej za nieuiszczenie
opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania
w wysokości 50 zł. Uchwała obowiązuje od 24 września 2021 r.
Uchwała wprowadziła zmiany w wyniku rozszerzenia strefy płatnego
parkowania o parking zlokalizowany przy ul. Legionów w Krośnie w rejonie
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta
Krosna i Powiatu Krośnieńskiego i w związku z tym w uchwale zmieniono
załącznik mapowy. Uchwała obowiązuje od 13.12.2021 r.
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XLI/1217/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu

XLI/1218/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
najmu

W ramach uchwały zawarto na czas oznaczony 1 roku z dotychczasowym
najemcą kolejną umowę najmu nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid.
2504 o powierzchni 13 m2 położonej przy ul. Ks. Stanisława Staszica (część
jezdni) w Krośnie - obręb ewidencyjny Śródmieście, stanowiącej własność
Gminy Krosno. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
W ramach uchwały zawarto na czas oznaczony 1 roku najem nieruchomości
oznaczonej jako działka drogowa nr ewid. 3255/4 o powierzchni 45,00 m2
położonej przy ul. gen. J. Hallera w Krośnie - obręb ewidencyjny Krościenko
Wyżne, stanowiącej własność Gminy Krosno.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia

Wydział Edukacji
Numer uchwały
XXX/865/21

XXX/866/21

Termin
podjęcia
29 stycznia
2021 r.

29 stycznia
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Nr 7
w Krośnie poprzez zmianę siedziby

w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krośnie poprzez
zmianę siedziby

Sposób realizacji
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierzano przekształcić Technikum Nr 7
w Krośnie wchodzące w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na
ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. Przeniesienie szkoły do nowej siedziby
zakładało poprawienie warunków pobytu uczniów oraz pracy nauczycieli
i pozostałych pracowników, a także miało zapewnić bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. W myśl przepisów prawa
przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej
procedurze. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez
zmianę siedziby aby można było wystąpić do kuratora oświaty o wydanie
opinii w tej sprawie.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierzano przekształcić Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie wchodzące w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul.
Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie.
Przeniesienie szkoły do nowej siedziby zakładało poprawienie warunków
pobytu uczniów oraz pracy nauczycieli i pozostałych pracowników, a także
miało zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach
edukacyjnych. W myśl przepisów prawa przekształcenie szkoły poprzez

149 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

XXX/867/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej
w Krośnie poprzez zmianę siedziby

XXX/868/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły
Podstawowej dla Dorosłych w Krośnie poprzez zmianę
siedziby

XXX/869/21

29 stycznia
2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy
Międzyszkolnej w Krośnie

zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej procedurze. W związku z tym
zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały intencyjnej
o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez zmianę siedziby aby można było
wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w tej sprawie.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierzano przekształcić Szkołę Policealną
w Krośnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w
Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul.
ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. Przeniesienie szkoły do nowej siedziby
zakładało poprawienie warunków pobytu uczniów oraz pracy nauczycieli
i pozostałych pracowników, a także miało zapewnić bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. W myśl przepisów prawa
przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej
procedurze. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez
zmianę siedziby aby można było wystąpić do kuratora oświaty o wydanie
opinii w tej sprawie.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. zamierzano przekształcić Szkołę Podstawową dla
Dorosłych w Krośnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49
w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. Przeniesienie szkoły do nowej
siedziby zakładało poprawienie warunków pobytu uczniów oraz pracy
nauczycieli i pozostałych pracowników, a także miało zapewnić bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych. W myśl
przepisów prawa przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się
w dwuetapowej procedurze. W związku z tym zasadne było podjęcie przez
Radę Miasta Krosna uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia szkoły
poprzez zmianę siedziby aby można było wystąpić do kuratora oświaty
o wydanie opinii w tej sprawie.
Z dniem 1 września 2021 r. zamierzano przekształcić Bursę Międzyszkolną
w Krośnie poprzez ustalenie dodatkowej siedziby prowadzenia działalności
opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Czajkowskiego 49. Z uwagi na
ponoszenie przez Gminę Miasto Krosno wysokich kosztów związanych
z prowadzeniem Internatu i otrzymywaniem z tego tytułu niskiej subwencji
zaproponowano umiejscowienie części Bursy Międzyszkolnej w miejscu
funkcjonowania dzisiejszego Internatu przy Zespole Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie. Związane jest to z faktem, że naliczanie subwencji
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XXXI/886/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie przekształcenia Technikum Nr 7
w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia w Krośnie poprzez zmianę siedziby

XXXI/887/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie przekształcenia Liceum dla Dorosłych w
Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
siedziby

przypadającej na wychowanków Bursy Międzyszkolnej jest bardziej
korzystne. W związku z powyższym podjęcie uchwały było zasadne.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształcono Technikum Nr 7 w Krośnie
wchodzące w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks.
Piotra Skargi 1 w Krośnie. W myśl przepisów prawa przekształcenie szkoły
poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej procedurze. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie
zamiaru przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu procedury.
W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały,
która jest aktem prawa lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły. Zgodnie
z przepisami prawa o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez zmianę jej
siedziby zostali poinformowani rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie.
Organ prowadzący szkołę wystąpił również o opinię w tej sprawie do
związków zawodowych: Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Krośnie. Otrzymano pozytywną opinię Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie, natomiast Międzyzakładowa
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
nie skorzystała z przysługującego prawa do wyrażenia opinii
w przedmiotowej sprawie. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia
Technikum Nr 7 w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia
w Krośnie poprzez zmianę siedziby.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształcono Liceum dla Dorosłych w Krośnie
wchodzące w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
poprzez zmianę siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks. Piotra
Skargi 1 w Krośnie. W myśl przepisów prawa przekształcenie szkoły poprzez
zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej procedurze. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru
przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu procedury. W związku z tym
zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały, która jest aktem
prawa lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły. Zgodnie z przepisami
prawa o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez zmianę jej siedziby zostali
poinformowani rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie. Organ
prowadzący szkołę wystąpił również o opinię w tej sprawie do związków
zawodowych: Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
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XXXI/888/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej
w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
siedziby

XXXI/889/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej dla
Dorosłych w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez
zmianę siedziby

i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Krośnie. Otrzymano pozytywną opinię Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie, natomiast Międzyzakładowa
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie
skorzystała z przysługującego prawa do wyrażenia opinii w przedmiotowej
sprawie. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia Liceum dla Dorosłych
w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia w Krośnie
poprzez zmianę siedziby.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształcono Szkołę Policealną w Krośnie
wchodzącą w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
poprzez zmianę siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks. Piotra
Skargi 1 w Krośnie. W myśl przepisów prawa przekształcenie szkoły poprzez
zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej procedurze. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie zamiaru
przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu procedury. W związku z tym
zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały, która jest aktem
prawa lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły. Zgodnie z przepisami
prawa o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez zmianę jej siedziby zostali
poinformowani rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie. Organ
prowadzący szkołę wystąpił również o opinię w tej sprawie do związków
zawodowych: Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Krośnie. Otrzymano pozytywną opinię Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie, natomiast Międzyzakładowa
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie
skorzystała z przysługującego prawa do wyrażenia opinii w przedmiotowej
sprawie. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia Szkoły Policealnej
w Krośnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Kształcenia w Krośnie poprzez
zmianę siedziby.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształcono Szkołę Podstawową dla
Dorosłych w Krośnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby z ul. Czajkowskiego 49
w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. W myśl przepisów prawa
przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej
procedurze. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w sprawie zamiaru przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu
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XXXI/890/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie przekształcenia Bursy Międzyszkolnej
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych
w Krośnie poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji
prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej

procedury. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały, która jest aktem prawa lokalnego w sprawie zmiany
siedziby szkoły. Zgodnie z przepisami prawa o zamiarze przekształcenia
szkoły poprzez zmianę jej siedziby zostali poinformowani rodzice uczniów
oraz pełnoletni uczniowie. Organ prowadzący szkołę wystąpił również
o opinię w tej sprawie do związków zawodowych: Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie. Otrzymano pozytywną
opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie, natomiast
Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” nie skorzystała z przysługującego prawa do wyrażenia opinii
w przedmiotowej sprawie. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Krośnie wchodzącej w skład Zespołu
Szkół Kształcenia w Krośnie poprzez zmianę siedziby.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. przekształcono Bursę Międzyszkolną w Krośnie
wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą
przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie poprzez ustalenie
dodatkowej lokalizacji prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej
przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie. W myśl przepisów prawa
przekształcenie Bursy Międzyszkolnej odbywa się w dwuetapowej
procedurze. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora
Oświaty w sprawie zamiaru przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu
procedury. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały, która jest aktem prawa lokalnego w sprawie ustalenia
dodatkowej lokalizacji. Zgodnie z przepisami prawa o zamiarze
przekształcenia placówki poprzez ustalenie dodatkowej lokalizacji zostali
poinformowani rodzice uczniów oraz pełnoletni uczniowie. Organ
prowadzący szkołę wystąpił również o opinię w tej sprawie do związków
zawodowych: Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Krośnie. Otrzymano pozytywną opinię Związku
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie, natomiast Międzyzakładowa
Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie
skorzystała z przysługującego prawa do wyrażenia opinii w przedmiotowej
sprawie. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia Bursy Międzyszkolnej
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Kształcenia w Krośnie poprzez ustalenie
dodatkowej lokalizacji prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej.
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XXXII/921/21

26 marca
2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu
określającego wysokość i warunki przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Krosno

XXXII/922/21

26 marca
2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna
w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
siedziby

W dniu 30 czerwca 2020 r. została przyjętą przez Radę Miasta Krosna
uchwała w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.
Uchwałą z dnia 28 września 2020 r. dokonano zmian w wyżej wymienionym
regulaminie Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych obowiązkiem organów jednostek samorządu terytorialnego jest
sporządzenie i przekazywanie do ogłoszenia tekstów jednolitych aktów
prawa miejscowego, które były zmieniane. W związku z powyższym
ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały było niezbędne, aby
usystematyzować obowiązujące przepisy w zakresie ustalenia regulaminu
określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasto Krosno. W związku z powyższym zasadnym było podjęcie
uchwały o ogłoszeniu tekstu jednolitego ww. regulaminu.
Z dniem 30 września 2021 r. zamierzano przekształcić Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzące w skład Zespołu
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby z ul.
Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. W związku
z decyzją o przekształceniu szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę ich siedziby wyrażoną
uchwałami Rady Miasta Krosna oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
kuratora oświaty zasadnym było aby wszystkie szkoły i placówki
funkcjonujące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
funkcjonowały pod wspólnym adresem. W myśl przepisów prawa
przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej
procedurze. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia szkoły poprzez
zmianę siedziby, aby można było wystąpić do kuratora oświaty o wydanie
opinii w tej sprawie. Po uchwaleniu wszczęto procedurę zmierzającą do
uchylenia i uchwałą nr XXXIII/948/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia
2021 r. utraciła swoją moc.
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XXXII/923/21

26 marca
2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie
wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych
w Krośnie

XXXIII/948/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna
w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
siedziby

XXXIII/949/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie zamiaru likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie

Z dniem 30 września 2021 r. zamierzano zlikwidować Sezonowe Szkolne
Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Krośnie wchodzące w skład Zespołu
Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie. Zamiar wyrażony uchwałą zmierzał do
przeniesienia Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie na ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie po
przeniesieniu na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie Szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Placówką, dla której nie
była planowana zmiana siedziby było Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2
w Krośnie. W związku z tym nie zachodzi potrzeba utrzymywania dwóch
schronisk młodzieżowych. Celem likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie jest przejęcie jego działalności
przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie. W związku
z powyższym zasadnym było podjęcie uchwały. Uchylono ją uchwałą nr
XXXIII/949/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Z dniem 31 października 2021 r. zamierzano przekształcić Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzące w skład
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę jego
siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie.
W związku z decyzją o przekształceniu szkół wchodzących w skład Zespołu
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę ich siedziby
wyrażoną uchwałami Rady Miasta Krosna oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty zasadnym było aby wszystkie szkoły i placówki
funkcjonujące w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
funkcjonowały pod wspólnym adresem. W myśl przepisów prawa
przekształcenie szkoły poprzez zmianę siedziby odbywa się w dwuetapowej
procedurze. W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta
Krosna uchwały intencyjnej o zamiarze przekształcenia szkoły aby można
było wystąpić do kuratora oświaty o wydanie opinii w tej sprawie. Niniejszą
uchwałą uchylono uchwałę Nr XXXII/922/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26
marca 2021 r. Na mocy uchwały dokonano przekształcenia Centrum
Kształcenia Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę
siedziby z dniem 31 października 2021 r.
Z dniem 31 października 2021 r. zamierzano zlikwidować Sezonowe Szkolne
Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Krośnie wchodzące w skład Zespołu
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wchodzącego w skład Zespołu Placówek Oświatowych
w Krośnie

XXXIV/968/21

28 maja
2021 r.

w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby

Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie. Zamiar wyrażony uchwałą zmierzał do
przeniesienia Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie na ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie po
przeniesieniu na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Placówką, dla której była
planowana zmiana siedziby to Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2
w Krośnie. W związku z tym nie zachodziła potrzeba utrzymywania dwóch
schronisk młodzieżowych. Celem likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie było przejęcie jego działalności
przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie. W związku
z powyższym zasadnym było podjęcie uchwały. Niniejsza uchwała
spowodowała utratę mocy uchwały Nr XXXII/923/21 Rady Miasta Krosna
z dnia 26 marca 2021 r. Na mocy uchwały dokonano likwidacji Sezonowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie wchodzącego w skład
Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z dniem 31 października 2021 r.
Z dniem 31 października 2021 r. przekształcono Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzące w skład Zespołu
Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego
49 w Krośnie poprzez zmianę jego siedziby z ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie
na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. W myśl przepisów prawa przekształcenie
Centrum Kształcenia Ustawicznego odbywa się w dwuetapowej procedurze.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie
zamiaru przekształcenia przystąpiono do drugiego etapu procedury.
W związku z tym zasadne było podjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały,
która jest aktem prawa lokalnego w sprawie zmiany siedziby szkoły.
W chwili podejmowania uchwały Centrum Kształcenia Ustawicznego im.
Pawła z Krosna w Krośnie nie prowadziło działalności kursowej co oznacza,
że w procedurze przekształcenia nie zawiadamiało się kursantów
o podjętych zmianach. Organ prowadzący szkołę wystąpił również o opinię
w tej sprawie do związków zawodowych: Międzyzakładowej Komisji
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie oraz
Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie. Zarówno Związek
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Krośnie oraz Międzyzakładowa Komisja
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nie skorzystały
z przysługującego prawa do wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie. Na
mocy uchwały dokonano przekształcenia Centrum Kształcenia Ustawicznego
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XXXIV/969/21

XXXIV/970/21

28 maja
2021 r.

28 maja
2021 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Placówek
Oświatowych w Krośnie Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie

w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie

im. Pawła z Krosna w Krośnie wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby.
Z dniem 31 sierpnia 2021 r. wyłączono Sezonowe Szkolne Schronisko
Młodzieżowe Nr 1 z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie
z Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie. Zamiar wyrażony uchwałą zmierzał do
przeniesienia Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie z ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie na ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie po
przeniesieniu na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. Placówką, dla której nie
była planowana zmiana siedziby to Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2
w Krośnie. W związku z tym nie zachodziła potrzeba utrzymywania dwóch
schronisk młodzieżowych. Celem likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie było przejęcie jego działalności
przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie. Po dokonaniu
likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie
dokonano przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2
w Krośnie poprzez likwidację numeru porządkowego, włączenie go do
struktur Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie jako Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Krośnie (bez numeru porządkowego). Zmiana
została pozytywnie zaopiniowana przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
W związku z powyższym zasadnym było podjęcie uchwały.
Z dniem 31 października 2021 r. zlikwidowano Sezonowe Szkolne Schronisko
Młodzieżowe Nr 1 w Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a
w Krośnie. Mienie zlikwidowanej placówki z dniem 1 listopada 2021 r.
przejął Zespół Placówek Oświatowych w Krośnie z siedzibą przy ul.
Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie. Przedmiotowa uchwała dopełniła
dwuetapową procedurę prawną związaną z likwidacją Sezonowego
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie. Uchwała
przewidywała przejęcie tej placówki przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Nr 2 w Krośnie przy ul Czajkowskiego 49 w Krośnie. Placówka ta zastąpiła
zlikwidowane schronisko i weszła w skład Zespołu Placówek Oświatowych
w Krośnie. Na mocy uchwały dokonano likwidacji Sezonowego Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 1 w Krośnie z dniem 31 października 2021 r.
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XXXIV/971/21

28 maja
2021 r.

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie

XXXIV/972/21

28 maja
2021 r.

w sprawie włączenia do Zespołu Placówek
Oświatowych w Krośnie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie

XXXV/1013/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Wyrównywania Szans
Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się
w szkołach ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno

Z dniem 31 sierpnia 2021 r. wyłączono z Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie. Z chwilą dokonania
przekształceń szkół i placówki, wchodzących w skład Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę adresu i siedziby
i przeniesienie ich na ul. ks. Piotra Skargi 1, uwzględniając chęć
kontynuowania działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2
w Krośnie zasadnym było wyłączenie placówki ze struktur Zespołu Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie i włączenie do Zespołu Placówek
Oświatowych w Krośnie, który od 1 września 2021 r. funkcjonował, także
przy ul. Czajkowskiego 49. Zmiana ta przyczyniła się do racjonalnego
wykorzystania zasobów Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie
i pozwoliła utrzymać konkurencyjna ofertę tanich miejsc noclegowych
w Krośnie. Ponadto zmiana ta uporządkowała struktury krośnieńskiego
systemu oświaty.
Z dniem 1 września 2021 r. włączono do Zespołu Placówek Oświatowych
Szkół w Krośnie z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 w Krośnie z siedzibą przy ul.
Czajkowskiego 49 w Krośnie Z chwilą dokonania przekształceń szkół
i placówki, wchodzących w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Krośnie poprzez zmianę adresu i siedziby i przeniesienie ich na ul. ks.
Piotra Skargi 1, uwzględniając chęć kontynuowania działalności Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie zasadnym było wyłączenie
placówki ze struktur Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
i włączenie do Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie, który od
1 września 2021 r. funkcjonuje, także przy ul. Czajkowskiego 49. Zmiana ta
przyczyniła się do racjonalnego wykorzystania zasobów Zespołu Placówek
Oświatowych w Krośnie i pozwoliła utrzymać konkurencyjną ofertę tanich
miejsc noclegowych w Krośnie. Ponadto zmiana ta uporządkowała struktury
krośnieńskiego systemu oświaty.
Uchwała spowodowała uchylenie uchwały Nr X/259/19 z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans
Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno. W związku
z występowaniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od marca 2020 r.
stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19, rząd podjął decyzję
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XXXV/1014/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/488/2016 Rady
Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie
ustanowienia Motywacyjnego Programu
Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

XXXV/1015/21

28 czerwca
2021 r.

w sprawie zmiany nazwy Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie

XXXVII/1055/21

31 sierpnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół
specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy
Miasto Krosno od 1 września 2019 roku

o zawieszeniu nauczania stacjonarnego we wszystkich placówkach
oświatowych, a uczniowie przeszli na naukę zdalną. Z uwagi na istniejący
nadal stan zagrożenia w kraju i brak informacji o przypuszczalnym terminie
jego odwołania zasadnym było uchylenie uchwały Nr X/259/19 Rady Miasta
Krosna z dnia 27 czerwca 2019 r. W razie zmiany sytuacji zostanie
przeprowadzona analiza potrzeb uczniów i możliwości powrotu do realizacji
Programu.
Uchwała spowodowała uchylenie uchwały Nr XXV/488/2016 z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego
Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z uwagi
na panujące od marca 2020 r. warunki epidemiczne, które uniemożliwiały
uczniom uzyskiwanie wszystkich regulaminowych osiągnięć oraz ich
potwierdzania, zaproponowano uchylenie uchwały w sprawie ustanowienia
Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna.
Z dniem 1 listopada 2021 r. zmieniono nazwę Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie z siedzibą przy ul. Czajkowskiego 49
w Krośnie wchodzące w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Krośnie
z siedzibą przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a w Krośnie. Nowa nazwa
brzmi: Szkolne schronisko Młodzieżowe w Krośnie z siedzibą przy ul.
Czajkowskiego 49 w Krośnie. Uchwała jest kolejnym działaniem mającym na
celu uporządkowanie struktury krośnieńskich placówek oświatowych.
W związku z powyższym zaszła potrzeba zmiany nazwy funkcjonującego
całorocznie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie poprzez
usunięcie z jego nazwy numeru porządkowego.
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych i specjalnych, wynika z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgodnie z którym rada powiatu podejmuje
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych. Zmiana uchwały w sprawie
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
spowodowana była podjęciem przez Radę Miasta Krosna uchwał w sprawie
przekształcenia Technikum nr 7 w Krośnie i Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Krośnie wchodzących w skład Zespołu Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie poprzez zmianę siedziby szkół z ul. Czajkowskiego
49 w Krośnie na ul. ks. Piotra Skargi 1 w Krośnie. Uchwała przed podjęciem
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XXXVII/1056/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez
Gminę Miasto Krosno do realizacji projektu pn.
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania
w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

XXXVII/1057/21

31 sierpnia
2021 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa
w Gminie Miasto Krosno na rok szkolny 2021/2022

XXXVIII/1089/21

27 września
2021 r.

w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie
w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie

została skierowana do Podkarpackiego Kuratora Oświaty i uzyskała
pozytywną opinię.
Głównym celem projektu było poprawa dostępności szkół podstawowych
poprzez eliminowanie barier w różnych obszarach tj.: architektonicznym,
technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją,
procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry. Podstawowe
złożenie programu stanowi, iż wydatki ponoszone przez Grantobiorcę
z przyznanego grantu muszą wynikać z Indywidualnego Planu Poprawy
Dostępności (IPPD), które zostały opracowane dla trzech krośnieńskich
szkół: Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi,
Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz Szkoły Podstawowej Nr 10. Projekt będzie
realizowany w latach 2021 – 2023, w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęcie uchwały umożliwiło
podpisanie umowy w sprawie powierzenia grantu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe średnia cena jednostki paliwa w gminie określana jest przez radę gminy na
każdy rok szkolny w drodze uchwały. Do wyliczenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Miasto Krosno na rok szkolny 2021/2022 przyjęto średnie
ceny paliw: benzyny PB 95, benzyny PB 98, oleju napędowego oraz gazu
LPG, które obowiązywały na terenie Gminy w okresie od dnia 19.07.2021 r.
do dnia 25.07.2021 r. Uchwalona średnia cena jednostki paliwa obowiązuje
od 1 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Uchwała ustaliła wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie
wychowanka w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie od dnia 01 listopada 2021
r. Uchwała ustaliła nowy cennik uwzględniając warunki jakimi dysponują
obydwie lokalizacje Bursy tj.: przy ul. Bohaterów Westerplatte 20a
w Krośnie oraz przy ul. Czajkowskiego 49 w Krośnie. Ponadto uchwała
reguluje zasady płatności oraz zasady udzielania zwolnień z całości lub części
opłat określonych w razie wystąpienia szczególnych zdarzeń losowych,
których nie można przewidzieć. Uchwała upoważnia Dyrektora Bursy
Międzyszkolnej w Krośnie do udzielania zwolnień w całości lub części opłat.
Niniejsza uchwała spowodowała utratę mocy uchwały Nr XLIII/929/17 Rady
Miasta Krosna z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty
za zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej w Krośnie oraz terminu
i sposobu jej wnoszenia.

160 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

XXXVIII/1090/21

27 września
2021 r.

w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych,
wobec których Gmina Miasto Krosno nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do szkół
ponadpodstawowych lub ośrodków

XL/1151/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich
opiekunów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
w Krośnie

XL/1152/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Krosno oraz określenie granic obwodów publicznych
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze
gminy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe „Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny
transport i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz
ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których
nie ma takiego obowiązku.” Zgodnie z tym zapisem zasadnym stało się
podjęcie przedmiotowej uchwały ze względu na pomoc rodzinom dzieci
niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz
ułatwienie uczniom niepełnosprawnym, tym którym gmina nie ma
obowiązku zapewnienia dowozu, dostępu do edukacji. Zwrot kosztów
przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do najbliższej
szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka określany jest w umowie
zawieranej między Prezydentem Miasta Krosna a rodzicami, którzy
zapewniają dowóz i opiekę.
Wysokość opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym w Krośnie przez dzieci, młodzież i ich opiekunów ustala
organ prowadzący szkolne schronisko młodzieżowe na wniosek dyrektora
szkolnego schroniska młodzieżowego w wymiarze od osoby za dobę,
uwzględniając warunki jakimi dysponuje dane schronisko. Uchwała została
podjęta w celu zaktualizowania sytuacji, gdyż nastąpiła zmiana nazwy
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie przy ul. Czajkowskiego
49 na Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49,
a Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 w Krośnie przy ul. Bohaterów
Westerplatte 20a w Krośnie zostało zlikwidowane. W chwili obecnej
w Krośnie działa jedno szkolne schronisko młodzieżowe, w którym będzie
obowiązywała dotychczasowa wysokość opłat dla tej lokalizacji za
korzystanie z miejsc noclegowych przez dzieci, młodzież i ich opiekunów.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rada gminy ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy. W uchwale ustalono
plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Miasto Krosno oraz określono granice obwodów publicznych szkół
podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy zgodnie z załącznikiem
do niniejszej uchwały. Plan sieci publicznych szkół podstawowych
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XL/1153/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie określenia kryteriów postępowaniu
rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Miasto Krosno dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły, ustalenia liczby
punktów za te kryteria oraz dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia

obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. Niniejsza uchwała spowodowała utratę
mocy uchwały Nr XXV/690/20 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2020r.
Zgodnie z art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe organ prowadzący określa kryteria dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem szkoły biorących udział w postepowaniu
rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej, ustala liczbę punktów za te
kryteria oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia. Ustalenie nowych
kryteriów ma na celu, zgodnie z ustawą, zapewnienie „jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych”.
Nowe kryteria obowiązywać będą w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I
szkół podstawowych od roku szkolnego 2021/2022. Zapisane w uchwale
kryteria są zbliżone do obowiązujących podczas rekrutacji
przeprowadzanych w latach poprzednich. Nadal przyznaje się punkty
preferencyjne dzieciom rodziców pracujących w mieście Krośnie, niezależnie
od ich miejsca zamieszkania, punkty z tytułu płacenia podatków na rzecz
Gminy Miasto Krosno, czego potwierdzeniem jest posiadanie aktualnej
Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz punkty dla kandydata, którego
rodzeństwo korzysta z edukacji w placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasto Krosno. Biorąc pod uwagę potrzeby dziecka i jego rodziny w uchwale
uwzględniono dodatkowe punkty za kontynuację edukacji w tym samym
zespole szkół lub w szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi oraz
dla dzieci, których rodzeństwo uczy się w tej samej szkole. Ułatwiono dostęp
dzieci niepełnosprawnych do kształcenia w oddziałach integracyjnych.
Przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym kryteria mają zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do kandydatów wybierających szkoły inne niż
obwodowe, w tym spoza Krosna. Niniejsza uchwała spowodowała utratę
mocy uchwały Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Numer uchwały
XXX/872/21

Termin
podjęcia
29 stycznia
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości

Sposób realizacji
Zrealizowana dn. 18.05.2021 r. – akt not. Rep. A nr 3334/2021.
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XXX/873/21
XXX/874/21

29 stycznia
2021 r.
29 stycznia
2021 r.

XXX/875/21

29 stycznia
2021 r.

XXX/876/21

29 stycznia
2021 r.

XXXI/894/21
XXXI/895/21
XXXI/896/21
XXXI/897/21
XXXI/898/21
XXXI/899/21

XXXI/900/21

XXXI/901/21
XXXI/902/21
XXXI/903/21

26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.
26 lutego
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście
Krośnie
w sprawie nadania nazwy dla ronda w mieście
Krośnie
w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości

w sprawie sprzedaży nieruchomości

w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości i udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży

Zrealizowana dn. 15.04.2021 r. – akt not. Rep. A nr 1442/2021.
Zrealizowana dn. 25.05.2021 r. – akt not. Rep. A nr 3670/2021.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została nadana nazwa „Rondo im. Wiktora
Hłasko”.
Zgodnie z podjętą uchwałą została nadana nazwa „Rondo im. Artura Rappe”.
Zgodnie z podjętą uchwałą została nadana nazwa „ul. Tytusa Trzecieskiego”.
Zrealizowana dn. 26.05.2021 r. – akt not. Rep. A nr 1782/2021.
Zrealizowana dn. 08.03.2022 r. – akt not. Rep. A nr 629/2022.
Zrealizowana dn. 19.07.2021 r. – akt not. Rep. A nr 1825/2021.
W trakcie realizacji. Na wniosek mieszkańców sąsiednich bloków sprzedaż
nieruchomości została wstrzymana. Działka zostanie wydzierżawiona
Wspólnotom Mieszkaniowym do zagospodarowania na potrzeby
mieszkańców.
Zrealizowana dn. 28.02.2022 r. – akt not. Rep. A nr 964/2022.
Zrealizowana dn. 03.03.2022 r. – akt not. Rep. A nr 1558/2022.
W trakcie realizacji. Uchwała dot. sprzedaży gruntu przylegającego do
budynku przy ul Popiełuszki 108. W związku z koniecznością wydzielenia
działki pod stacją gazową., wykonany i zatwierdzony został podział
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XXXI/904/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

XXXI/905/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości

XXXI/906/21

26 lutego
2021 r.

XXXI/907/21

26 lutego
2021 r.

XXXI/908/21

26 lutego
2021 r.

XXXI/909/21

XXXII/927/21
XXXII/928/21
XXXII/929/21
XXXII/930/21
XXXII/931/21
XXXII/932/21

26 lutego
2021 r.
26 marca
2021 r.
26 marca
2021 r.
26 marca
2021 r.
26 marca
2021 r.
26 marca
2021 r.
26 marca
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie obciążenia nieruchomości
w sprawie obciążenia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości

geodezyjny nieruchomości. Obecnie w opracowaniu rzeczoznawcy
majątkowego jest wycena nieruchomości.
Zrealizowana dn. 01.04.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2116/2021.
Na wniosek Prezydenta Miasta Krosna – Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie
ostateczną decyzją nr N-V.7531.10.2021 z dn. 04.05.2021 r. nieodpłatnie
przekazał działkę nr 2192/2 – obręb Śródmieście na rzecz Gminy Krosno.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zrealizowana dn. 26.08.2021 r. – akt not. Rep. A nr 5858/2021.
Zrealizowana dn. 06.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 784/2021.
Zrealizowana dn. 04.02.2022 r. – akt not. Rep. A nr 460/2022.
Zrealizowana dn. 18.01.2022 r. – akt not. Rep. A nr 348/2022.
Zrealizowana dn. 05.05.2021 r. – akt. not. Rep. A nr 1185/2021.
Zrealizowana dn. 14.06.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2509/2021.
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XXXII/933/21

26 marca
2021 r.

XXXII/934/21

26 marca
2021 r.

XXXII/935/21

26 marca
2021 r.

XXXII/936/21

26 marca
2021 r.

XXXIII/952/21
XXXIII/953/21
XXXIII/954/21
XXXIII/955/21
XXXIII/956/21
XXXIII/957/21
XXXIII/958/21

26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.
26 kwietnia
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości i udzielenia
bonifikaty od ceny sprzedaży
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno

XXXIII/959/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIV/977/21

28 maja
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XXXIV/978/21

28 maja
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

W trakcie realizacji.
Na wniosek Prezydenta Miasta Krosna Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie
ostateczną decyzją nr: N-II.7532.17.2021 z dnia 05.07.2021 r.- nieodpłatnie
przekazał na rzecz Gminy Krosno udział w działce 3159 – obręb Śródmieście,
związany z odrębnym lokalem – Bieszczadzka 5/9.
Zrealizowana dn. 30.08.2021 r. – akt. not. Rep. A nr 3723/2021.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zrealizowana dn. 07.12.2021r. – akt not. Rep. A nr 8501/2021.
Zrealizowana dn. 05.07.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2421/2021.
Zrealizowana dn. 30.06.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2765/2021.
Zrealizowana dn. 21.06.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2600/2021.
Zrealizowana dn. 05.05.2021 r. – akt not. Rep. A nr 1178/2021.
Zmieniona uchwałą nr XXXIV/985/21 z dnia 28.05.2021r.; uchwały
zrealizowane łącznie w dniu 16.12.2021 r. – akt. not. Rep. A nr 8771/2021.
Zrealizowana dn. 07.03.2022 r. – akt not. Rep. A nr 1502/2022.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

W trakcie realizacji (ogłoszono przetarg).
Zrealizowana 2-etapowo:
1. umowa warunkowa sprzedaży z dn. 06.10.2021r. – akt not. Rep. A
nr 3960/2021,
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XXXIV/979/21
XXXIV/980/21

28 maja
2021 r.
28 maja
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości

XXXIV/981/21

28 maja
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XXXIV/982/21

28 maja
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży
nieruchomości

XXXIV/983/21
XXXIV/984/21
XXXIV/985/21

28 maja
2021 r.
28 maja
2021 r.
28 maja
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany
nieruchomości

XXXIV/986/21

28 maja
2021 r.

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości

XXXIV/987/21

28 maja
2021 r.

w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości

XXXV/1021/21
XXXV/1022/21
XXXV/1023/21
XXXV/1024/21

28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.

w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości

2. umowa przeniesienia prawa własności nieruchomości i ustanowienia
prawa odkupu z dn. 18.11.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4582/2021.
Zrealizowana dn. 15.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 7192/2021.
Zrealizowana dn. 14.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4144/2021.
W trakcie realizacji. dot. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 1312/8
o pow. 106 m2 położonej przy ul. Klonowej. Wnioskodawca nie przystąpił do
podpisania protokołu z rokowań stanowiącego podstawę do zawarcia umowy
notarialnej.
Zmiana uchwały podyktowana była wejściem w życie przepisów ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów.
Zrealizowana dn. 11.06.2021 r. – akt not. Rep. A nr 1554/2021.
Zrealizowana dn. 15.09.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4027/2021.
Zrealizowana dnia 16.12.2021 r. – akt. not. Rep. A nr 8771/2021.
Na wniosek Prezydenta Miasta Krosna Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie
ostateczna decyzją nr: N-V.7531.13.2021 z dnia 18.08.2021r.- nieodpłatnie
przekazał na rzecz Gminy Krosno prawo własności działki nr 760/1 – obręb
Śródmieście.
Zrealizowana. Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.10.2021 r. NV.7531.12.2021.dot. przekazania na własność Gminy Krosno działki numer
2559/1 o pow. 598 m2.
Utraciła moc w związku z uchwałą nr XXXVII/1064/21 z dnia 31 sierpnia
2021 r.
Zrealizowana dn. 21.09.2021 r. – akt not. Rep. A nr 6656/2021.
W trakcie realizacji. Sprzedaż nieruchomości wstrzymana. Analiza możliwości
wykorzystania nieruchomości na potrzeby Miasta.
W trakcie realizacji . Sprzedaż nieruchomości wstrzymana. Analiza
możliwości wykorzystania nieruchomości na potrzeby Miasta.
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XXXV/1025/21
XXXV/1026/21
XXXV/1027/21
XXXV/1028/21
XXXV/1029/21
XXXV/1030/21
XXXV/1031/21
XXXV/1032/21

28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.
28 czerwca
2021 r.

XXXV/1033/21

28 czerwca
2021 r.

XXXV/1034/21

28 czerwca
2021 r.

XXXVII/1064/21
XXXVII/1065/21
XXXVII/1066/21
XXXVII/1067/21
XXXVII/1068/21
XXXVII/1069/21

31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie obciążenia nieruchomości
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste
nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie
współwłasności nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego

W trakcie realizacji . Sprzedaż nieruchomości wstrzymana. Analiza możliwości
wykorzystania nieruchomości na potrzeby Miasta.
Zrealizowana dn. 06.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4001/2021.
Zrealizowana dn. 01.03.2022 r. – akt not. Rep. A nr 987/2022.
Zrealizowana dn. 14.09.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4018/2021 r.
Właściciele nieruchomości wycofali wniosek o jej sprzedaż na rzecz Gminy
Krosno.
W trakcie realizacji . Obciążenie nieruchomości będzie mogło nastąpić po
wyrażeniu zgody przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
Zrealizowana dn. 22.04.2022 r. – akt not. Rep. A nr 1358/2022.
Zrealizowana dn. 02.02.2022r. – akt not. Rep. A nr 388/2022.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą nadano nazwę „ul. Dywizjonu 303”.
Zrealizowana dn. 17.09.2021 r. – akt not. Rep. A nr 2711/2021.
Zrealizowana dn. 21.10.2021 r.– akt not. Rep. A nr 3105/2021.
Zrealizowana dn. 06.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 6899/2021.
Zrealizowana dn. 05.01.2022 r. – akt not. Rep. A nr 87/2022.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.
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trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno

XXXVII/1070/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVIII/1095/21

27 września
2021r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XXXVIII/1096/21

27 września
2021r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XXXVIII/1097/21
XXXVIII/1098/21
XXXVIII/1099/21
XXXVIII/1100/21
XXXVIII/1101/21

27 września
2021r.
27 września
2021r.
27 września
2021r.
27 września
2021r.
27 września
2021r.

XXXVIII/1102/21

27 września
2021r.

XXXVIII/1103/21

27 września
2021r.

XXXVIII/1104/21

27 września
2021r.

XXIX/1125/21

25
października
2021r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zrealizowana dn. 15.02.2022 r. – akt not. Rep. A nr 259/2022.
W trakcie realizacji. Właściciele kilku nieruchomości przyległych wystąpili
z wnioskiem o obciążenie działki służebnością drogową przed ogłoszeniem
przetargu. Trwa postepowanie w tej sprawie.
Zrealizowana dn. 04.01.2022 r. – akt not. Rep. A nr 20/2022.
Zrealizowana dn. 21.12.2021 r. – akt not. Rep. A nr 3636/2021.
W trakcie realizacji (negocjacje).
Zrealizowana dn. 21.10.2021 r. – akt not. Rep. A nr 4639/2021.
Zrealizowana dn. 08.02.2022 r. – akt not. Rep. A nr 857/2022.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Strona wnioskująca o dzierżawę nie przystąpiła do zawarcia umowy.

Zrealizowana dn. 03.03.2022 r. – akt not. Rep. A nr 1568/2022.
w sprawie sprzedaży nieruchomości
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XXIX/1126/21

25
października
2021r.

Zrealizowana dn. 10.12.2021 r. – akt not. Rep. A nr 8629/2021.

XXIX/1127/21

25
października
2021r.

XXIX/1128/21

25
października
2021r.

XL/1157/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1158/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1159/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1160/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1161/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1162/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1163/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1164/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zrealizowana. Akt not. Rep. A nr 2671/2022 z 28.04.2022 r.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
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XL/1165/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1166/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1167/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości

XL/1168/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

XL/1169/21
XL/1170/21

29 listopada
2021 r.
29 listopada
2021 r.

XL/1171/21

29 listopada
2021 r.

XL/1172/21

29 listopada
2021 r.

XL/1173/21

29 listopada
2021 r.

XL/1174/21

29 listopada
2021 r.

XL/1175/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie nabycia nieruchomości
w sprawie zamiany nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości

W trakcie realizacji. Wykonano podział geodezyjny nieruchomości i wycenę.
Obecnie przygotowany został do podpisu zainteresowanych protokół
z rokowań stanowiący podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
W trakcie realizacji. Przeprowadzono I przetarg, który nie wyłonił nabywcy
nieruchomości. Zostanie ogłoszony II przetarg na sprzedaż nieruchomości.
W trakcie realizacji. Wykonano wycenę nieruchomości. W trakcie
wywieszenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży uzyskano informację o lokalizacji podziemnych urządzeń
naftowych. Sprzedaż nieruchomości będzie mogła nastąpić po określeniu
przez PGNiG strefy ochronnej od nieczynnych urządzeń.
W trakcie realizacji. Złożony został wniosek do Wojewody Podkarpackiego.
Nabycie nieruchomości nastąpi po uzyskaniu stosownego Zarządzenia
Wojewody.
Zrealizowana dn. 02.02.2022 r. – akt not. Rep. A nr 137/2022.
Właściciele nieruchomości wycofali wniosek o jej sprzedaż na rzecz Gminy
Krosno.
W trakcie realizacji. Dotyczy zamiany nieruchomości przy ul. Polnej.
Przygotowany został protokół określający warunki zamiany, stanowiący
podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa na czas nieoznaczony.

Utraciła moc na skutek uchwały XLI/1222/21 z dnia 29.12.2021 r.

Utraciła moc na skutek uchwały XLI/1223/21 z dnia 29.12.2021 r.
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XL/1176/21

XLI/1219/21
XLI/1220/21
XLI/1221/21

XLI/1222/21

XLI/1223/21

XLI/1224/21

29 listopada
2021 r.
29 grudnia
2021 r.
29 grudnia
2021 r.
29 grudnia
2021 r.

29 grudnia
2021 r.

29 grudnia
2021 r.

29 grudnia
2021 r.

gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno
w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego
w sprawie obciążenia nieruchomości
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas
oznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości
gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność
Gminy Krosno

Utraciła moc na skutek uchwały XLI/1224/21 z dnia 29.12.2021 r.

W trakcie realizacji – wnioskodawca nie podjął ostatecznej decyzji o nabyciu
lokalu.
W trakcie realizacji. Wykonano wycenę dotycząca określenia wysokości
wynagrodzenia za służebność. Przygotowane protokoły do zawarcia umowy.
Na podstawie niniejszej uchwały dnia 03.03.2022 r. organ wydał decyzję
o udzieleniu bonifikaty od opłat rocznych.
z tytułu trwałego zarządu – obowiązuje od 2022r.
Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości
na okres 10 lat.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości
na okres 10 lat.

Zgodnie z podjętą uchwałą została zawarta umowa dzierżawy nieruchomości
na okres 10 lat.

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
Numer uchwały

Termin
podjęcia

Treść uchwały

Sposób realizacji
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XXXI /891/ 2021

26 lutego
2021 r.

w sprawie określenia dworca i przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miasto Krosno,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

XXXI/915/21

26 lutego
2021 r.

XXXI/916/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym
dotacji celowych z budżetu Gminy Miasto Krosno na
dofinansowanie kosztów inwestycji służących
ochronie powietrza.
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałów w TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie

XXXII/924/21

26 marca
2021 r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

XXXII/925/21

26 marca
2021 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Krosna na
rok 2021”.

Na podstawie uchwały wprowadzono nowe przystanki wybudowane przy
przebudowie DK-28 znajdujące się w następujących lokalizacjach:
1) ul. Podkarpackiej jadąc w kierunku Jasła od skrzyżowania ulic Zręcińskiej
i Podkarpackiej: "Podkarpacka BWI" (prawa strona) "Podkarpacka Pałac"
(lewa strona) "Podkarpacka Centrum Handlowe" (prawa strona),
2) ul. Tysiąclecia: "Tysiąclecia Krosglass",
3) na łączniku pomiędzy ul. Podkarpacką i Popiełuszki – „Polanka Pałac”.
Na podstawie złożonych wniosków o udzielenie dotacji i podpisane umowy
o przyznaniu dofinansowania, zostało udzielonych 36 dotacji na łączną kwotę
72 000 zł.
Uchwała została zrealizowana. Gmina uzyskała wsparcie w wysokości
1.690.000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu
udziałów w TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w celu realizacji budowy trzech
budynków mieszkalnych położonych przy ul. Składowej 5A, 5B i 5C (łącznie
71 mieszkań).
1. Pomnik przyrody: drzewo gatunku klon jawor (Acer peudoplatanus),
o obwodzie pnia 252 cm i wysokości 17,9 m, rosnące na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 2358/3, obręb Śródmieście.
2. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne.
1. Od 2013 Gmina Miasto Krosno nie posiada umowy na wyłapywanie
zwierząt, działania takie wykonuje Straż Miejska. W 2021 r. Straż Miejska
podjęła interwencje, w wyniku których wyłapano 64 zwierzęta, w tym 40
bezdomnych psów (adopcja - 36 psów).
2. W 2021 r. Gmina Miasto Krosno miała podpisaną umowę ze schroniskiem
w Lesku przy ul. Sarny (koszt: 3690 zł). Korzystano także z pomocy domów
tymczasowych dla kotów i psów, które działają w ramach Krośnieńskiego
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt oraz OTOZ Animals Inspektorat Krosno.
3. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na
rzecz mieszkańców miasta Krosna pt: „Prowadzenie działań na rzecz ochrony
zwierząt bezdomnych i wolno żyjących” Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony
Zwierząt objęło opieką 166 kotów w miejscu tymczasowego
przetrzymywania. Koszt realizacji zadania: ponad 50 000 zł, z czego 40 000
ze środków Gminy.
4. Wyłapywane psy były przetrzymywane w przytulisku przy ul. Rzeszowskiej,
koty przebywały w miejscu tymczasowego przetrzymywania przy ul.
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XXXII/944/21

26 marca
2021 r.

XXXIII/950/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIII/951/21

26 kwietnia
2021 r.

XXXIV/974/21

28 maja
2021 r.

Kopernika, podpisano umowę z rolnikiem na przetrzymywanie zwierząt
gospodarskich. Koszt utrzymania przytuliska, w tym prac remontowych
w budynku dla kotów (wymiana okien), zakup karmy, media, obsługa:
54893,24 zł
5. Ponadto zawarte były umowy na:
- opiekę nad zwierzętami w przytulisku oraz z lekarzem weterynarii, który
nadzorował stan zdrowotny zwierząt (koszt: 37150),
- kastrację i sterylizację zwierząt (koszt: 8960,04 zł),
- przeszkolenia i socjalizacji zwierząt w celu przygotowania do adopcji,
- czipowanie psów, (koszt: 3068,78 zł).
6. Całkowity koszt realizacji zadania w 2021 r. wyniósł ok. 147 762,06 zł.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Na mocy zawartego porozumienia Gmina Miasto Krosno przejmuje od gmin:
porozumienia w zakresie organizacji publicznego
Rymanów i Iwonicz-Zdrój zadanie w zakresie organizacji publicznego
transportu zbiorowego na obszarze gmin: Rymanów transportu zbiorowego a gminy zobowiązują się do partycypacji w kosztach
i Iwonicz-Zdrój
związanych z jego realizacją.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
Gmina udostępniła na stronie internetowej urzędu oraz w sposób
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
zwyczajowo przyjęty informacje o punkcie selektywnego zbierania odpadów
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
komunalnych, zawierające: firmę, oznaczenie siedziby i adres
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz
ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów. W związku z tym, że dni
oraz godziny otwarcia PSZOK-u podlegają częstym zmianom na stronie
internetowej poświęconej gospodarce odpadami oraz na tablicy ogłoszeń,
umieszczane są aktualne informacje dot. dni oraz godzin jego
funkcjonowania. Dodatkowo z uwagi na wejście w życie Zarządzenia Nr
996/21 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lutego 2021 r. zmieniającego
zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna,
dot. m.in. zmiany nazewnictwa Wydziału, koniecznym było dostosowanie
zapisów przedmiotowej uchwały do ww. zarządzenia.
w sprawie pomnika przyrody
1. Pomnik przyrody: drzewo gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis),
o obwodzie pnia 320 cm i wysokości 21,2 m, rosnące na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 2090, obręb Śródmieście.
2. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne.
w sprawie uchwalenia aktualizacji „Planu
Przyjęty uchwałą Plan transportowy przewiduje rozwój usług użyteczności
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
publicznej oraz kształtowanie publicznego transportu zbiorowego według
zbiorowego dla Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Miejsce
zasad zrównoważonego rozwoju, co pozwoli na poprawę bezpieczeństwa
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Piastowe, Korczyna, Krościenko Wyżne, Krosno
i Wojaszówka
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

XXXIV/975/21

28 maja
2021 r.

XXXV/1017/21

28 czerwca
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miasto Krosno

XXXV/1018/21

28 czerwca
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

podróżowania, efektywności funkcjonowania systemu transportowego
i ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.
1. Pomnik przyrody: drzewo gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur),
o obwodzie pnia 428 cm i wysokości 22 m, rosnące na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 855/2, obręb Polanka.
2. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne.
Wprowadzono następujące zmiany do regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno:
1. Przyjmowanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
odpadów tj.: papy odpadowej, włókna szklanego, odzieży i tekstylii
bezpłatnie (w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami).
2. Odstąpienie od akcyjnego odbioru opon „u źródła” (ilość opon
dostarczana do PSZOK-u jest limitowana i wynosi do ośmiu opon na
nieruchomość na rok) oraz akcyjnego odbioru bioodpadów stanowiących
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (odpady będą
odbierane u źródła).
3. Jednym z warunków bezpłatnego przyjmowania do PSZOK-u odpadów
powstałych w wyniku zdarzeń losowych będzie złożenie deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw.
deklaracja zerowa).
4. Zbieranie u źródła bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych w workach brązowych z napisem „bio –
odpady zielone”, które mieszkaniec otrzyma odpłatnie, w siedzibie
przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto Krosno zawarła umowę w drodze
udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.
Zbieranie odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do października oraz co najmniej raz w okresie od
listopada do marca.
5. Dostosowanie wielkości i częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
z terenów niezamieszkałych (firm, instytucji) do realnych potrzeb oraz
wskaźnika wytwarzanie tychże odpadów.
6. Obowiązek umieszczania przez mieszkańców kodów kreskowych na
workach służących do zbierania jedynie odpadów tj.: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne.
Uchwała jest uszczegółowieniem zapisów zawartych w projekcie uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

XXXV/1019/21

28 czerwca
2021

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto
Krosno oraz tymczasowych pomieszczeń

na terenie Gminy Miasto Krosno. Do uchwały Nr XXIII/659/20 RADY MIASTA
KROSNA z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się
następujące zmiany:
1. Przyjmowanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
odpadów tj.: papy odpadowej, włókna szklanego, odzieży i tekstylii bezpłatnie
(w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami).
2. Odstąpienie od akcyjnego odbioru opon „u źródła” (ilość opon
dostarczana do PSZOK-u jest limitowana i wynosi do ośmiu opon na
nieruchomość na rok) oraz akcyjnego odbioru bioodpadów stanowiących
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (odpady będą
odbierane u źródła).
3.Zbieranie u źródła bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych w workach brązowych z napisem „bio –
odpady zielone”, które mieszkaniec otrzyma odpłatnie, w siedzibie
przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto Krosno zawarła umowę w drodze
udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.
Zbieranie odpadów odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie od kwietnia do października oraz co najmniej raz w okresie od
listopada do marca.
4. Obowiązek umieszczania przez mieszkańców kodów kreskowych na
workach służących do zbierania jedynie odpadów tj.: papier, szkło, metale
i tworzywa sztuczne.
5. Wskazanie miejsca wraz ze wskazaniem dokładnego adresu oraz sposobu
zaopatrzenia się w kody kreskowe.
Uchwała została podjęta w celu spełnienia obowiązku nałożonego ustawą
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172). Uchwała
określa zasady wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobów Gminy.
Postanowienia uchwały są realizowane na bieżąco, z wyjątkiem niektórych
przepisów zakwestionowanych przez Wojewodę Podkarpackiego, który
w Rozstrzygnięciu Nadzorczym z dnia 30.07.2021 r. stwierdził nieważność
uchwały w części. Uchwała została zmieniona uchwałą nr XL/1155/21 Rady
Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2021 r.

175 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

XXXV/1046/21

28 czerwca
2021

XXXVII/1058/21

31 sierpnia
2021 r.
31 sierpnia
2021 r.

XXXVII/1059/21

XXXVII/1060/21

31 sierpnia
2021 r.

XXXVIII/1093/21

27 września
2021 r.

w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków
o zawarcie umowy najmu mieszkania w ramach
pomocy państwa w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych latach najmu
mieszkania
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów
pielęgnacyjnych pomników przyrody
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Miasto Krosno
i przekazania go do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu.
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krosna
uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za
usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej

Podjęcie uchwały było jednym z warunków, aby umożliwić najemcom nowo
powstałych mieszkań TBS ubieganie się o dopłaty do czynszu. Postanowienia
uchwały są realizowane na bieżąco.

Wykonano zabiegi pielęgnacyjne na pomnikach przyrody, koszt 28000 zł.
1. Pomnik przyrody: dwustronna aleja drzew złożona z 18 szt. drzew gatunku
dąb szypułkowy (Qercus robur), rosnących na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 578 i 564, obręb Polanka.
2. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne.
Uchwała przekazana do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie celem zaopiniowania. Wody Polskie wydały opinie wskazując
niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Po wprowadzeniu zmian
wskazanych przez Wody Polskie regulamin został przyjęty uchwałą Nr
XLIV/1253/22 z dnia 25 lutego 2022 r.
Powierzono Prezydentowi Miasta Krosna uprawnienie do ustalania
wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności
publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, w tym za:
1) wykup miejsc pod groby oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych na
miejskich cmentarzach komunalnych;
2) korzystanie z miejskich szaletów;
3)wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji
deszczowej;
4) najem powierzchni Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno powstałego
w ramach projektu pn. „Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości na terenie
Gminy Miasto Krosno”;
5) udostępnianie pomieszczeń Lokalnego Centrum Aktywności
w Dzielnicowym Domu Ludowym - Dzielnica Polana w Krośnie, przy ul. ks. S.
Decowskiego 46;
6) korzystanie z infrastruktury lotniska w Krośnie EPKR;
7) usługi świadczone przez Administratora sieci szerokopasmowej powstałej
w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez
rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”, na
rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
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XXXVIII/1094/21

27 września
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku
o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia
udziałów w TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXXIX/1123 /21

25
października
2021 r.

XXXIX/1124 /21

25
października
2021 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

XXXIX/1141/21

25
października
2021 r.

w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego
Gminy Miasto Krosno lokalu przeznaczonego do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

XL/1155/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno oraz
tymczasowych pomieszczeń

XL/1156 /21

29 listopada
2021 r.

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała została zrealizowana. Gmina uzyskała wsparcie w wysokości
1.408.000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu
udziałów w TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie, w celu realizacji budowy budynku
mieszkalnego położonego przy ul. Składowej 6 (48 mieszkań).
Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
Zespół Zamiejscowy w Krośnie (organ wydaje opinię o przedkładanym
projekcie uchwały) przedłożona uchwała jest aktem kierownictwa
wewnętrznego, a zatem wchodzi ona w życie z dniem podjęcia, a nie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego. Zatem, koniecznym było podjęcie nowej uchwały,
a przedmiotowa straciła moc.
Zmniejszono częstotliwość naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z 6 do 4 rat w ciągu roku, a tym samym wydłużono
okres pomiędzy terminami płatności poszczególnych rat.
Uchwała została podjęta w celu wydzielenia z zasobu mieszkaniowego lokalu
położonego w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 14/42 w Krośnie,
przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy. Uchwała
została zrealizowana, wydane zostało skierowanie do zawarcia przez
pracownika Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie umowy najmu lokalu na
czas trwania stosunku pracy. Sprawa stała się nieaktualna, ponieważ
stosunek pracy został zakończony. Uchwała podlega uchyleniu, a projekt
uchwały w tej sprawie został przygotowany pod obrady Rady Miasta na sesji
27 maja 2022 r. Mieszkanie, składające się z 1 pokoju wraz
z przynależnościami o powierzchni 19,50 m2 przeznaczone jest do oddania
w najem innej osobie, na zasadach określonych przepisami prawa.
Uchwała została podjęta w celu uszczegółowienia niektórych regulacji, zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych, doprecyzowania zapisu dotyczącego
warunku ponownego zawarcia umowy najmu lokalu z osobą, która utraciła
tytuł prawny do zajmowanego lokalu. Postanowienia uchwały są realizowane
na bieżąco.
W związku z uchwaleniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rok 2021 w wysokości 26 zł, miesięcznie/mieszkańca,
w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny, koniecznym jest
pokrycie części kosztów. Uchwalona stawka okazała się być niewystarczająca
na pokrycie bieżących zobowiązań, w następstwie czego, koniecznym jest
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XLI/1210/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie Programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Krosno
w latach 2021-2025

XLI /1211/21

29 grudnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za
usługi przewozowe w publicznym transporcie
zbiorowym

XLI /1212/21

29 grudnia
2021 r.

XLI /1213/21

29 grudnia
2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dworca
i przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Krosno, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
regulaminu korzystania z dworca autobusowego
w Krośnie

XLI /1214/21

29 grudnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu
„Krośnieńska Karta Mieszkańca”

podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania
odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na podstawie art. 6r
ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Szacowany
niedobór kosztów koniecznych do pokrycia bieżących zobowiązań na dzień
31 grudnia 2021 r. wyniósł około 1 094 645 zł.
Uchwała została podjęta w celu spełnienia obowiązku nałożonego ustawą
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172). Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2021-2025
obejmuje w szczególności: prognozę dotyczącą wielkości zasobu, analizę
stanu technicznego i potrzeb remontowych, planowaną sprzedaż lokali,
zasady polityki czynszowej, sposób i zasady zarządzania zasobem, źródła
finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Postanowienia uchwały są realizowane na bieżąco.
Uchwała przekazana do realizacji Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp.
z o.o. w Krośnie. Uchwała wprowadza zmiany stawek cen biletów
jednorazowych oraz miesięcznych obowiązujących w strefie miejskiej oraz
strefach podmiejskich. Uchwała została zrealizowana. W dniu 1 lutego 2022
roku zostały wprowadzone zmiany cen biletów.
Na podstawie uchwały zostały zaktualizowane nazwy przystanków dot.
zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia
w Krośnie na Karpacką Państwową Uczelnię oraz ulicy L. Kruczkowskiego na
ks. F. Kojdera.

Na podstawie uchwały została wprowadzona zmiana godzin otwarcia
poczekalni dla podróżnych korzystających z dworca autobusowego. Od 1
stycznia 2022 r. poczekania jest czynna w następujących godzinach:
- od 6.00 do 22.00 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku),
- od 8.00 do 16.00 w soboty i niedziele.
Wprowadzono na PSZOK-u w Krośnie możliwość okazania przez
mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej Krośnieńskiej
Karty Mieszkańca celem ich identyfikacji. Zatem mieszkaniec ma możliwość
oddać odpady do Punktu okazując albo Krośnieńską Kartę Mieszkańca lub
kody kreskowe wraz z dokumentem tożsamości.

178 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Wydział Komunikacji i Transportu
Numer uchwały
XXXVIII/1091/21

XXXIX/1122 /21

Termin
podjęcia
5 października
2021 r.

29 listopada
2021 r.

Treść uchwały

Sposób realizacji

w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych)
oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze
maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi
na terenie Gminy Miasto Krosno

Uchwała zrealizowana. Ogłoszono nowe stawki maksymalne cen za usługi za
przewozy taksówkami. Zmieniono granice stref cen, usunięto oznaczenia II
strefy cen taxi na terenie miasta.

W sprawie ustalenia obowiązujących w 2022 r.
wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego
przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz
wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

Uchwała jest wykonywana na bieżąco w 2022 r. poprzez pobieranie opłat za
usunięcie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie w wysokości ustalonej
w uchwale. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów
uzyskane w 2021 r. wyniosły 47 399,12 zł. Dochody były większe od
wydatków w związku z wyegzekwowaniem zaległych kosztów usunięcia
pojazdów z poprzednich lat. Wydatki związane z usuwaniem pojazdów
zrealizowane w 2021 r. wyniosły 39 801,93 zł. Wielkość wydatków wynika
z ilości usuniętych z dróg pojazdów w danym roku. W 2021 r. usunięto z
terenu miasta 51 pojazdów ( w okresie styczeń- luty 2022 r. - 11 pojazdów).

Wydział Księgowości
Numer uchwały
XXXV/1036/21

XXXVII/1071/21

Termin
podjęcia
28 czerwca
2021 r.

31sierpnia
2021 r.

Treść uchwały
zmieniająca uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej
obsługi finansowo-księgowej dla jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Krosno

zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi
finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych
Gminy Miasto Krosno

Sposób realizacji
Uchwalono zmianę do uchwały Nr XXVII/769/20 Rady Miasta Krosna
z dnia 30 października 2020 r. pracownicy jednostki obsługującej będą
brać udział w komisjach inwentaryzacyjnych JAS DPS Nr 1 i DPS Nr 2 na
koniec roku. Do zadań jednostki obsługującej nie będzie należeć
przyjmowanie i wypłata depozytów mieszkańców DPS-ów
Uchwalono zmianę Uchwały Nr XXVII/769/20 Rady Miasta Krosna z dnia
30 października 2020r. oraz Uchwałę Nr XXXV/1036/21 Rady Miasta
Krosna z dnia 28 czerwca 2021r.przekazując zadanie prowadzenia
windykacji należności osób przebywających w domach pomocy
społecznej do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie jako
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jednostce posiadającej pełną wiedzę na temat sytuacji majątkowej oraz
rodzinnej mieszkańców DPS-ów.

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Numer uchwały
XXX/870/21

Termin
podjęcia
29 stycznia
2021 r.

XXX/871/21

29 stycznia
2021 r.

XXXIX/1119/21

25
października
2021 r.
25
października
2021 r.
25
października
2021 r.
29 grudnia
2012 r.

XXXIX/1120/21

XXXIX/1121/21

XLI/1215/21

XLI/1216/21

29 grudnia
2021 r.

Treść uchwały

Sposób realizacji

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
STARE MIASTO 1
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna
„Suchodół I”
w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego STARE MIASTO 1

Na podstawie uchwały podjęto prace planistyczne nad sporządzeniem
Studium.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Krosna „Turaszówka VIII” - ETAP I

Wojewoda Podkarpacki stwierdził nieważność uchwały Rozstrzygnięciem
Nadzorczym. Podjęto prace planistyczne zmierzające do ponownego
uchwalenia.
Uchwała jest dokumentem wymaganym do złożenia wniosku o udzielenie
koncesji na prowadzenie kasyna gry. Podmiot wskazany w uchwale może
starać się o zezwolenie Ministra Finansów.
Uchwała jest dokumentem wymaganym do złożenia wniosku o udzielenie
koncesji na prowadzenie kasyna gry. Podmiot wskazany w uchwale może
starać się o zezwolenie Ministra Finansów.

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

Na podstawie uchwały podjęto prace planistyczne nad sporządzeniem
zmiany planu.
Na podstawie uchwały podjęto prace planistyczne nad sporządzeniem
planu.
Uchwalona zmiana planu ustaliła nowe przeznaczenie terenu.
Z dokumentu wydawane są wypisy i wyrysy.

Wydział Podatków i Opłat
Numer uchwały

Termin
podjęcia

Treść uchwały

Sposób realizacji
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XL1142/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie podatku od nieruchomości

XL/1143/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie podatku od środków transportowych

XL/1144/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
obiektów sportowych

XL/1145/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Uchwała wprowadziła nowe stawki podatku, wobec czego utraciła moc
uchwała Nr XIV/437/19 z 29 listopada 2019r.Wprowadzone dotąd
zwolnienia z podatku pozostały bez zmian. Uchwała jest realizowana na
bieżąco.
Uchwała wprowadziła nowe stawki podatku, wobec czego utraciła moc
uchwała Nr XIV/438/19 z 29 listopada 2019r. Uchwała jest realizowana
na bieżąco.
Została stwierdzona przez Kolegium RIO uchwałą Nr XXX/1922/2021 z
dnia 21 grudnia 2021r. nieważność przedmiotowej uchwały, w związku
z tym podjęto nową uchwałę na sesji RM w styczniu 2022r. – uchwała Nr
LXII/1238/22.
Nowa uchwała jest realizowana na bieżąco.
Uchwała jest podejmowana co roku, stawki i zwolnienia z opłaty
pozostały bez zmian , od kilku lat są takie same. Na podstawie uchwały
utraciła moc uchwała NR XXVIII/786/20 Rady Miasta Krosna z dnia 30
listopada 2020r. w sprawie opłaty od posiadania psów, która
obowiązywała na 2020r. Uchwała jest realizowana na bieżąco.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Numer uchwały

XXX/860/21

XXXI/884/21

Termin
podjęcia

Treść uchwały

29 stycznia
2021 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno do
realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2021, realizowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego

26 lutego
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w
klubie dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy
Krościenko Wyżne dzieciom z terenu Gminy Miasto
Krosno

Sposób realizacji
Gmina Miasto Krosno podjęła się realizacji Programu mającego na celu
zaspokojenie potrzeb części społeczności lokalnej poprzez czasowe
odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od
codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację oraz wzmocnienie
osobistego potencjału. Program realizowany był przez samorządową
jednostkę budżetową – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
Na podstawie niniejszej uchwały zawarte zostało porozumienie w sprawie
zasad finansowania opieki zapewnianej w Klubie Dziecięcym Angelandia
w Krościenku Wyżnym dzieciom z terenu Gminy Miasto Krosno. W roku
2021 w Klubie Dziecięcym „Angelandia” objętych opieką było dwoje dzieci
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Krosno. Skutki finansowe
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XXXI/885/21

XXXI/918/21

26 lutego
2021 r.

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od
przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Krosno

26 lutego
2021 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowanych w 2021 roku i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania

XXXII/920/21

26 marca
2021 r.

XXXIII/945/21

26 kwietnia
2021 r.

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programów
polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na
lata 2018 – 2020 stanowiących integralną część projektu
„Increasing of access to health services in Krosno and
Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych
w Krośnie i Użgorodzie)
w sprawie uchwalenia Programu szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców
miasta Krosna w wieku 65 lat na lata 2021-2023

wynikające z zawartego porozumienia wyniosły 4 200,00 zł (słownie:
cztery tysiące dwieście złotych) w roku 2021.
Na mocy wprowadzonego art. 31zzca ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
niektórych innych ustaw, Rada Miasta Krosna podjęła decyzję w sprawie
zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Zwolnienie z opłaty dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców
prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscy sprzedaży (lokale gastronomiczne). Udzielono zwrotu
2/3 opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo
opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 w terminie
do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz zwolniono przedsiębiorców z II i III raty
opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021r.
Dokonany został podział środków PFRON na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki
prowadzeniu ciągłej analizy wydatkowanych środków i dokonywaniu
zmian w podziale środków PFRON możliwe stało się efektywne
wykorzystanie środków PFRON przyznanych na rok 2021 na rehabilitację
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Konieczność dokonania zmiany w uchwale w sprawie Programów
wynikała z konieczności wydłużenia okresu realizacji projektu, który został
przesunięty w czasie ze względu na pandemię COVID – 19 i brak
możliwości realizacji niektórych działań w poprzednim 2020 roku.
W ramach Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna
na 2021r. zrealizowano: profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie –
wykonano szczepienia profilaktyczne dla osób w wieku 65 lat i więcej,
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XXXIII/947/21

XXXIV/967/21

XXXV/1010/21

XXXV/1011/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia
udzielane przez Żłobek Miejski
w Krośnie

28 maja
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

28 czerwca
2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Krośnie za 2020 r.

28 czerwca
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski
w Krośnie

zamieszkałych w Krośnie – łącznie dla 484 osób za kwotę – 35 479.60 zł
brutto.
W uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia
udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie wprowadzano kilka zmian.
Koniecznym zatem było opracowanie jednolitego tekstu uchwały.
Jednolity znowelizowany akt prawny przekazano do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz
zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu
w dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu
środków i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystaniem środków finansowych PFRON za 2020 r. sporządzonym
przez PSONI Koło w Krośnie: przyjęto roczne rozliczenie z wydatkowania
środków finansowych PFRON za rok 2020 na działalność warsztatu terapii
zajęciowej dla 45 uczestników na kwotę ogółem 1 050 542,12 zł (w tym
941 320,00 zł - środki PFRON, 104 591,12 zł - środki Gminy Krosno,
Powiatu Krośnieńskiego i PSONI oraz 4 631,00 zł – środki uzyskane ze
sprzedaży produktów i usług wykonywanych przez uczestników WTZ oraz
środki stanowiące odprawę wypłaconą dla żołnierza Wojsk Obrony
Terytorialnej – pracownika WTZ ). Równocześnie pozytywnie oceniono
działalność rehabilitacyjną prowadzoną przez WTZ przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Krośnie za rok 2020 dla 45 uczestników.
Pomimo pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na
zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat
3 utworzonych z udziałem rządowego programu „Maluch+" Gmina Miasto
Krosno ponosi coraz większe koszty związane z funkcjonowaniem Żłobka
(ogólny wzrost kosztów mediów, żywności, regulacja wynagrodzeń
pracowników). W związku z powyższym miesięczna opłata za opiekę nad
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XXXV/1012/21

28 czerwca
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

31 sierpnia
2021 r

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i
wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

XXXVIII/1088/21

27 września
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

XXXIX/1116/21

25
października
2021 r.

w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy
Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2022

XXXIX/1117/21

25
października
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski
w Krośnie

XXXVII/1054/21

dzieckiem w wymiarze dziesięciu godzin dziennie została ustalona
w wysokości 400 zł. Uchwała obowiązuje od 1 września 2021 r.
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu
w dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu
środków i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu
w dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu
środków i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu
w dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu
środków i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Gmina Miasto Krosno podejmowała współpracę z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w formie finansowej poprzez zlecanie i powierzanie zadań
oraz w formie pozafinansowej poprzez wspieranie organizacji na wielu
płaszczyznach. Szczegółową realizacje z powyższej współpracy zawiera
sprawozdanie z rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno
z organizacjami pozarządowymi.
Uchwałę przekazano do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.
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25
października
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programów
polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Krosna na
lata 2018 – 2021 stanowiących integralną część projektu
„Incresaing of access to health services in Krosno and
Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych
w Krośnie i Użgorodzie)

29 listopada
2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży w Gminie Miasto Krosno

XL/1150/21

29 listopada
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

XLI/1208/21

29 grudnia
2021 r.

XXXIX/1118/21

XL/1148/21

XL/1149/21

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na rok 2022

Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu w
dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu środków
i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Konieczność dokonania zmian w Programie wynikała z braku możliwości
realizacji przedmiotowego programu ze względu na ogłoszony w marcu
2020 r. stan epidemii oraz potencjalne zagrożenie beneficjentów
Programu zarażeniem koronawirusem. Biorąc pod uwagę powyższe
zostały wyznaczone nowe ramy czasowe realizacji przedmiotowego
Programu. W 2022 r. po przeprowadzeniu procedury konkursowej została
podpisana umowa z podmiotem leczniczym na realizację
przedmiotowego programu.
W uchwale w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży w Gminie Miasto Krosno
wprowadzano jedną zmianę. Koniecznym zatem było opracowanie
jednolitego tekstu uchwały.
Jednolity znowelizowany akt prawny przekazano do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz
zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna.
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków. Zmiany w podziale
środków wynikają z faktu, że osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się
o dofinansowania ze środków PFRON występując do tut. Urzędu
w dowolnym czasie. Powoduje to konieczność ciągłej analizy stanu
środków i przemieszczania środków na zadania, na które jest największe
zapotrzebowanie.
Zgodnie z art. 94 ust.1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz.U z 2020 r. poz. 944) ustalono rozkład godzin pracy
aptek ogólnodostępnych w 2021 r. zlokalizowanych na terenie miasta
Krosna w sposób dostosowany do potrzeb mieszkańców tj. zapewniający
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XLI/1209/21

XLI/1233/21

29 grudnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku
i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na te zadania

29 grudnia
2021 r.

w sprawie określenia zasad odpłatności za sąsiedzkie
usługi opiekuńcze i usługi „teleopieki” realizowane
w ramach projektu pn. „Pokonać samotność - rozwój
usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w Mieście Krośnie”

dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne
dni wolne od pracy. Uchwałę przekazano do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Dokonano zmiany podziału środków PFRON przeznaczonych na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, w celu
pełnego wydatkowania przyznanych środków.
Do dnia 31.12.2021 r. środki PFRON zostały wydatkowane zgodnie
z przeznaczeniem. Szczegółowy sposób wydatkowania środków PFRON
zawiera sprawozdanie finansowo rzeczowe z wykorzystania środków
PFRON sporządzone na styczeń 2022 r. Przyznane środki na rehabilitację
zawodową wydatkowano na: zwrot kosztów utworzenia 1 stanowiska
pracy dla 1 osoby niepełnosprawnej na kwotę 22 753 zł, dofinansowano
3 osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą 50%
odsetek bankowych od kredytu bankowego w łącznej kwocie 4 854 zł,
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej.
Natomiast środki na rehabilitację społeczną wydatkowano na:
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 33 524 zł,
- wyrobów medycznych – 448 305,60 zł,
- dofinansowano pobyt na 14-dniowym turnusie rehabilitacyjnym dla 139
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów - 37, w tym dofinansowano 15
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i opiekunów tych dzieci, wydatkując
łącznie dla dorosłych i dzieci na ten cel kwotę 250 422 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – liczba
dofinansowań: 16 na kwotę 84 472 zł,
w komunikowaniu się – 29 osób dorosłych na kwotę 57 740 oraz 8 dzieci
na kwotę 17 844 zł, technicznych – 6 osób dorosłych na kwotę 9347 zł,
- dofinansowanie kosztów działalności bieżącej warsztatu terapii
zajęciowej dla 45 uczestników na co wydatkowano kwotę łączną
976 320 zł.
W uchwale określono wysokość odpłatności za sąsiedzkie usługi
opiekuńcze i usługi „teleopieki” realizowane w ramach projektu pn.
„Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”, nr RPPK.08.03.00-180048/18, wybranego do dofinansowania w ramach konkursu nr
RPPK.08.03.00-IP.01-18-031/18 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII.

186 | R a p o r t o s t a n i e M i a s t a K r o s n a 2 0 2 1

Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych.

Wydział Promocji i Turystyki
Numer uchwały
XXXIV/998/21

Termin
podjęcia
28 maja
2021 r.

Treść uchwały
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji
społecznych, dotyczących budżetu obywatelskiego
Miasta Krosna.

Sposób realizacji
Zwiększono transparentność pracy Rady Budżetu Obywatelskiego,
wprowadzono również obowiązek przedstawienia sprawozdania
z realizacji poszczególnych projektów na Sesji Rady Miasta Krosna.
Dodatkowo zwiększono pulę środków finansowych na projekty
dzielnicowe/osiedlowe.

Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
Numer uchwały
XXXVIII/1092/21

Termin
podjęcia
27 września
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację partnerskiego
projektu pn. „Kreujemy+
Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+
Nakreślamy+Odmieniamy= KROSNO”

Sposób realizacji
Uchwała została zrealizowana. Gmina Miasto Krosno zawarła umowy
partnerskie w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą
Kreujemy+Rozwijamy+ Ożywiamy +Stymulujemy+Nakreślamy+
Odmieniamy= KROSNO” z:
1. Gminą Miasta Gdynia,
2. Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie,
3. Stowarzyszeniem B-4,
4. Cechem Rzemiosł Różnych w Krośnie,
5. Krośnieńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
6. Fundacją Ultra,
7. Stowarzyszeniem Kultury Dzieci Młodzieży DYSONANS,
8. Stowarzyszeniem Kogel Mogel
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Fundacją Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Numer uchwały
XXXIV/973/21

Termin
podjęcia
27 września
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych
zadań z zakresu administracji rządowej

Sposób realizacji
Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Krosna
w 2021 roku. W miesiącu wrzesień 2021 roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Numer uchwały
XXX/861/21

XXX/862/21

Termin
podjęcia
29 stycznia
2021 r.

29 stycznia
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno do
realizacji Programu "Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej" - edycja 2021, realizowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy

Sposób realizacji
Realizacja Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 uwzględniający
możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta
przy wykonywaniu codziennych czynności w życiu społecznym poprzez
zapewnienie pomocy asystenta w wyjściu, powrocie lub dojazdach
w wybrane przez uczestnika Programu miejsce; zakupach, załatwianiu
spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju
organizacjami; korzystaniu z dóbr kultury; wykonywaniu czynności dnia
codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności –
także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki
oświatowej. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
realizowana była przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w wymiarze
nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. Osoby z niepełnosprawnością nie
ponosiły żadnych opłat za usługę. Program sfinansowany był w całości ze
środków Funduszu Solidarnościowego. Z Programu skorzystało 36 osób.
Realizacja art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej dotyczącego
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanej przez
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Krościenko Wyżne z zakresu prowadzenia i rozwoju
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

XXX/863/21

29 stycznia
2021 r.

Nr XXX/864/21

29 stycznia
2021 r.

XXXI/883/21

26 lutego
2021 r.

XXXIII/946/21

26 kwietnia
2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy
Miejsce Piastowe z zakresu prowadzenia i rozwoju
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie
Miasto Krosno realizacji zadania publicznego Gminy
Wojaszówka z zakresu prowadzenia i rozwoju
infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
w sprawie przyjęcia Miejskiego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021 - 2025

w sprawie przyjęcia Programu korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Gminie
Miasto Krosno na rok 2021

gminę - jako prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla
osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zawarto porozumienie umożliwiające dalszy pobyt oraz kierowanie
niepełnosprawnych mieszkańców z terenu Gminy Krościenko Wyżne do
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Krosno Środowiskowych
Domów Samopomocy. Porozumienie nie pociąga za sobą skutków
finansowych dla budżetu Gminy Miasto Krosno.
Zawarto porozumienie umożliwiające dalszy pobyt oraz kierowanie
niepełnosprawnych mieszkańców z terenu Gminy Miejsce Piastowe do
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Krosno Środowiskowych
Domów Samopomocy. Porozumienie nie pociąga za sobą skutków
finansowych dla budżetu Gminy Miasto Krosno.
Zawarto porozumienie umożliwiające dalszy pobyt oraz kierowanie
niepełnosprawnych mieszkańców z terenu Gminy Wojaszówka do
funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Krosno Środowiskowych
Domów Samopomocy. Porozumienie nie pociąga za sobą skutków
finansowych dla budżetu Gminy Miasto Krosno
W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2020r. realizacji Miejskiego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2018-2020, został przyjęty nowy Program.
Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie
poprzez skuteczne działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Coroczna informacja z realizacji programu za rok poprzedni
przekazywana jest sesję Rady Miasta Krosna.
Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie na rok 2021 stanowi realizację założeń Miejskiego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 przyjętego uchwałą Nr
XXXI/883/2021 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. - cel
szczegółowy „ Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie”. Realizacja Programu korekcyjnoedukacyjnego miała na celu zmianę postaw osób stosujących przemoc
w rodzinie w wyniku oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Bezpośrednimi adresatami programu były osoby dorosłe stosujące
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XXXIV/966/21

28 maja
2021 r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego

XXXVIII/1087/21

29 września
2021 r.

w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie

XL/1146/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie uchwalenia Miejskiego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii na rok 2022

przemoc w rodzinie, zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Krosno.
Program finansowany był ze środków przekazanych przez Podkarpacki
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Z Programu skorzystało 8 osób.
Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych Rada
Miasta określiła wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Zmiany weszły
w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
Dostosowano zapisy statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Krośnie do przepisów z zakresu prawa pracy. Zmiana dotyczyła:
§ 6 ust. 3, któremu nadano nowe brzmienie: „Pracowników
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy określa się
w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.”;
§ 6 ust. 4, któremu nadano nowe brzmienie „Czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Ośrodka albo inna wyznaczona
do tego osoba.”;
oraz § 7 któremu nadano nowe brzmienie:
-„Zadania Ośrodka wykonują pracownicy socjalni oraz inni pracownicy
samorządowi.”
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych
od alkoholu oraz przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych
gmin. Zadania Programu są realizowane zgodnie z założeniami Miejskiego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2022, stanowiącego część
strategii rozwiązywania problemów społecznych.
W roku 2022 zrealizowano przyjęte w Programie cele: 1) zwiększanie
dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu, 2) umożliwienie i rozszerzenie pomocy
psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży z rodzin, w których
występuje uzależnienie od alkoholu, w szczególności dzieci zagrożonych
uzależnieniami od środków psychoaktywnych, alkoholu i narkotyków
(w tym prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych), 3) udzielanie rodzinom,
w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
4) realizowanie programów profilaktycznych oraz realizacja projektów
socjalnych skierowanych do dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin,
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Nr XL/1147/21

29 listopada
2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
w Gminie Miasto Krosno na rok 2022

XLI/1206/21

29 grudnia
2021 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny
i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Krosno na
lata 2022-2024

XLI/1207/21

29 grudnia
2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych. usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych

w których występuje problem alkoholowy, 5) zadania o charakterze
interwencyjno – sprawdzającym, współpraca międzysektorowa służb,
6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla
dzieci i młodzieży, 7) wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8) wspomaganie działalności
instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Celem realizacji wskazanego wyżej Miejskiego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata
2021-2025 przyjętego uchwałą Nr XXXI/883/2021 Rady Miasta Krosna
z dnia 26 lutego 2021r. przyjęto nowy Program oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2022.
Do zadań własnych powiatu i gminy należy opracowanie i realizacja
trzyletnich programów dotyczących wspierania rodziny i rozwoju pieczy
zastępczej.
W Gminie Miasto Krosno do dnia 31 grudnia 2021 r. obowiązywał
Programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2019-2021,
przyjętego uchwałą Nr IX/227/19 Rady Miasta Krosna z dnia 30 maja 2019
r. Przedmiotową uchwałą przyjęto nowy Program na lata 2022-2024.
Dokument składa się z dwóch części. Celem obu programów jest
stworzenie optymalnych możliwości wsparcia krośnieńskich rodzin,
a w przypadku rodzin przeżywających różnego rodzaju trudności –
zaplanowanie i podjęcie działań w zakresie przezwyciężania problemów
uniemożliwiających prawidłowe wypełnianie ich podstawowych funkcji.
Realizowane były także działania dotyczące rozwoju i wspierania systemu
rodzinnej pieczy zastępczej. W Programie uwzględniono i zrealizowano
możliwość zapewnienia dzieciom i młodzieży opieki w placówkach
wsparcia dziennego, objęcia rodzin wsparciem asystenta
i specjalistycznym poradnictwem, zwiększenia kompetencji rodzin
w wypełnianiu przez nich ról społecznych.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie w ramach świadczeń pomocy
społecznej zapewnia usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi
opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących. Od dnia 1 stycznia 2021 r.
wprowadzono nowy koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych pozwalający na zastosowanie
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warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania

nowych stawek w decyzjach przyznających w tej formie pomoc osobom
potrzebującym.

Miejski Konserwator Zabytków
Numer uchwały
XXXI /892/2021

Termin
podjęcia
26 lutego
2021 r.

XXXII/926/21

26 lutego
2021 r.

XXXV/1016/21

28 czerwca
2021 r.

Treść uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym
w gminnej ewidencji zabytków
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora
Muzeum Rzemiosła w Krośnie porozumienia o
powierzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego
prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych
zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Sposób realizacji
Każdego roku do 30 września przyjmowane są wnioski właścicieli
obiektów zabytkowych z terenu miasta Krosna na udzielanie pomocy
finansowej. W ramach dotacji Wnioskodawca może otrzymać do 75%
nakładów koniecznych do przeprowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych.
Na mocy uchwały dokonano zmian w § 7 uchwały, uchylony został § 18
uchwały, załącznik do Uchwały czyli wzór wniosku otrzymał nazwę
Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXII/926/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26
marca 2021 r.
Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie na mocy porozumienia wydaje
pozwolenia, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w zakresie
umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych,
tablic, reklam oraz napisów.

