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plan na 2022 r. 

(po zmianach)

przewidywane 

wykonanie w 

2022 r.

DOCHODY 428 006 173 455 255 405

dochody bieżące 400 491 204 407 917 902

dochody majątkowe 27 514 968 47 337 503

WYDATKI 490 506 186 477 996 989

wydatki bieżące 394 806 369 385 172 173

wydatki majątkowe 95 699 816 92 824 816

deficyt budżetu -62 500 013 -22 741 584

zaciągniete kredyty i pożyczki 60 950 001 60 861 222

spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 28 767 532 28 767 532

zadłużenie na koniec 2022 r. 252 740 576 252 651 798
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43 512
spadek o 455 osób w stosunku do 2021 roku 

(43 967 na dzień 31.12.2021).

Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2022
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Projekty dofinansowane 

ze środków zewnętrznych
zakończone lub realizowane w 2022 roku
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„Poprawa jakości powietrza w Krośnie - wymiana źródeł ciepła" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zakończono realizację drugiej części projektu, która obejmowała zaprojektowanie 

i wykonanie przyłączy ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz wewnętrznych 

instalacji c.w.u. i c.o. w 49 budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Krosna. 

Pierwszą część projektu – polegającą na zaprojektowaniu oraz zainstalowaniu 96  

gazowych kotłów kondensacyjnych i wkładów kominowych w budynkach 

jednorodzinnych na terenie Miasta Krosna – zakończono jeszcze w 2020 roku.

Całkowita wartość projektu to 12 429 867,15 zł

Wydatki kwalifikowane wyniosły 10 031 600,00 zł, z czego 85% to dofinansowanie 

z Unii Europejskiej w wysokości: 8 526 860,00 zł
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„Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej 

funkcji społecznej”

Partnerzy projektu: Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Cech Rzemiosł 

Różnych w Krośnie 

Wartość projektu ogółem:  14 221 212,23 zł 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 7 707 677,43 zł

Wkład własny: 2 569 225,87 zł 

Wydatki niekwalifikowane: 3 944 308,93 zł

Okres realizacji projektu: 26.03.2018 r. – 28.02.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było ograniczenie problemów społecznych na 

terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedmiotem projektu jest 

przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji dwóch budynków, 

położonych na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w Programie 

Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2023: 8



20

22Głównym celem projektu było ograniczenie problemów społecznych na 

terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Przedmiotem projektu jest 

przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji dwóch budynków, 

położonych na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w Programie 

Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016 – 2023: 

• budynku Dzielnicowego Domu Ludowego przy ul. Decowskiego 46 wraz 

z bezpośrednio przylegającym otoczeniem

• budynku „ZGODA” przy ul. Piłsudskiego 14. 
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„Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów 

przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna”.  

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno

Partnerzy projektu: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz 

Politechnika Rzeszowska 

Wartość projektu ogółem:  3 999 261,00 zł

Europejski Fundusz Spójności: 3 059 434,66 zł

Budżet Państwa: 539 900,24 zł 

Wkład własny: 399 926,10 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.12.2022 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

na lata 2014-2020.
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W ramach działań projektowych powstała instalacja pilotażowa składająca się z serwera, 
systemu eBOK i oprogramowania obejmującego mechanizm przetwarzania, sterowania i 
analizowania danych inteligentnej sieci, czyli platformy do zarządzania siecią wodociągową. 
W celu przeprowadzenia badań – na wodomierzach głównych u odbiorców wody na terenie 
miasta Krosna – zamontowano ponad 7,5 tys. nakładek przystosowanych do stacjonarnego 
odczytu wodomierzy wraz z infrastrukturą odbiorczą. 

Dzięki realizacji projektu możliwe było też opracowanie metodyki wyszukiwania niewidocznych na 
powierzchni awarii sieci wodociągowej (na podstawie danych z sieci i poszczególnych 
wodomierzy), stopniowego ograniczania strat wody w sieci wodociągowej wraz z rekomendacją 
optymalnych narzędzi pomiarowych i informatycznych. Przygotowane zostały wzory systemów 
monitoringu sieci wodociągowej, obiektów technicznych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego 
(stacje uzdatniania wody, hydrofornie), odbiorców masowych (fabryki, budynki wielolokalowe) 
oraz odbiorców indywidualnych, które umożliwiły ustalenie jakie dane należy zbierać z 
poszczególnych punktów i z jaką częstotliwością. 

Wdrożone oprogramowanie wykorzystuje dane pochodzące z czujników rozmieszczonych na 
sieci (przepływomierze i wodomierze strefowe) i u odbiorców (nakładki do stacjonarnego 
odczytu wodomierzy), które komunikują się nie tylko z zarządcą sieci, ale także z jej 
użytkownikami, ucząc się prawidłowych rozbiorów wody, samodzielnie oceniając stopień 
zagrożenia i zgłaszając anomalie. 

Do obsługi tych danych została wykorzystana platforma SmartFlow, która umożliwia efektywne 

zarządzanie przedsiębiorstwem wod.-kan. dzięki temu, że dane są zintegrowane w jednym, 
intuicyjnym narzędziu. W ramach zrealizowanego projektu powstał również nowoczesny 
i multifunkcjonalny system eBOK, służący do elektronicznej obsługi klientów Krośnieńskiego 
Holdingu Komunalnego. Dostępny jest on pod adresem – ebok.ekrosno.pl 
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„Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie”

Zakończenie projektu nastąpiło 31 marca 2022 r. W ramach projektu 

stworzono kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych 

powyżej 60 roku życia poprzez:

• zapewnienie wszystkim uczestnikom projektu całodobowej teleopieki za 

pomocą bransoletki, dzięki której uczestnik miał możliwość wezwania 

pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia poprzez kontakt z 

Centrum Teleopieki,

• zapewnienie wsparcia dla uczestników projektu w postaci usług 

opiekuńczych/sąsiedzkich usług opiekuńczych świadczonych w miejscu 

zamieszkania. 

Wartość projektu 2 886 366,26 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Budżetu Państwa 2 537 251,33 zł
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„Przebudowa przejść dla pieszych w Krośnie na ulicach: Legionów (nr P1986R) (km 0+893; km 
0+979) i Wisłocza (nr G119584R) (km 0+107)”

W sierpniu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.
W ramach projektu przebudowano trzy przejścia dla pieszych znajdujące się w miejscach 

szczególnie obciążonych ruchem pieszych.
Zakres rzeczowy obejmował: wyniesienie tarczy skrzyżowania, zastosowanie urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego ograniczających prędkość jazdy pojazdów, zmianę organizacji 
ruchu wraz ze zmianą lokalizacji przejść dla pieszych oraz ich doświetlenie.

Wartość kwalifikowana inwestycji  549 900,00 zł.
Wartość wnioskowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  439 920,00 zł.
Okres realizacji zadania: wrzesień 2021 r. - sierpień 2022 r.

„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)”

W lipcu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.
Zadanie polegało na przebudowie czterech przejść dla pieszych znajdujących się w miejscach 
szczególnie obciążonych ruchem pieszych. 
Przebudowa przejść dla pieszych, wykonanie nowej organizacji ruchu, doświetlenie przejść w 
znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ruchu 
pieszych.
Wartość kwalifikowana projektu 1 057 000,00 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  542 296,00 zł
Okres realizacji zadania: wrzesień 2021 r. - lipiec 2022 r.
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„Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)”

W czerwcu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.
Zadanie polegało na przebudowie przejścia dla pieszych znajdującego się w miejscu szczególnie 
obciążonym ruchem pieszych. 

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:
1. Wyniesiono przejście dla pieszych.
2. Doświetlono rejon przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia i stref oczekiwania zgodnie z 
Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla 
pieszych (WR-D-41-4).
3. Zamontowano znaki aktywne.
4. Przystosowano przejście do potrzeb osób niewidzących (montaż kostki dotykowej).
5. Zabezpieczono barierami dojście do przejścia dla pieszych, w celu uniemożliwienia 
przechodzenia pieszych przez drogę w niedozwolonych miejscach.
6. Wykonano remont ok 200 mb istniejącego chodnika oraz nawierzchni jezdni (po obu stronach 
przejścia o długości nie większej niż 100 mb z każdej strony).
7. Wykonano nową organizację ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).

Wartość projektu 212 273,40 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 104 800,00 zł.

Okres realizacji zadania: listopad 2021 r. - wrzesień 2022 r.
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„Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Krośnie”

We wrześniu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.

W ramach inwestycji zostały wykonane prace termomodernizacyjne 

polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych i cokołowych budynku 

oraz wymianie drzwi zewnętrznych. Realizacja tego przedsięwzięcia była 

niezbędna do osiągnięcia rozwiązań poprawiających efektywność 

energetyczną budynku.

Zakłada się, że dzięki niniejszej inwestycji efekt ekologiczny polegający na 

ograniczeniu emisji CO2 zostanie osiągnięty na poziomie 38,554 [Mg/rok], 

a zużycie energii po realizacji zadania zmniejszy się o 113 003 kWh/rok.

Wartość projektu ogółem:  536 562,14 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW: 110 000,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW : 379 323,06 zł

Wkład własny: 47 239,08 zł
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„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 – modernizacja 

budynku - termomodernizacja”

W grudniu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.

W ramach inwestycji zostały wykonane prace termomodernizacyjne 

polegające na ociepleniu i uszczelnieniu stropodachu budynku oraz 

zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 26 kWp. Realizacja 

tego przedsięwzięcia była niezbędna do osiągnięcia rozwiązań 

poprawiających efektywność energetyczną budynku.

Zakłada się, że dzięki niniejszej inwestycji zużycie energii po realizacji zadania 

zmniejszy się

o 26 122,7 kWh/rok.

Wartość projektu ogółem: 407 500,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW: 54 000,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 353 500,00 zł
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22„Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej Urząd 

Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a”

W grudniu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.

W ramach inwestycji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej 

mocy 30 kWp. Realizacja tego przedsięwzięcia była niezbędna do 

osiągnięcia rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku.

Zakłada się, że dzięki niniejszej inwestycji zużycie energii po realizacji zadania 

zmniejszy się o 28 215 kWh/rok.

Wartość projektu ogółem: 127 920,00 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW: 25 000,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 76 500,00 zł 

Wkład własny: 26 420,00 zł
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Miasta Krosna, ul. Staszica 2”

W grudniu 2022 r. zakończono realizację przedmiotowego projektu.

W ramach inwestycji zostały zainstalowane panele fotowoltaiczne o łącznej 

mocy 15,26 kWp. Realizacja tego przedsięwzięcia była niezbędna do 

osiągnięcia rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku.

Zakłada się, że dzięki niniejszej inwestycji zużycie energii po realizacji zadania 

zmniejszy się o 14 360 kWh/rok.

Wartość projektu ogółem: 63 817,32 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW: 25 000,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW: 21 884,00 zł 

Wkład własny: 16 933,32 zł
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22„Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie”

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 

2021 jako zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę ul. 

Sportowej na odcinku od ul. Rzeszowskiej do zjazdu na basen (Zespół Krytych 

Pływalni), budowę sygnalizacji świetlnej z ul. Rzeszowską. 

Wartość projektu ogółem: 2 993 115,21 zł 

Środki Funduszu: 833 971,00 zł 

Wkład własny: 2 159 144,21 zł

Okres realizacji projektu: 10.12.2021 - 15.03.2023
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22„Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie 

wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka”

Projekt jest realizowany w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 

2022 jako zadanie wieloletnie. Inwestycja obejmuje m.in. rozbudowę ulicy 

Paderewskiego na długości 117,50 mb, rozbiórkę istniejącego będącego 

w bardzo złym stanie technicznym mostu na potoku Lubatówka i budowę 

w jego miejscu nowego mostu.

Wartość projektu ogółem: 5 062 946,45 zł 

Środki Funduszu: 2 099 819,00 zł 

Wkład własny: 2 963 127,45 zł

Okres realizacji projektu: 12.10.2022 - 26.10.2023
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„Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z niezbędną 

infrastrukturą ładowania” w ramach programu priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny 

transport Zielony transport publiczny”

W dniu 17.08.2022 r. zostały podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie umowy o dofinansowanie 

przedmiotowego projektu w formie dotacji i pożyczki  w ramach programu 

priorytetowego nr 6.3 „Zeroemisyjny transport Zielony transport publiczny”.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Zakup nowych autobusów elektrycznych dla Miasta Krosna wraz z 
niezbędną infrastrukturą ładowania" planuje się zakup trzech autobusów o napędzie elektrycznym 

wyposażonych m.in. w system zliczania potoków pasażerskich, kasowniki, system zapowiedzi 
głosowej, bileterkę, ekrany LED i LCD, system monitoringu wizyjnego, bezprzewodowy Internet, 
gniazda USB oraz klimatyzację. 
Zakupione pojazdy będą niskopodłogowe i dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 
W celu ładowania zakupionych pojazdów, projekt przewiduje również zakup i montaż na terenie 
Oddziału Elektrociepłowni Krosno punktów ładowania z trzema wyjściami ładowania oraz 

przenośnej ładowarki, która docelowo znajdować się będzie w bazie Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej Sp. z o.o. w Krośnie. 
Ponadto, w ramach niniejszego projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla 14 osób, 
w tym dla 7 kierowców z obsługi pojazdu oraz dla 7 mechaników.

Całkowita wartość projektu: 9 285 046 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji wynosi: 5 075 284,00 zł, a kwota 

dofinansowania w formie pożyczki wynosi: 2 458 634,00 zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 30.04.2024 r. 30
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„Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 -

etap I”

W dniu 18.11.2021 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięcia. W ramach projektu zaplanowano opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Sikorskiego w kierunku 

węzła Iskrzynia w ciągu S19 oraz terenów włączonych od 1 stycznia 2021 r. 

do miasta Krosna - etap I. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji zaplanowano realizację części 

inwestycyjnej w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakres prac dotyczy m.in. 

budowy 1,9 km drogi zbiorczej z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenia oraz 

kanału technologicznego. Droga stanowić będzie jeden z etapów 

planowanego bezpośredniego połączenia miasta z DK19.

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość całkowita projektu: 49 637 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 30 020 000,00 zł

Wkład własny: 19 617 000,00 zł

Okres realizacji: od 01.01.2022 r. do 28.12.2026 r.
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„Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 -

etap II”

Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla 

budowy jednojezdniowej drogi klasy GP o nośności KR 5 w kierunku drogi 

krajowej nr 19 oraz realizację części inwestycyjnej w oparciu o opracowaną 

dokumentację w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakres prac dotyczy m.in. 

budowy około 1,9 km drogi klasy GP o nośności KR 5 wraz z dwoma 

skrzyżowaniami i drogą serwisową, wyposażeniem technicznym dróg oraz 

chodnikiem i ścieżką rowerową.

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość całkowita projektu: 46 474 528,18 zł

Wartość dofinansowania: 29 999 999,65 zł

Wkład własny: 16 474 528,53 zł

Okres realizacji: od 01.06.2022 r. do 30.04.2027 r.

32



20

22

33

Podpisanie umowę na 
zaprojektowanie i wybudowanie drogi 
łączącej Krosno z S-19



20

22

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw 

oświetleniowych”

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych na terenie kompleksu otwartych basenów 

przy ul. Bursaki 29, które zasilać będą:
• Halę Sportowo - Widowiskową MOSiR Krosno - instalacja fotowoltaiczna na 

dachach dwóch budynków zaplecza basenu po stronie zachodniej. Falowniki do 

zasilania hali będą umieszczone w pomieszczeniu technicznym zaplecza 

basenowego, natomiast zasilanie hali zostanie wykonane kablem ziemnym. Średnie 

miesięczne zużycie energii elektrycznej w chwili obecnej wynosi 10 000 kWh. Planuje 

się, że wybudowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na pokrycie ok 32% 

zapotrzebowania na energię,

• kompleks basenów i lodowisko - instalacja fotowoltaiczna na dachach dwóch 

budynków zaplecza basenu po stronie wschodniej. Kompleks basenów otwartych i 

lodowisko są włączone do jednego układu rozliczeniowo-pomiarowego. 

W pomieszczeniu stacji uzdatniania i filtracji na ścianie zostaną zabudowane 

falowniki dla tej części instalacji. Średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej w 

chwili obecnej wynosi 40 000 kWh. 

Planuje się, że wybudowana instalacja fotowoltaiczna pozwoli na pokrycie ok 10% 
zapotrzebowania na energię. Przewidziane instalacje fotowoltaiczne zaplanowano jako on-grid –
przeznaczone do współpracy z siecią energetyczną i rozliczane jako prosumenckie. Stawia to 
ograniczenia mocy generatora do 50 kWp i nie wymagają one pozwolenia na budowę.
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Modernizacja oświetlenia Hali Sportowo - Widowiskowej MOSiR Krosno 

przy ul. Bursaki 29 wykonana na materiałach LED. Przewiduje się całkowitą wymianę –
w większości żarowych - opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED wraz z 

układem sterowania poziomem luminacji i dla niektórych opraw koloru, co pozwoli 

również na aranżacje efektów świetlnych w czasie widowisk. Zaplanowano wymianę ok. 

86 opraw.

Modernizacja oświetlenia hali przy ul. Legionów - wykonana na materiałach LED. 
Przewiduje się wymianę opraw i źródeł światła na oprawy i źródła światła LED. Pozwoli to 

na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania pierwotnego. 

Zaplanowano wymianę ok. 18 opraw. Efektem modernizacji oświetlenia w obydwu 

halach będzie spadek zapotrzebowania na energię o ok 60% w skali roku.

Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj-wybuduj.

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Wartość całkowita projektu: 2 040 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 999 984,00 zł

Wkład własny: 40 816,00 zł
Okres realizacji: od 01.09.2022 r. do 30.06.2023 r.
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„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020. Umowa o powierzenie grantu została podpisana 13 kwietnia 2022 

roku.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie 

dostępu do sprzętu komputerowego. Grant przeznaczony jest na zakup 9 szt. 

komputerów stacjonarnych, 48 szt. laptopów i 4 szt. tabletów dla dzieci i 

wnuków byłych pracowników PPGR.

Program: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020

Wartość całkowita projektu: 146 500,00 zł

Wartość dofinansowania: 146 500,00 zł (100% wydatków kwalifikowanych)

Okres realizacji: od 13.04.2022 r. do 13.02.2023 r.
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„Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + 

Odmieniamy = KROSNO”

Projekt pn. „Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ 

Odmieniamy= KROSNO” jest wieloaspektowy, integruje różne obszary 

działalności miasta w celu kompleksowej poprawy jakości życia oraz lepszego 

dostosowania administracji samorządowej do potrzeb obywateli.

Powstawał z szerokim udziałem mieszkańców i wielu partnerów społeczno –

gospodarczych. Realizowany jest przez Miasto Krosno we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz miastem Gdynia.

Nadrzędnym wyzwaniem jest zatrzymanie w Krośnie młodych ludzi, stworzenie 

dla nich warunków do rozwoju, osiedlania się, sprostanie ich oczekiwaniom.
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W 2022 roku w ramach projektu realizowanych było łącznie 5 przedsięwzięć 

o charakterze inwestycyjnym i wdrażanych przez Urząd Miasta Krosna:

„Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania parków 

kieszonkowych jako zielonych miKROŚNIEŃSKICH stref wypoczynkowych”.
Opracowano dokumentację techniczną. Prace budowlane przewidziane są do realizacji w 2023 
roku. 

„Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku 

sensorycznego”.
Inwestycja w trakcie realizacji. Polega ona na wykonaniu robót budowlanych związanych 
z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu ogrodu działkowego im. F. Chopina w Krośnie. Wykonane 

zostaną nasadzenia drzew od strony ul. Chopina, wytyczone zostaną ścieżki spacerowe i rowerowo-
spacerowe, siedziska oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Mieszkańcy będą mogli skorzystać m.in. 
z altany grillowej, stanowiska grillowego z pergolami, siedzisk kamiennych i ławeczek ogrodowych. 
Zgodnie z projektem zagospodarowania, teren będzie spełniał różne funkcje, tj. wypoczynkową, 
rekreacyjną oraz rehabilitacyjną. Funkcja rehabilitacyjna to przede wszystkim hortiterapia – część 
parku stworzona będzie w formie ogrodu sensorycznego dla osób niepełnosprawnych.   Hortiterapia
stosowana jest jako uzupełnienie innych form leczenia różnego typu schorzeń i zaburzeń. Istotą 
hortiterapii jest oddziaływanie na kondycję psychiczną, fizyczną i intelektualną pacjenta za pomocą 
roślin, a mówiąc bardziej precyzyjnie – ogrodu i prac ogrodniczych. Rehabilitacja w tej formie to 
przede wszystkim wykorzystanie zmysłów wzroku, słuchu i węchu, polegająca na obserwacji roślin, 
wsłuchiwaniu się w dźwięki przyrody, poznawaniu zapachów ogrodu.
Zakończenie prac przewidziane jest na 2023 rok.
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„Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży – opracowanie dokumentacji 

technicznej”
Opracowano dokumentację techniczną. Prace budowlane są w trakcie realizacji, a ich zakończenie 
przewidziane jest w 2023 roku.

„Sami o Sobie” – utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży
W 2022 roku rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem piwnic kamienicy rynek 6 na 
potrzeby Centrum. Nowopowstająca przestrzeń ma być miejscem, w którym młodzież będzie się 
mogła czuć swobodnie i w którym będzie chciała spędzać czas. Otwarcie Centrum zaplanowane 
jest na drugą połowę 2023 roku.

„Wykonanie ortofotomapy, modelu 3D i numerycznego modelu terenu dla 

obszaru Krosna”.
Powstał serwis internetowy, który integruje kilka typów danych w jednym oknie mapy –
ortofotomapy, zdjęcia ukośne/fotoplany ukośne, chmurę punktów oraz modele 3D. Narzędzie 
umożliwia porównywanie danych aktualnych z archiwalnymi, dzięki czemu możliwe jest 
obserwowanie zmian, jakie zaszły na przestrzeni lat.
Link do serwisu: https://krosno.obliview.com/ 
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oraz 15 przedsięwzięć nieinwestycyjnych realizowanych przez Urząd Miasta 

Krosna i Partnerów:

„Organizacja studiów dualnych na kierunku automatyka i robotyka” 

(Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie).

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych 
pracowników, którzy są poszukiwani przez  pracodawców. Zadanie jest realizowane we 
współpracy z pracodawcami, którzy dzięki dualnemu systemowi kształcenia mają realny wpływ 
na kształcenie przyszłych pracowników. Studenci studiów dualnych, poprzez możliwość 
pogłębiania efektów kształcenia w trakcie realizacji staży w środowisku pracy związanym 
bezpośrednio z kierunkiem studiów nabędą lepsze przygotowanie do wykonywania 
powierzonych im zadań zawodowych, a kwalifikacje zdobyte w trakcie realizacji zajęć 
realizowanych w systemie studiów dualnych podniosą ich konkurencyjność na rynku pracy.

Obecnie na kierunku Automatyka i robotyka studiuje 25 studentów. 

„Popularyzacja nauki wśród uczniów szkół podstawowych” (Karpacka 

Państwowa Uczelnia w Krośnie).

Celem przedsięwzięcia jest rozbudzanie zainteresowań technicznych i podniesienie kompetencji 
miękkich uczestników/-czek zajęć w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego 
myślenia, rozwijanie zainteresowań informatycznych, matematyczno-przyrodniczych poprzez 
zajęcia dodatkowe w KPU. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-4 i 5-8 szkół podstawowych.
W 2022 roku realizowane były dwie edycje zajęć dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych. 
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Grupa studentów I roku studiów dualnych 

na kierunku Automatyka i Robotyka 

Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie 

odwiedziła Przemysłowy Instytut Automatyki 

i Pomiarów PIAP w Warszawie (15.06).
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„Zdobywaj doświadczenie i umiejętności z KPU w Krośnie” (Karpacka 

Państwowa Uczelnia w Krośnie)

Przedsięwzięcie ma na celu rozbudzanie zainteresowań technicznych i informatycznych 
młodych krośnian i przyczynić się do zwiększenia dostępności wykwalifikowanych kadr na 
lokalnym rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia realizowane są m.in. wykłady akademickie: 
dla szkół średnich realizowane przez pracowników dydaktycznych KPU, mające inspirować, 
rozwijać zainteresowania, pobudzać intelektualnie, liczne konkursy, takie jak np. „Escape room”, 
Hackathon (maraton programistyczny), zawody e-sportowe, Konkurs dla przyszłych inżynierów –
studentów KPU – rozwijanie   zainteresowania techniką, rozwijanie i kształtowanie umiejętności 
technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy, zachęcanie do dalszego kształcenia na 
studiach II stopnia.   

„Młodzi bliżej biznesu” (Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie)

Realizacja zadania ma na celu powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku 
pracy: większe zorientowanie uczelni na kształcenie praktyczne, wzrost inicjatyw start-upowych
i działalności gospodarczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów i studentów, 
umacnianie współpracy z przedsiębiorcami nie tylko z regionu, ale również o zasięgu 
ogólnopolskim i europejskim.
W 2022 roku w ramach przedsięwzięcia w Kampusie Techniczno-Sportowym Karpackiej 
Państwowej Uczelni w Krośnie odbyły się IX Targi Pracy. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie 
szkół średnich zarówno z Krosna i regionu, a także studenci, absolwenci oraz osoby poszukujące 
zatrudnienia. Targi odwiedziło ponad 700 osób.
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„Networking lokalnych przedsiębiorców” (Cech Rzemiosł Różnych 

w Krośnie).
Przedsięwzięcie zakłada promocję i organizację cyklu działań o charakterze edukacyjnym, 
sieciującym, wzmacniającym lokalny biznes.   

„Zaglądnij do cechu” – warsztaty rzemieślnicze (Cech Rzemiosł Różnych 

w Krośnie).
Przedsięwzięcie zakłada promocję i organizację różnorodnych warsztatów rzemieślniczych 
skierowanych głównie do krośnieńskich rodzin oraz turystów. Mistrzowie lub czeladnicy prezentują 
uczestnikom spotkań swoją pracę w sposób warsztatowy, włączając ich do interakcji. Celem 
spotkań jest pokazanie rzemiosła jako drogi zawodowej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej 
Krosna. Dla młodszych uczestników zajęcia mają formę zabawy, gdzie każdy może wejść w rolę 

empirycznie i przekonać się na czym dany zawód polega.

„Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie” (Stowarzyszenie 

Kogel Mogel).
Projekt dąży do wzmocnienia mieszkańców w niewielkich wspólnotach, poczucia wpływu jaki 
mają działając razem. Organizowanie grup, którego efektem będą oddolne inicjatywy, stanie 
się bazą dla stopniowego wzrostu zaangażowania Krośnian nie tylko w kwestiach bezpośrednio 
związanych z najbliższym sąsiedztwem, ale docelowo także szerzej (w skali całego miasta) 
tworząc grunt dla faktycznego rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego.
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„Stworzenie turystycznych ścieżek narracyjnych”

Kampania promocyjna „KROSNO WIELU ŚCIEŻEK” 

(Fundacja karpacki Klaster Ekonomii Społecznej)

Realizacja dwóch powyższych przedsięwzięć jest obecnie w trakcie. Zakładają one stworzenie, a 

następnie promocję w oparciu o dostępne zasoby informacyjne, turystyczne i promocyjne ścieżek 
tematycznych o charakterze narracyjnym oraz ich multimedialną prezentację z wykorzystaniem 
dedykowanej strony internetowej. 
Realizowane są liczne spotkania i warsztaty z mieszkańcami w każdym wieku, NGO, rzemieślnikami i 
przedsiębiorcami celem zachęcenia ich do przeprowadzenia rozeznania w zakresie dostępnych 
zasobów miejskich oraz pogrupowania tematycznie zasobów w ścieżki łączące punkty historyczne, 

kulturowe, gospodarcze i przestrzenne miasta.

„Krośnianie krośnianom – warsztaty tradycji” (Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej)

Przedsięwzięcie składa się z szeregu międzypokoleniowych warsztatów z zakresu kultury ludowej i 
tradycyjnej. Dobór dziedzin jest ściśle związany z tradycją regionu, a formuła zajęć, przez 

zaangażowanie w ich prowadzenie dwóch mistrzów tradycji (jednego starszego i drugiego 
młodszego pokolenia), wywodzących się z lokalnego środowiska, zapewnia ich atrakcyjność i 
wzmacnia więź między samymi prowadzącymi jak i uczestnikami.
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„Skuteczne planowanie kariery zawodowej jako zwiększenie szans na rynku 

pracy” (UM Krosna)

Przedsięwzięcie ma na celu promowanie kształcenia zawodowego. W 2022 roku zakupiono pomoce 
dydaktyczne do preorientacji zawodowej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Zakłada ono 
szkolenie kadry pedagogicznej szkół w zakresie doradztwa zawodowego, wprowadzenie w szkołach 
zajęć z doradztwa zawodowego mających na celu zbadanie predyspozycji zawodowych uczniów 
oraz organizowanie imprez przez szkoły (eventy młodych przedsiębiorców powiązane z 
przedstawicielami rynku pracy, pikniki edukacyjne, festiwale nauki i techniki) i promowanie 
kształcenia zawodowego.

„Profesjonalny urzędnik – przegląd i doskonalenie systemu zarządzania 

kompetencjami” (UM Krosna)

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2022 roku i kontynuowana będzie w roku 2023. Celem 
przedsięwzięcia jest poprawa skuteczności realizacji zadań, zwiększenie zdolności instytucjonalnych 
i kompetencji lokalnej administracji oraz doskonalenie usług publicznych. Opracowano audyt 
kompetencji i potrzeb szkoleniowych, a w 2023 roku planowane jest m.in. przeprowadzenie szkoleń 
oraz wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami. 
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„Krosno – miasto dostępne dla każdego – wdrożenie standardów dostępności” 

(UM Krosna)

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się w dużym stopniu do wzrostu standardu oferowanych usług 
publicznych i jakości obsługi klientów. 

Zadania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia obejmują m.in. wykonanie audytu zewnętrznego 
w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej budynków urzędu 
miasta i podległych jednostek (25 obiektów użyteczności publicznej) oraz audytu dostępności 
przestrzeni miejskiej i usług publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, 
informacyjno – promocyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej i transportowej.
W 2022 roku przeprowadzono szkolenia stacjonarno - warsztatowe dla 75 pracowników Urzędu 
Miasta Krosna, jednostek organizacyjnych Gminy oraz spółek komunalnych w zakresie potrzeby 
tworzenia i wdrażania standardów dostępności oraz wiedzy na temat potrzeb osób ze szczególnymi 
potrzebami.

W dniach 23-25 maja 2022 r. przedstawiciele Urzędu Miasta Krosna oraz jednostek organizacyjnych 
uczestniczyli w wizycie studyjnej w Mieście Gdynia – Partnera projektu. W trakcie wizyty pracownicy 
samorządowi z Krosna zapoznali się ze standardami dostępności w mieście Gdynia i ich przykładami 
w wybranych inwestycjach miejskich. Ponadto w trakcie dyskusji omówiono wieloletnie 
doświadczenia Miasta Gdynia związane z wdrażaniem dostępności.
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„Aktywni obywatele i silne organizacje pozarządowe – program wzmocnienia 

instytucjonalnego NGO” (UM Krosna)

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
(CWOP). Stanowi ono swego rodzaju pilotaż i wpływa pozytywnie na rozwój zaangażowania 
mieszkańców w sprawy lokalne i społeczne. 

Wzmacniany jest dialog pomiędzy NGO i Gminą Miasto Krosno oraz rozwijane i wdrażane są nowe 
kompetencje wśród krośnieńskich organizacji pozarządowych. W 2022 roku odbyło się wiele szkoleń, 
warsztatów i moderowanych spotkań branżowych  dla organizacji pozarządowych. 

Przedstawiciele NGO z terenu Krosna mieli również możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej do 
Gdyni, gdzie wspólnie z Partnerem miasta Krosna mieli możliwość zapoznania się z działaniami przez 
niego podejmowanymi w obszarze partycypacji społecznej i działań na rzecz mieszkańców.   

„Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie Krośnieńskiej Rady Biznesu” (UM Krosna)

19 przedstawicieli przedsiębiorców oraz otoczenia biznesu zostało powołanych przez prezydenta Piotra 
Przytockiego do Krośnieńskiej Rady Biznesu. W dniu 20 grudnia Rada zainaugurowała swoją 

działalność.

Krośnieńska Rada Biznesu to społeczne ciało doradcze, a celem jej powołania jest rozwój współpracy 
samorządu z przedsiębiorcami, lepsze dostosowanie oferty usług publicznych do ich potrzeb, a także 
zwiększenie zaangażowania biznesu w sprawy lokalne istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście.
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"Krosno - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 

2014-2020" – projekt w trakcie realizacji

Projekt polega na przygotowaniu dokumentacji dotyczącej:

• Partycypacyjnego opracowania kompletnej koncepcji zagospodarowania nowych 

terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

• Opracowania Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Krosna.

• Opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa skateparku”.

• Opracowania projektu iluminacji zabytków - Historia światłem malowana.

• Miasto Przedsiębiorczych. Partycypacyjne opracowanie Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości Innowacje w polityce mieszkaniowej. Strategia Mieszkaniowa Miasta 

Krosna. 

Wszystkie dokumenty są w trakcie opracowania. Prowadzone są również konsultacje 

zarówno z mieszkańcami, jak i instytucjami, przedsiębiorcami odpowiednio do zakresu 

dokumentacji.

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Krosno

Wartość projektu ogółem:  509 641,00 zł

Europejski Fundusz Spójności: 433 194,85 zł

Budżet Państwa: 76 446,15 zł 
Okres realizacji projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2023 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
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Strefa Inwestycyjna „Krosno – Lotnisko”

Liczba inwestorów w Strefie: 28

Powierzchnia sprzedanych terenów ogółem: 41,7 ha (84%) 

Liczba etatów utworzonych przez inwestorów ogółem: 567

2 nowych inwestorów zakupiło grunty w 2022 r. (łącznie 3,6 ha):

- PELMET Sp.j. - produkcja obudów i rozdzielnic elektrycznych oraz elementów 

metalowych dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego;

- AW Logistyka Sp. z o.o. – centrum logistyczno-dystrybucyjne branży 

motoryzacyjnej.

Firmy: Entre, Tarpom oraz Max-Stone zakończyły realizację inwestycji. W trakcie 

budowy znajduje się 5 inwestycji.
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22Inkubator Przedsiębiorczości Krosno (IPK)

Udostępnianie powierzchni dla początkujących przedsiębiorców:

• 16 firm korzysta z lokali biurowych i produkcyjnych

• 4 firmy korzystają z wirtualnego biura

• Wykorzystanie powierzchni: 

biurowa: 56,72%, 

produkcyjna: 100%

• 98 osób – zatrudnionych w firmach w IPK

• Branże obecne w IPK: lotnictwo, motoryzacja, ICT, jakość życia

59



20

22

60



20

22Doradztwo, wspieranie przedsiębiorczości i kształtowanie postaw 

przedsiębiorczych wśród młodych:

• Współpraca z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie – organizacja zajęć 

z przedsiębiorczości, doradztwo dla początkujących przedsiębiorców –

studentów.

• „Piątki doradcze” – bezpłatne porady prawne, podatkowe, biznesowe, 

marketingowe w każdy ostatni piątek miesiąca. Eksperci udzielają wsparcia 

m.in. w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności, wyboru formy 

opodatkowania, tworzeniu biznes planów i modeli biznesowych, czy też 

promocji w mediach społecznościowych.

• Lekcje przedsiębiorczości dla młodzieży ze szkół średnich.
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Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej na terenie inwestycyjnym o pow. ponad 11 ha przy ul. Lotników 
20 (teren byłych zakładów lotniczych). Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej to 1 521,30 m. 

Koszt zadania: 1 994 684,25 zł

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Polanka 

oraz miasta Krosna

Wykonano I etap przebudowy budynku OSP Polanka w zakresie docieplenia ścian, wykonaniu instalacji 
c.o., wydzielono pomieszczenie sanitarne. 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt zadania: 250 000,00

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krosna poprzez modernizację 

obiektu remizy i zakup sprzętu dla OSP Krosno-Białobrzegi

Wykonano obniżenie posadzki w pomieszczeniu garażowym OSP Białobrzegi oraz powiększono otwór 
drzwiowy dostosowany do parametrów wozu strażackiego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt zadania: 41 440,63
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Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno-

Turaszówka

Wykonano remont pomieszczeń na I piętrze budynku OSP Turaszówka

w zakresie modernizacji sali spotkań wraz z aneksem kuchennym oraz 

sanitariatów. 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt zadania: 252 214,34

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. M. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku

Wykonano modernizację sali edukacyjnej oraz pomieszczeń przyległych  

zlokalizowanych  w poziomie piwnic w zakresie: izolacji przeciwwilgociowej 

ścian i posadzki, wykonaniu nowych posadzek z płytek z kamieni 

sztucznych, roboty tynkarskie i malarskie. 

Koszt zadania: 211 812,53
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Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 

w Krośnie

Wybudowano kompleks sportowy: boisko do piłki nożnej o nawierzchni 

ze sztucznej trawy o pow. 1144 m2, boiska o nawierzchni poliuretanowej 

o pow. 601,40 m2, bieżni do skoku w dal o pow. 242,66 m2 , plac zabaw. 

Kompleks sportowy jest oświetlony.  

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Koszt zadania: 844 661,48

Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 - modernizacja budynku

Wykonano modernizację pomieszczeń szatni oraz korytarza 

zlokalizowanych w poziomie piwnic.

Koszt zadania: 92 115,68
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Szkoła Podstawowa Nr 14 z OSiI ul. Wojska Polskiego 45 - modernizacja 

budynku

Wykonano I etap modernizacji kanalizacji sanitarnej w budynku szkoły 

(wymieniono piony kanalizacji sanitarnej) 

Koszt zadania: 216 140,00

Miejski Zespół Szkół Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Kisielewskiego 18 -

modernizacja chodnika, nawierzchni placu zabaw

Wymieniono zużytą nawierzchnię  placu zabaw oraz wymieniono 

nawierzchnię chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową. 

Koszt zadania: 103 831,31 
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Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa 

przedszkola

Wybudowano nowy obiekt  6-oddziałowego budynku przedszkola 

miejskiego wraz z zewnętrznym placem zabaw oraz parkingiem. 

Przedszkole przystosowane jest do przyjęcia 150 przedszkolaków.

Koszt zadania: 6 049 528,11

Przedszkole Miejskie  Nr  5,  ul. Powstańców Warszawskich  42 -

modernizacja budynku

Wykonano wymianę instalacji wodociągowej w budynku Przedszkola 

Miejskiego Nr 5, wymiany 562 m instalacji wody użytkowej

Koszt zadania: 128 280,63
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Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń  budynku szkoły przy 

ul. P. Skargi 1 dla potrzeb przeniesienia placówki ZSKU z ul. Czajkowskiego. 

Wymieniono instalację elektryczną, wykonano roboty malarskie, posadzkowe, 

przystosowano pomieszczenia pod kątem pracowni zawodowych.

Koszt zadania: 358 896,90

Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 

przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia

Przeprowadzono roboty budowlane w SP Nr 10, SP Nr 8, SP nr 14 

poprawiające dostępność placówek oświatowych  dla potrzeb uczniów 

z dysfunkcją wzrokową i ruchową. W ramach projektu dostępna szkoła 

w SP Nr 10 i  SP 14 zamontowano windę osobową a w SP Nr 8 wybudowano 

podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Koszt zadania: 1 155 772,88
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Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu 

podjazdu

Przebudowano  istniejące schody zewnętrzne Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Krośnie przy wejściu do części budynku zajmowanej przez  

Seniorów.  

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koszt zadania: 20 000,00
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Altana ogrodowa dla seniorów na osiedlu, w celu wykorzystania jej na 

zajęcia dla grupy wiekowej i integracja

Wybudowano altanę ogrodowa dla seniorów przy budynku MOPR wraz 

z utwardzeniem powierzchni gruntu z kostki betonowej (dojścia, płytka 

odbojowa). Wyposażenie altany stanowi zestaw mebli drewnianych 

ogrodowych stół i ławki z litego drewna dla 16 osób. 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koszt zadania: 59 800,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 - modernizacja 

budynku

Przeprowadzono modernizację budynku sali gimnastycznej przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w zakresie: przebudowa stropodachu wraz 

z instalacją odgromową, wymiana oświetlenia, wentylacji, instalacji c. o., 

montaż sufitu podwieszanego akustycznego i podłogi sportowej wraz z 

niezbędnym wyposażeniem. Wykonano docieplenie stropodachu budynku 

szkoły, zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 26 kW, wykonano 

modernizację pokrycia dachu budynku szkoły.

Koszt zadania: 859 206,46 73
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Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna

Wybudowano kanalizację deszczową w ul.  Blich i przy ul. Boh. Westerplatte.  

Pozostaje do wybudowania kanalizacja w ul. Boczna Lelewela, oraz kolejny 

etap kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia: IV kw. 2022 r. 

Koszt zadania: 1 105 985,53

Rewitalizacja parku przy ul. Piastowskiej w Krośnie

Wykonany I etap  rewitalizacji parku w zakresie modernizacji alejek 

spacerowych, budowy  oświetlenia wraz z montażem obiektów małej 

architektury.

Koszt zadania: 396 909,91
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Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 

0 oraz +1 budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek”. 

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wentylacji 

mechanicznej nawiewno – wyciągowej oraz klimatyzacji w systemie split, 

multisplit w pomieszczeniach sal wielofunkcyjnych na poziomie 0 i poziomie 

+1 budynku Dzielnicowego Domu Ludowego „Puchatek”. 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koszt zadania: 130 344,65

Wykonanie zewnętrznej nawierzchni tanecznej przy Dzielnicowym Domu 

Ludowym w Suchodole wraz z robotami towarzyszącymi

Opracowana została ekspertyza techniczna oraz dokumentacja projektowa 

przebudowy dachu zabytkowego DDL.  Wykonano zewnętrzną nawierzchnię  

taneczną z płyt tarasowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu 

Obywatelskiego.

Koszt zadania: 185 987,24 
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Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie

Wykonano roboty budowlane polegające na zamurowaniu otworów 

okiennych sali kinowej, docieplono ściany podłużne sali, wybudowano 

podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono konserwację 

schodów z piaskowca. 

Koszt zadania: 398 288,66 

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie 

Zostanie wybudowana na pierwszym łuku otwarta trybuna na 2200 miejsc 

siedzących, pomieszczenia sanitarne w tym dla osób niepełnosprawnych, 

miejsca postojowe, droga pożarowa oraz niezbędna infrastruktura 

techniczna. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót luty 2023 r.
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Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego przy ul. Ostaszewskiego

Wykonano oświetlenie boiska sportowego. 

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Koszt zadania: 194 340,00 

Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Miasto Krosno

Przeprowadzono modernizację pomieszczeń budynku Hali widowiskowo-

Sportowej przy ul. Bursaki w Krośnie polegającą na remoncie pomieszczeń: 

szatni damskiej, szatni męskiej , szatni przy siłowni oraz szatni sędziów. 

Wykonano modernizację boiska sportowego "ORLIK" przy ul. Legionów: 

wymieniono nawierzchnię ze sztucznej trawy, bramki, oraz siatki 

piłkochwytów.

Koszt zadania: 814 068,55 
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Inwestycja obejmowała rozbudowę ul. Polnej w Krośnie od ul. Bieszczadzkiej 

do granicy miasta Krosna. Szerokość jezdni wynosi od 6,0 m, drogi klasy 

technicznej "L". Wzdłuż lewej krawędzi jezdni przebiega ścieżka rowerowa 

z możliwością korzystania przez pieszych, wykonana z masy bitumicznej 

o szerokości użytkowej 3,0 m. 

Wartość umowy: 6 768 851,83 zł

w tym dofinansowanie z RFIL w kwocie 1 813 008,13 zł 
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Przebudowano odcinek ulicy Grodzkiej - położono nawierzchnię brukową 

z kostki granitowej.

koszt zadania: 581 881,36 zł

Przebrukowano fragment ulicy Piłsudskiego, dodatkowo na odcinku ok 100 m2 

wykonano wymianę podbudowy na betonową, przebrukowano fragment 

ul. Słowackiego, 

koszt zadania: 407 776,24 zł
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Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie 

Zadanie dotyczyło budowy 27 miejsc parkingowych i dwóch miejsc dla osób 

niepełnosprawnych na ul. Lelewela. 

Koszt zadania: 406 430,02 zł

Przebudowa ul. Kopernika w Krośnie

Wykonanie 940 m nowej nawierzchni na ul. Kopernika.

Koszt zadania: 574 971,04 zł
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Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 

1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie.

Zabezpieczenie osuwiska na ul. Okrzei polegało na palowaniu, nałożeniu 

materaców, które zapobiegają obsuwaniu się terenu oraz nałożenie nowej 

nawierzchni. 

Koszt inwestycji:  2 855 011,03 zł 

w tym 754 547 zł dofinansowane ze środków rezerwy celowej PUW.

Przebudowa ul. S. Okrzei w Krośnie

Wykonanie nowej nawierzchni na części jezdni na odcinku ok. 400 mb., 

a także zmiana lokalizacji chodnika wraz z jego przekształceniem w ciąg 

pieszo-rowerowy. 

Koszt zadania: 735 506,67 zł 
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Inwestycje drogowe realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój 

przebudowano chodnik na ul. Rzeszowskiej (odcinek od sygnalizacji przy FRAC 

do granic miasta) 

wartość zadania:  475 230,38 zł

Utwardzenie terenu części działki nr ewid 627/6 obr. Krościenko Niżne - Etap I

Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej 

wartość zadania 63 492,60 zł

Nakładka asfaltowa na ul. Klonowej 

wartość zadnia 159 227,68 zł.

Modernizacja infrastruktury "Elektryka" oraz strażnicy OSP Krosno – Turaszówka

zadanie jest w  trakcie realizacji 
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W ramach budżetu partycypacyjnego 50/50 wykonano: 

Przebudowę ul. Bieszczada – chodnik

wartość zadania: 114 874,62 zł

Przebudowę chodnika na ul. bocznej od ulicy Betleja

wartość zadania: 41 610,90 zł

Przebudowę ulicy Reymonta w Krośnie - budowa parkingu

wartość zadania: 66 924,30 zł

Przebudowę ulicy S. Batorego w Krośnie - przebudowa chodnika i miejsc 

postojowych

wartość zadania: 147 977,07 zł

Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Spokojną i Korczyńską

zadanie w trakcie realizacji
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Rozpoczęte inwestycje drogowe:

Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I 

Zakres obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi 

klasy Z w kierunku węzła Iskrzynia w ciągu S19 - etap I oraz realizację części 

inwestycyjnej w oparciu o opracowaną dokumentację w formule zaprojektuj-

wybuduj. 

Zakres prac dotyczy m.in. budowy 1,9 km drogi zbiorczej z ciągiem pieszo-

rowerowym w kierunku planowanej strefy inwestycyjnej oraz terenów 

przeznaczonych na mieszkalnictwo, 2 skrzyżowań, oświetlenia oraz kanału 

technologicznego od zaprojektowanego skrzyżowania z łącznikiem do 

ul. Bieszczadzkiej do projektowanego przez PKP skrzyżowania z przejazdem 

kolejowym linii nr 108 w ciągu ul. gen. Władysława Sikorskiego. 

Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

planowane jest na listopad 2026 r. i opiewa na kwotę  49 637 000,00 zł, w tym 

30.020.000,00 zł promesy w ramach Rządowego programu Polski Ład. 
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Przebudowa ulicy bocznej od ul. Stefana Batorego w Krośnie 

zadanie obejmuje położenie nowej nawierzchni wraz z podbudową oraz 

budową chodnika. 

Koszt zadania: 1 226 310,00 zł  

Odebrane zadania projektowe: 

Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu 

drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna zrealizowano 

dokumentację projektową przebudowy/rozbudowy linii kolejowej nr 108 na 

odcinku w km około od 69,700 do 72,100 i towarzyszącej infrastruktury 

komunikacyjnej wraz uzyskaniem dokumentu zezwalającego na rozpoczęcie 

inwestycji.
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W 2022 roku łączne środki przeznaczone na remonty bieżące nawierzchni 

dróg i chodników na terenie miasta oraz ich bieżące utrzymanie wyniosły 

około 1 850 000 zł.
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Ochrona środowiska 

i gospodarka komunalna

Najważniejsze zadania realizowane w 2022 roku
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Zagospodarowanie nowych terenów zieleni – wprowadzenie nasadzeń różanych 

w pasie drogowym DK28. 

Realizacja zadania polegała na zagospodarowaniu terenu o powierzchni ok. 913 

m2 w pasie drogowym drogi krajowej nr 28 przy ul. Podkarpackiej. Zostały 

posadzone róże okrywowe ‘Street Dance’, które są odporne na aerozol solny i sól 

drogową. 

Koszt zakupu roślin to 17 004,60 zł, natomiast koszt robocizny to 30 324,88 zł. 

„Modernizacja Parku Miejskiego im. Rotmistrza W. Pileckiego przy ul. Karłowicza 

w Krośnie – etap II”. 

W ramach zadania został wykonany II etap prac związanych z 

zagospodarowaniem terenu roślinnością okrywową. Obszar pokryty nasadzeniami

to powierzchnia ok. 891 m2. 

Zamontowano tablice informacyjne nt. występującej w parku roślinności. Mogą 

zostać one wykorzystane do prowadzenia edukacji ekologicznej i przyrodniczej. 

Koszt realizacji zadania to: 59 036,60 zł.
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Na skarpie przy ul. Okrzei urządzono mini park o nazwie "Ptasi Gaj". 

Wśród drzew powstały ścieżki, po których może spacerować każdy. Przy alejkach 

zamontowano karmniki dla ptaków i tablice informacyjne, z których jedna 

prezentuje przykładowe budki dla zwierząt - możemy dowiedzieć się, które ptaki 

w nich mieszkają. Dodatkowo posadzono też rośliny, które mają przyciągać ptaki 

różnych gatunków, tj. aronia, róża jadalna czy irga błyszcząca.
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• posadzono 280 drzew 

• wykonano badania 74 drzew w obrębie miasta

• wykonano kolejny etap dokumentacji ornitologicznej dot. jerzyków (Apus Apus)

• wykonano przegląd ornitologiczny "ptasiej dzielnicy"

• powiększono "miejską pasiekę" o 3 rodziny pszczele

• rozpoczęto akcję usuwania gatunków inwazyjnych z terenu miasta

• wykonano zabiegi pielęgnacyjne przy 20 drzew wiekowych
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Dofinansowanie do wymiany starych kotłów na kotły gazowe. 

W celu zachęcenia mieszkańców Krosna do wymiany starych kotłów na 

paliwo stałe na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne o wysokiej 

sprawności miasto udziela na ten cel dotacje. 

Dofinansowanie w wysokości 95% inwestycji udzielane są do wymiany 

starego kotła. W 2022 r. z tego programu przyznano dotacje do wymiany 

12 sztuk kotłów. 

Wartość zadania: 24 000 zł. 
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od 16 marca 2021 roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

Programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać informacje i pomoc 

przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Punkt Konsultacyjno- Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” znajduje 

się w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 (II piętro) pokój 203
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Kolorowy skrawek dzieciństwa w szarej rzeczywistości 

W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2022 wybudowany został plac 

zabaw przy bloku z mieszkaniami socjalnymi na ul. Okulickiego. 

Plac zabaw został wyposażony w karuzelę tarczową, bujak sprężynowy, 

dużą piaskownicę, zestaw zabawowy-domek ze zjeżdżalnią i drabinką 

oraz podwójną huśtawkę z siedziskiem kubełkowym i siedziskiem płaskim. 

Teren wokół placu zabaw został uprzątnięty i wyrównany, zasiano 

trawniki, a pod zestawem zabawowym i huśtawką wykonano piaskową 

nawierzchnię bezpieczną. Plac zabaw został również wyposażony w 

stojaki rowerowe, ławeczki, regulaminy oraz kosze na odpady.

Wartość inwestycji wraz z dokumentacją projektową: 69 581,10 zł.
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Również w roku bieżącym prowadzone były prace związane z poprawą 

nawierzchni alejek cmentarnych. Dotychczasowa, zniszczona 

nawierzchnia asfaltowa sukcesywnie jest wymieniana na nawierzchnie 

z kostki brukowej. Na najstarszej części cmentarza w sektorach A 

wykonano łącznie 550 m2 nowej nawierzchni, a w sektorze C6, gdzie 

znajdują się murowane groby urnowe, powstała całkiem nowa alejka o 

powiedzeni 80 m2.

Wartość inwestycji: 156 393,10 zł.
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W ramach prac inwestycyjnych zostało wykonane nowe ogrodzenie 

cmentarza wzdłuż ulicy Baczyńskiego oraz ogrodzenie sąsiadującej 

z cmentarzem działki prywatnej. 

W ramach prac zdemontowano stare ogrodzenie siatkowe, zniwelowano 

teren i wykonano 220 m ogrodzenia z prefabrykowanych paneli 

stalowych na cokole betonowym. Dodatkowo odnowiono bramę 

i furtkę prowadzące na cmentarz od ul. Popiełuszki.

Wartość inwestycji: 48 040,00 zł.
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W mijającym 2022 roku Krośnieński Holding Komunalny rozpoczął realizację 

największej inwestycji w historii spółki, tj. budowę Bloku Energetycznego 

opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych. Wartość tej inwestycji to ponad 135 mln zł. 

W 2022 r. Krośnieński Holding Komunalny zrealizował wiele ważnych 

społecznie inwestycji, w tym inwestycji ciepłowniczych i wodno-

kanalizacyjnych, a także wybudował i uruchomił kolejne instalacje 

fotowoltaiczne, produkujące prąd na potrzeby własne spółki. Ponadto 

w 2022 r. spółka zainicjowała kilka kampanii edukacyjnych mających na 

celu promocję poprawnej segregacji odpadów oraz promocję picia wody 

kranowej.

Wartość nakładów inwestycyjnych Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego 

w roku 2022 zamknie się w kwocie około 24 mln zł netto.
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Rozpoczęcie budowy Bloku Energetycznego opalanego paliwem 

wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

8 grudnia 2022 r. uroczyście podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień 

węgielnym pod budowę Bloku Energetycznego w Krośnie. 

Inwestycję w ciągu 2 lat ma zrealizować polsko-francuskie konsorcjum firm 

Instal Warszawa i Paprec Energies. Instalacja ma służyć do termicznego 

przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji 

w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW) na 

bazie tego paliwa. 

Rocznie w Bloku Energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości 

z sortowania odpadów.
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Zakończenie modernizacji Oczyszczalni Ścieków 

Dzięki modernizacji, zrealizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, krośnieńska 

Oczyszczalnia Ścieków jest mniej uciążliwa dla otoczenia, a jej praca stabilna 

i bezawaryjna. 

Zrealizowane inwestycje ukierunkowane były głównie na rozbudowę części 

biologicznej oczyszczalni ścieków oraz modernizację istniejących obiektów 

technologicznych w ciągu ściekowym. 

Koszt wykonanych prac to ponad 34 mln zł brutto.
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Inwestycja realizowana w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu 

Komunalnego i Gminy Dukla ma na celu prawidłowe zagospodarowanie 

ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla oraz uniknięcie budowy 

oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej. 

Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł (brutto). 
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Zakończenie modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie, 

której celem było zwiększenie niezawodność pracy ujęcia oraz poprawa 

jakość wody dostarczanej do odbiorców. 

Wartość inwestycji to ponad 6 mln zł. 
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Wdrożenie inteligentnej sieci wodociągowej

W ramach projektu „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania 

systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna, realizowanego 

przez Miasto Krosno we współpracy z Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym 

w Krośnie wdrożono innowacyjny na skalę kraju system do zarządzania siecią 

wodociągową, który ułatwia szybkie i skuteczne wykrywanie ukrytych awarii 

oraz umożliwia minimalizowanie strat wody. 

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom klienci spółki mają dostęp do 

nowoczesnego i funkcjonalnego eBOK-a, w którym mogą m.in. na bieżąco 

monitorować zużycie wody, płacić rachunki itp.
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Spółka zmodernizowała m.in. sieć doprowadzającą ciepło do trzech 

budynków wielorodzinnych przy ul. Wieniawskiego, tj. Wieniawskiego 1, 3 i 5, 

oraz do budynków wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego i Bohaterów 

Westerplatte – zastępując nowoczesną siecią preizolowaną istniejącą tam 

dotychczas sieć kanałową. 

Koszt tych inwestycji to blisko 1 mln zł.
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System obiektów prądotwórczych w spółce został rozbudowany o kolejne 

dwie instalacje fotowoltaiczne. Powstały one na budynkach przy ul. Fredry, 

tj. na dachu siedziby MKS Krosno oraz dachu warsztatów MPGK Krosno.
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Pozyskanie dofinansowania na kolejny projekt odpadowo-energetyczny 

Spółka otrzymała ponad 14,5 mln zł dofinansowania z NFOŚIGW na 

rozbudowę infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie 

poprzez budowę na jego terenie obiektów do przetwarzania i 

magazynowania odpadów wielkogabarytowych, szkła i odpadów 

problemowych oraz budowę zadaszenia nad placem kompostowym, który 

posłuży do uszlachetniania produktu kompostowania bioodpadów. 

Dodatkowo, zakupiony zostanie sprzęt usprawniający pracę instalacji 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów.
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Krośnieński Holding Komunalny został członkiem wspierającym Stowarzyszenia 

Podkarpacka Dolina Wodorowa. Zarząd Spółki uważa, że rozwój technologii 

wodorowych jest jedną z ważnych szans rozwojowych dla przedsiębiorstwa, 

a w wykorzystaniu wodoru widzi duży potencjał i synergię pomiędzy różnymi 

jego działalnościami.
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odpady” 

Inauguracja konkursu, którego celem jest promocja i popularyzacja idei 

poprawnej segregacji odpadów komunalnych i recyklingu. 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich krośnieńskich szkół 

podstawowych (publicznych i niepublicznych).
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Nagrody i osiągniecia:

Tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta w 2022 roku dla Janusza 

Fica – prezesa Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

Top Inwestycje Komunalne 2022 – Rozbudowa Regionalnego Centrum 

Odzysku Odpadów w Krośnie została jedną z najlepszych inwestycji 

komunalnych w kraju. 

Wyróżnienie Modernizacja Roku w kategorii „Ochrony Środowiska” –

Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów 

w Krośnie, otrzymała nominację do ogólnopolskiego finału i zdobyła 

wyróżnienie w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”, największego 

i najbardziej prestiżowego konkursu budowlanego w Polsce. 
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V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 

za rok 2022 – Elektrociepłownia Krosno po raz kolejny znalazła się w czołówce 

najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w kraju

Tytuł Wicelidera Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej – II miejsce 

w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2022

i tytuł wicelidera wśród najlepszych przedsiębiorstw komunalnych w kraju 

Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2022 – Krośnieński Holding Komunalny 

został wyróżniony trzema nagrodami: Najlepsza Usługa – Regionalne Centrum 

Odzysku Odpadów, Laureat Konkursu w kat. Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych oraz Nagroda Specjalna na 25-lecie Firmy.

Wyróżnienie od Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta –

okolicznościowy medal i Brązowy Dyplom z okazji 30-lecia Krajowego Forum 

Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. 
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Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe sp. z o.o.
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do użytku w 2022 r.:

• 43 mieszkania na wynajem w 2 budynkach przy ul. Składowej 5A i 5B;

• 25 mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności w budynku przy 

ul. Składowej 5C; 

• 48 mieszkań na wynajem w budynku przy ul. Składowej 6.

Inwestycje TBS realizowane są przy wsparciu Miasta (niewykorzystane tereny, 

wsparcie kapitałowe) oraz preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, Miasto zaś skutecznie ubiega się na ten cel o 

wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Wsparcie finansowe uzyskane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa 

Krajowego oraz z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, przeznaczone 

na budowę mieszkań oddanych do użytku w 2022 r. przez TBS wyniosło 

10 324 495,67 zł. 
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Ponadto, TBS dysponuje prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę 

dwóch budynków przy ul. gen. J. Hallera ze 130 mieszkaniami. 

Budowa jednego z nich z 65 mieszkaniami została rozpoczęta, a planowany 

termin zakończenia budowy to III kwartał 2024 r. 

Wsparcie finansowe przekazane w 2022 r. przez Miasto na rzecz TBS, uzyskane 

z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów 

budowy wyniosło 7 291 463,34 zł. 

Rozpoczęcie budowy drugiego budynku z 65 mieszkaniami planowane jest 

w przyszłym roku. Poza tym, trwają prace projektowe dotyczące budowy 

kolejnych 2 budynków na terenie przy ul. gen. J. Hallera. 

Całość inwestycji na tym terenie to 4 budynki mieszkalne wielorodzinne o liczbie 

mieszkań 260, realizowane w latach 2022-2025
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Egzamin ósmoklasisty

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 598 krośnieńskich uczniów. Wyniki 

uzyskane przez uczniów z Krosna z każdego przedmiotu są znacznie wyższe 

od wyników uzyskanych w powiecie, województwie i kraju i kształtują się 

następująco:

z języka polskiego:

Krosno - 67% 

powiat krośnieński – 61%

województwo – 61%

Polska – 60%

z matematyki:

Krosno – 67%

powiat krośnieński – 60%

województwo – 59%

Polska – 57%

z języka angielskiego:

Krosno – 75%

powiat krośnieński – 63%

województwo – 66%
Polska – 67%
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Egzaminy maturalne

Do egzaminu maturalnego w roku 2022 przystąpiło 1 266 absolwentów 

krośnieńskich szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 
2021/2022. 

Tegoroczni maturzyści z Krosna osiągnęli najwyższy wynik wśród uczniów z miast na 
prawach powiatu województwa lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Zdawalność egzaminu maturalnego w Krośnie była wyższa niż średnia wojewódzka i 

średnia krajowa. Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy przystąpili do 

egzaminu maturalnego, osiągnęli wskaźnik zdawalności na poziomie 95%, natomiast 

absolwenci techników na poziomie 89%.

Wskaźniki zdawalności w Krośnie są znacznie wyższe od wyników uzyskanych w 
powiecie, województwie i kraju i kształtują się następująco:

Krosno - 93% 

powiat krośnieński – 73%

województwo – 85%

Polska – 85%
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Egzaminy zawodowe

W Krośnie w roku szkolnym 2021/2022 dyplomy technika uzyskało 471 absolwentów krośnieńskich 
techników – w 28 zawodach i 51 absolwentów szkół policealnych –
w 3 zawodach.

Wśród zawodów w jakich kształcą krośnieńskie szkoły najwyższą skutecznością kształcenia - w roku 
szkolnym 2021/2022 - mierzoną wskaźnikiem procentowym liczby absolwentów w danym zawodzie, 
którzy otrzymali dyplom zawodowy wykazało się Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Krośnie  kształcące w zawodzie technik handlowiec (13 osób) oraz 
Szkoła Policealna wchodząca w skład Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie kształcąca 
w zawodzie technik usług kosmetycznych (17 osób) gdzie wszyscy absolwenci otrzymali dyplom 
zawodowy technika.

W branżowych szkołach I stopnia absolwenci, w zależności od formy kształcenia, mogli uzyskać 
świadectwo czeladnicze bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uzyskało 131 
absolwentów branżowych szkół I stopnia w 10 zawodach, tj. elektryk, złotnik-jubiler, sprzedawca, 
stolarz, kucharz,  fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci i instalacji 
sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 

a świadectwo czeladnicze uzyskało 80 absolwentów branżowych szkół I stopnia w 8 zawodach tj. 
monter sieci i instalacji sanitarnych, ślusarz, cukiernik, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, 
fryzjer, stolarz, piekarz.
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Projekty: Krośnieńska Akademia Przyszłości i Nauka – OBECNY! realizowane 

we współpracy z Karpacką Państwową Uczelnią w Krośnie

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, przy zaangażowaniu władz 

Samorządu Krośnieńskiego, podjęła współpracę z miejskimi szkołami 

podstawowymi i ponadpodstawowymi poprzez organizację dla uczniów 

zajęć modułowych.

Realizowane przez KPU warsztaty obejmowały dwa poziomy edukacji tzn. 

uczniów trzecich klas szkoły ponadpodstawowej oraz trzecich klas szkół 

podstawowych. 

Zajęcia odbywały się wybrane piątki w okresie od 4 marca br. do 10 czerwca 

br. i obejmowały dwa moduły: dla uczniów szkół ponadpodstawowych po 90 

minut, natomiast  dla uczniów szkół podstawowych po 60 minut. 

Wykładowcom prowadzącym zajęcia towarzyszyli studenci z kół naukowych. 
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Krośnieńska Akademia Przyszłości

Zajęcia/warsztaty dla uczniów szkół podstawowych obejmowały: edukację 

techniczną, informatykę, język polski, język angielski, edukację muzyczną,  

edukacje przyrodniczą, edukacje matematyczną, edukację plastyczną 

i wychowanie fizyczne. 

Nauka – OBECNY!

Zajęcia/warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych obejmowały 

tematykę: Biologia/Chemia, Chemia/Nauki o Ziemi i Środowisku, Fizyka/Nauki o 

Ziemi i Środowisku, Informatyka, Metrologia, Budownictwo, Inżynieria 

materiałowa - Edukacja techniczna, Przedsiębiorczość, Język polski, Język 

angielski, Historia sztuki, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wychowanie fizyczne.

Zajęcia, które były dostosowane do obowiązujących podstaw programowych, 

były przez nauczycieli szkół ocenione jako „interesujące, prowadzone na 

bardzo wysokim poziomie merytorycznym, ze stopniowanym poziomem 

trudności”, a przez dzieci i młodzież jako „atrakcyjne, pożyteczne i ciekawe” 

i przyczyniły się do zacieśnienia współpracy krośnieńskich szkół ze środowiskiem 

uczelnianym.
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Pracownicy Wydziału Edukacji myśląc o rozwoju miejskiej oświaty i znając 

potrzeby finansowe szkół i placówek skutecznie wnioskowali o dodatkowe 

środki finansowe z programów krajowych i regionalnych oraz z sukcesem  

pozyskali różne dotacje. 

W wyniku tych starań Miasto Krosno pozyskało łącznie [bez projektów 

Erasmus+] blisko 12 215 000,00 zł.
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Najważniejsze działania prowadzone w 2022 roku przez pracowników 

Wydziału Edukacji:

Pozyskanie z budżetu państwa 2 783 505,00 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego 
pn. „Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte – budowa przedszkola”. 

Całkowity koszt zadania to blisko 7 mln 700 tys. zł, z tego 3 561 931,00 zł pozyskane przez 
Wydział Edukacji w latach 2021-2022 stanowiło dofinansowanie udzielone przez 

Ministerstwo Finansów. 

Realizacja zadań wynikających z tzw. projektu „Dostępna Szkoła”. 

Projekt o całkowitej wartości 1 673 700,00 zł, z tego wkład własny 373 700,00 zł budżetu 
Gminy Krosno zakłada innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni 

edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia w Szkole Podstawowej 

Nr 14 w Krośnie, Szkole Podstawowej Nr 8 w Miejskim Zespole Szkół Nr 8 w Krośnie i Szkole 

Podstawowej Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Krośnie.

Działania prowadzone w tym zakresie pozwalają w całości zaspokoić potrzeby każdego 

podmiotu publicznego wynikające z Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
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Aplikowanie do programu rządowego pt. „Laboratoria przyszłości”, którego celem było 
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. 

W ramach Programu 11 miejskich szkół podstawowych otrzymało wsparcie finansowe na 

zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych 

wśród dzieci i młodzieży w łącznej kwocie 1 141 500,00 zł. 

W 2022 roku 4 szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krośnie,  Szkoła Podstawowa 

Nr 7 w Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie,  Szkoła Podstawowa Nr 14 w Krośnie oraz  Szkoła 

Podstawowa Nr 15 w Miejskim Zespole Szkół Nr 4 w Krośnie - zakupiły wyposażenie za 

445 600,00 zł.

Realizacja programu w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) – dotyczącego 
publicznej sieci telekomunikacyjnej, dający szkołom w Mieście Krośnie możliwość korzystania 

z szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego Internetu. Dzięki temu prędkość łączy dla 

wszystkich szkół wzrosła do 100Mbs/100Mbs.
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Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, we 

współpracy m. in. z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Otrzymane środki w ramach projektu 

przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do placówki wychowania przedszkolnego 

tj. Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Krośnie w Miejskim Zespole Szkół Nr 7. 

Pozyskana dotacja to 3 000,00 zł, przy wkładzie własnym – 750,00 zł.

Złożenie aplikacji do programu Dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne […] 

i pozyskanie dla uczniów szkół podstawowych funduszy w wysokości 364 220,46 zł.
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Złożenie wniosku i po jego pozytywnym rozpatrzeniu przystąpienie do Programu „Aktywna 

tablica” – dot. dofinansowania zakupu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość pozyskanej dotacji to 105 000,00 zł przy udziale wkładu własnego wynoszącego 

26 250, 00 zł. 

Dotacja w 2022 r. trafiła do 3 szkół podstawowych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 w Miejskim 

Zespole Szkół Nr 3 w Krośnie, Szkoły Podstawowej Nr 10 w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w 

Krośnie i Szkoły Podstawowej Nr 14 w Krośnie. 

Środki finansowe pozwoliły na zakup sprzętu wykorzystywanego do realizacji zajęć 

prowadzonych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych "TIK" 

oraz pomocy dydaktycznych i narzędzi do  prowadzenia terapii dla dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.

Zawarcie nowego porozumienia przez  Gminę Miasto Krosno na realizację w latach 2022-

2026 programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 

W ramach projektu realizowane są usługi: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, 

pedagogów, logopedów i innych specjalistów w określonym w danym roku wymiarze 

godzin oraz przygotowano miejsca w Bursie Międzyszkolnej i Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla potencjalnych uczennic w ciąży w formie odrębnego pokoju, w 

którym zapewnione zostały komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia 

dziecka. 

Całkowita wartość realizowanego programu to 1 238 853,00 zł, 

w tym w 2022 r. – 234 680,00 zł.
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Dofinansowaniem zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów 

ćwiczeniowych zostało objętych 104 uczniów niepełnosprawnych posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Łączna kwota dofinansowania wyniosła 40 150,00 zł.

Pozyskanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ramach udziału w rządowym 

Programie integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-

2030, dotacji w wysokości 28 809,00 zł, przy udziale środków gminy w wysokości 

15% tj.  5 083,00 zł.
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Pozyskanie środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 

na kwotę 5 514 510,00 zł, z tego:

• 10 000,00 zł na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych 

budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku 

adaptacji

• 403 647,00 zł  na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej

• 3 486 096,00 zł część oświatowa na podwyżki dla pracowników szkół 

i placówek

• 526 316,00 zł na zatrudnienie nauczycieli specjalistów

• 477 720,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli początkujących

• 122 958,00 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli

• 487 773,00 zł na wzrost zadań szkolnych i pozaszkolnych.
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Otrzymanie wsparcia z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 

w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem 

i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  – 1 386 135,00 zł

(środki od 24 lutego do 30 listopada br.).

Złożenie aplikacji do projektu pn. Chóralna Polska – Śpiewająca Polska. 

Cel szczegółowy projektu to m.in. zwiększenie liczby chórów dziecięcych w wieku 

przedszkolnym i szkolnym oraz poprawienie poziomu artystycznego już 

istniejących zespołów. 

W projekcie uczestniczą: Chór „Canto” działający w Szkole Podstawowej Nr 12 

w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie, Młodzieżowy Chór I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w 

Krośnie oraz Chór Zespołu Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnie. 

Pozyskana dotacja stanowi 50% kosztów całego zadania i wynosi 9 000,00 zł.
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Ponadto z powodzeniem wzięto udział w składaniu aplikacji do  programów niewymiernych 

finansowo, a będących wartością dodaną dla zdrowia fizycznego, rozwoju intelektualnego 

i społecznego uczniów i wychowanków przedszkoli.

Umożliwiono udział krośnieńskiej młodzieży w programie „Szkolny Klub Sportowy”.

Program ma na celu zachęcenie młodzieży do dodatkowej aktywności fizycznej 

realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych – 2 razy w tygodniu dla każdego 

uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15 

osobowych. W 2022 roku program realizowało 18 grup z 13 miejskich szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych.

Realizowano projekt „Akademia Małych Zdobywców”, którego idea to zachęcenie 

uczniów klas I-III szkół podstawowych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz 

podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym 

zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć, 

wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego. 

Do programu w 2022 r. zostały zakwalifikowane - Szkoła Podstawowa Nr 14 

z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. „Polskich Olimpijczyków” w Krośnie 

i Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Kpt. S. Betleja w Krośnie. 
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Wdrożono Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach

Cel programu to promocja i wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w 

przedszkolach publicznych zlokalizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego w roku szkolnym 2022/2023. 

Program polega na powszechnym, codziennym, równoległym do języka 

ojczystego nauczaniu języka angielskiego. Do programu przystąpiły dwa 

przedszkola, które otrzymały wsparcie rzeczowe w postaci licencji dostępowych 

do programu wychowania w dwujęzyczności oraz pomocy dydaktycznych 

wspomagających wychowanie do dwujęzyczności - Przedszkole Miejskie Nr 5 

w Krośnie i Przedszkole Miejskie Nr 8 „Bajkowa Ósemka” w Krośnie. 

Opracowano Krośnieński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów 

Pobierających Naukę na terenie Gminy Miasto Krosno - w ramach Programu 

uchwalonego przez Radę Miasto Krosno 30 czerwca 2022 r. przyznano 

jednorazowe stypendia Gminy Miasto Krosno dla 74 utalentowanych uczniów, 

mających na celu nagrodzenie młodych ludzi realizujących swoje pasje. 

Dzięki takiej pomocy uczniowie mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach 

działalności naukowej, artystycznej lub sportowej. Wartość przekazanych 

stypendiów w 2022 r. – 38 000,00 zł.
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Nazwa projektu Szkoła

Okres 

realizacji
Wartość

Zainspiruj do myślenia – zmobilizuj 

do działania - Erasmus+ 

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 

2022-2023 14 176 €

Ja w Europie – marzenia się 

spełniają- Erasmus+

Zespół Szkół 

Ponadpodstawowych 

Nr 2 

2022-2023 69 374 €

ZSM- 2022-1-PL01-KA121-VET-

000067796- Kształcenie i szkolenia 

zawodowe 2022- Erasmus+

Zespół Szkół 

Mechanicznych 
2022-2023 59 283 €

ZSM-Aktywizacja uczniów poprzez 

wdrożenie innowacyjnych metod 

dydaktycznych wykorzystujących 

blended learning- Erasmus+

Zespół Szkół 

Mechanicznych 
2022-2023 12 024 €

ZSEiO- ERASMUS+ 2022-1-PL01-

KA121-VET-000060621- Kształcenie 

i szkolenie zawodowe (staże 

zawodowe)- Erasmus+

Zespół Szkół 

Elektrycznych 

i Ogólnokształcących

2022-2023 51 293 €

Mobilność edukacyjna osób -

Erasmus+

Zespół Szkół 

Elektrycznych i

Ogólnokształcących 

2022-2023 61 182 €

Aktywni zawodowo w Europie-

Erasmus+

Zespół Szkół 

Architektoniczno -

Budowlanych

2022-2024 70 650 €

Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych, realizowane przez szkoły, 

prowadzone przez Gminę Miasto Krosno, na które pozyskano dofinansowanie w 2022 r.:

Łączna wartość pozyskanych środków 337 982 €, po przeliczeniu wg średniego kursu to 

kwota w wysokości 1 581 755,76 zł.
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Działania prospołeczne

Na realizację zadań prospołecznych, w zakresie m.in.: organizacji wypoczynku 

letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, realizacji programów 

profilaktycznych, wspierania rodzin w trudnej sytuacji życiowej, organizacji zajęć 

dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej, promocji wolontariatu, 

a także propagowania aktywności społecznej osób w wieku emerytalnym, 

przekazano organizacjom pozarządowym ponad 280.000 zł.

Z powyższych form wsparcia skorzystało łącznie prawie 2300 osób.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zapewniono schronienie 

i wyżywienie prawie 1500 obywatelom Ukrainy. Na ten cel przekazano kwotę w 

łącznej wysokości 1.955.912 zł.
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Działania prozdrowotne

W ramach działań, mających na celu profilaktykę zdrowia wśród mieszkańców 

Miasta Krosna w 2022 r. zostały zrealizowane następujące programy: 

Program wczesnego wykrywania nowotworów raka jelita grubego, w ramach 

którego 96 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego badania kolonoskopii.

Program wczesnego wykrywania nowotworów raka piersi, w ramach którego 

60 mieszkanek Krosna uczestniczyło w badaniu mammografii oraz edukacji 

zdrowotnej. 

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45-65 lat 

na lata 2021-2022, w ramach którego przeprowadzane były badania 

przesiewowe oraz porady dietetyczne. Z programu skorzystało około 100 osób. 

152



20

22

153



20

22

W 2022 r. po raz trzeci dla mieszkańców miasta Krosna w wieku pow. 65 lat 

zrealizowano projekt pn. „Bon Zdrowotny dla Seniora”, z którego skorzystało 

150 osób. 

Celem projektu była poprawa jakości życia krośnieńskich seniorów poprzez 

wsparcie usprawnienia układu ruchu, zwiększenie dostępności do świadczeń 

rehabilitacji leczniczej oraz przeciwdziałanie izolacji seniorów. 

W ramach realizacji promocji zdrowia psychicznego realizowano zadanie, 

którego głównym działaniem było prowadzenie punktu konsultacyjnego dla 

mieszkańców Gminy Miasto Krosno w zakresie udzielania wsparcia 

psychologicznego. 

Podjęto działania umożliwiające zarówno dorosłym, jak i dzieciom oraz 

młodzieży skorzystanie z bezpłatnej pomocy psychologicznej, mającej 

zapobiegać zaburzeniom oraz sytuacjom kryzysowym. 

Ogółem z pomocy specjalistów skorzystało 50 osób. Zadanie było 

realizowane przy współpracy z Fundacją Lanka w Krośnie. 
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krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18+ w ramach projektu pt.: 

"Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie", 

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014- 2020 

(źródło finansowania: Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa). 

Zainteresowani mieszkańcy korzystają z bezpłatnych badań przesiewowych 

oraz porady lekarza. W 2022 roku ponad 230 mieszkańców skorzystało z 

udziału w powyższym programie.
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Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

W ramach przyznawania dofinansowań ze środków PFRON skorzystało około 900 osób 

z niepełnosprawnościami. Zrealizowane zostały zadania o łącznej wartości ponad

2 190 000 zł.

W zakresie rehabilitacji społecznej w ramach likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu się skorzystało blisko 50 osób, dla których 
dofinansowano m.in.: przystosowanie łazienek, montaż pionowego podnośnika 

platformowego oraz zakup następujących urządzeń: podnośników, schodołazów i 

laptopów.

Z dofinansowań uczestnictwa osób z niepełnoprawnościami i ich opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych skorzystały łącznie 143 osoby. Wyjazd na turnus 
rehabilitacyjny stwarza szansę na uczestnictwo i integrację w życiu społecznym oraz 

ma celu przywrócenie samodzielności społecznej.
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W ramach dofinansowań do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych skorzystało 460 osób z 

niepełnosprawnościami, m.in. na zakup protez, aparatów słuchowych, 

pieluchomajtek, wózków, balkoników, szkieł okularowych, butów 

ortopedycznych, aparatów CPAP, rowerków rehabilitacyjnych i łóżek 

rehabilitacyjnych.

W ramach zadań zlecanych organizacjom pozarządowym zrealizowany został 

projekt na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Prowadzenie rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek”. 

Zadanie obejmowało wykonanie zabiegów fizjoterapeutycznych dla 66 osób. 

Projekt był realizowany przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w 

Krośnie.
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Realizacja Programu Aktywny Samorząd

Celem tego Programu jest zmniejszanie, bądź całkowita eliminacja barier 

ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu 

społecznym, zawodowym, czy dostępie do edukacji. 

Program obejmuje: 

pomoc dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie dofinansowania zakupu protezy 

kończyny, pomoc w zakupie i montażu niezbędnego sprzętu do posiadanego 

samochodu, dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego oraz jego 

oprogramowania, urządzeń lektorskich i brajlowskich, pomoc w zakupie wózków 

inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz utrzymania ich sprawności technicznej, 

refundację rodzicom z niepełnosprawnościami aktywnym zawodowo kosztów opieki 

nad dziećmi przebywającymi w żłobkach i przedszkolach oraz pomoc osobom 

z niepełnosprawnościami w uzyskaniu wyższego wykształcenia. 

W 2022 r. w ramach Programu pozyskano kwotę w łącznej wysokości 323 446 zł. 

Z tego typu dofinansowania skorzystało blisko 80 osób z niepełnosprawnościami.

159



20

22
Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

W 2022 roku Miasto Krosno przystąpiło do realizacji Program Wyrównywania 

Różnic Między Regionami III. Program ma na celu wyrównanie szans między 

regionami oraz zwiększenie dostępu osobom z niepełnosprawnościami do 

rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

W ramach programu w 2022 r. pozyskano środki w łącznej wysokości 153 098 zł. 

Z przyznanych środków dofinansowano remont Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Krośnie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
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W 2022 roku funkcjonowała na terenie Krosna wypożyczalnia sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego. 

Sprzęt wypożyczalni stanowi łącznie ok. 350 sztuk, są to m.in. łóżka 

rehabilitacyjne sterowane elektrycznie, pionizatory, wózki, balkoniki. Cały sprzęt 

zakupiony został w ramach środków unijnych. 

Z oferty wypożyczalni skorzystało blisko 100 osób, którym wypożyczono ponad 

250 sztuk różnego rodzaju sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego.
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Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Krośnie obejmuje publiczne 

i niepubliczne formy. 

W 2022 roku Żłobek Miejski „Kolorowe Nutki” w Krośnie zapewniał 244 miejsca opieki.
Niepubliczne żłobki oraz dzienni opiekunowie, zatrudniani przez prywatnych 

przedsiębiorców, uzupełniali system o kolejne formy i miejsca opieki, dotowane przez 

Miasto Krosno. 

W 2022 roku Miasto Krosno przekazało na ten cel ponad 370 000 zł. 

Ogółem w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdowało się 350 

miejsc i tyle dzieci było objętych opieką. Liczba funkcjonujących miejsc 
zabezpieczała 1/3 populacji dzieci w wieku do lat 3 zamieszkujących na terenie 

Krosna. 

Dzięki zapewnieniu miejsc opieki żłobkowej oraz wysokiej jakości świadczonych 

usług, umożliwiono krośnieńskim rodzicom utrzymanie lub podjęcie aktywności 

zawodowej. 
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Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 

i nieodpłatna mediacja

W 2022 roku mieszkańcy miasta Krosna mieli możliwość korzystania z funkcjonujących 

na terenie Miasta Krosna dwóch punktów, w których udzielane były nieodpłatne 

porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna 

mediacja. 

W związku z pandemią COVID-19 w chwili obecnej porady są udzielane w sposób 

hybrydowy osobiście lub za pomocą środków komunikowania się na odległość, w 

zależności od preferencji beneficjenta. 

Wszyscy mieszkańcy Krosna, którzy potrzebowali pomocy zostali obsłużeni przez 

wykwalifikowany zespół adwokatów i radców prawnych, którzy dokładali wszelkich 

starań, aby zmiana formy świadczenia porad prawnych nie spowodowała 

uszczerbku na jakości udzielanych porad. 

Do końca listopada 2022 r. z bezpłatnych porad prawnych skorzystało 993 osoby, 
które uzyskały bezpłatną, profesjonalną pomoc w sprawach niecierpiących zwłoki, 

często związanych bezpośrednio z kryzysem gospodarczym oraz sprawami 

związanymi z prawem pracy. 
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Miejski Konserwator Zabytków
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Współorganizowanie XIV Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 

Holokaustu na Podkarpaciu

Remonty 15 obiektów zabytkowych w ramach dotacji na prace przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji 

zabytków przyznawanych przez Prezydenta Miasta Krosna

Wykonanie remontu 2 elewacji szczytowych kamienic mieszczańskich 

przeznaczonych pod murale przedstawiające postacie historyczne 

związane z Krosnem Ignacego Łukasiewicza i Jana Szczepanika

Remont i konserwacja zabytkowego mostu nad potokiem Badoń przy 

ul. Wyszyńskiego

Prace konserwatorskie 10 nagrobków na Starym Cmentarzu przy 

ul. Krakowskiej

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla miasta Krosna 

na lata 2022-2025
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Kultura i sport
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Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
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W roku 2022 z oferty Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza skorzystało ponad 

56 000 osób. W ramach imprez własnych, współorganizowanych lub 

organizowanych na zasadzie wynajmu sal odbyły się 143 wydarzenia. 

Inicjatywy kulturalne realizowane były w siedzibie, w zaprzyjaźnionych instytucjach 

kultury czy w plenerze. 

Wśród najważniejszych wydarzeń znalazły się: Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie 

Klimaty”, współorganizowany z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego Festiwal Produktów Podkarpackich w Świet(l)nym Mieście, 42. 

Krośnieńskie Spotkania Teatralne, 2. edycja projektu Kultura remiksu realizowanego 
we współpracy z mieszkańcami miasta, wydarzenia w ramach programu 

edukacyjnego dla szkół „Sztuka. Obecny” czy inicjatywy kierowane do 
najmłodszych odbiorców kultury, takie jak Manufaktura Wyobraźni czy Bajkowa 

Scena.
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Publiczność doceniła wysoki poziom artystyczny spektakli czy koncertów, które 

odbyły się w 2022 roku. Instytucja gościła artystów Teatru Bagatela, Teatru 

Ludowego, duet Sidor X S-Age, zespół Huculija, zespół Orkiestra na Wielkim Rowerze 

czy Keitha Thompsona. Tradycyjnie też przed krośnieńską publicznością wystąpił 

laureat Konkursu Chopinowskiego - Martin Garcia Garcia.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się imprezy organizowane w ramach 

amatorskiego ruchu artystycznego. W ofercie znalazło się ponad 20 wydarzeń, 

takich jak koncerty, koncerty tańca, widowiska baletowe, wystawy czy inicjatywy 

multidyscyplinarne. W zorganizowanych 10 konkursach, przeglądach i festiwalach 

o charakterze od lokalnego do ogólnopolskiego wzięło udział blisko 3300 osób z 

całej Polski. W galeriach wystawienniczych odbyło się 13 wystaw zbiorowych lub 

indywidualnych artystów z Polski, Słowacji czy Ukrainy.
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Wśród regularnie korzystających z codziennej oferty edukacyjnej znalazło się ponad 

1000 osób - są to uczestnicy zajęć w ramach zespołów tanecznych, teatralnych, 

wokalnych czy pracowni graficznej oraz plastycznej, a także klubów. Unikatowe w 

skali kraju pozostaje tworzenie przez te zespoły własnych wydarzeń kierowanych do 

szerokiej publiczności. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia taneczne, 

kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do kobiet 30+. Doceniana jest także 

oferta dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - zajęcia taneczne 

wzbogacone o spotkania multidyscyplinarne kierowane są do dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych.

Wysoki poziom artystyczny programu edukacyjnego „Sztuka. Obecny” docenili 

nauczyciele i uczniowie szkół z powiatu krośnieńskiego. W 2022 roku w siedmiu 

wydarzeniach uczestniczyło ponad 2000 uczniów przedszkoli, szkół podstawowych 

i szkół średnich. W lipcu swoją premierę miało narzędzie edukacyjno-promocyjne 

w formie gry memory (pudełkowej i wielkoformatowej) - „Paradoks kulturalny” -

tematycznie związane z województwem podkarpackim. Wśród odbiorców tego 

narzędzia znalazło się blisko 16 000 osób z całej Polski.
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Dwie z dwudziestu jeden grup artystycznych w listopadzie 2022 roku obchodziły 

jubileusze. Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Taneczny Kleks świętował 30-lecie, z kolei 

Studio Piosenki Swing kształcące wokalistów - 25-lecie. Z tej okazji odbyły się 

specjalnie przygotowane widowiska taneczne i muzyczne, w których wzięło udział: 

występujących scenie - ponad 200 osób, a na widowni - blisko 1000 osób.

We wrześniu instytucja zakwalifikowała się do udziału w Ogólnopolskiej Giełdzie 

Projektów w Toruniu organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury, a kierowanej 

do kadr instytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń czy freelancerów. Temat wydarzenia 

to „Animacja + włączanie”. Zaprezentowany został projekt „To działa! Cykl 

warsztatów integracyjnych” kierowany do osób z różnymi niepełnosprawnościami 

oraz osób normatywnych.
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funkcje i formy kultury w Krośnie” realizowany w ramach programu „Konwersja 

cyfrowa domów kultury”. Program uwzględniał cykl szkoleń oraz zakup sprzętu. 

Od czerwca do października realizowany był projekt „Kultura remiksu: dom + osiedle 

+ miasto” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - Interwencje 2022”. 

Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie modelu partycypacyjnego 

w kulturze oraz organizacja wydarzeń wspólnie ze społecznością lokalną. 

Od września 2022 do czerwca 2023 realizowana jest kolejna edycja programu 

edukacyjnego „Sztuka. Obecny” z dofinansowaniem Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego (Departament Szkolnictwa Artystycznego).
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zaproponowało prawie 1200 seansów filmowych, w tym 

37 Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

Nasze artKino odwiedziło ponad 19.000 widzów. W roku 2022 

kontynuowano także sztandarowy program Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej skierowany do dzieci i młodzieży. W ramach tego 

przedsięwzięcia zrealizowano 50 spotkań, w których uczestniczyło 

ponad 5200 uczniów szkół. 
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Centrum Aktywności w DDL w Polance. Instruktorzy i współpracownicy 

RCKP prowadzą tam wiele działań artystycznych, inicjują organizowanie 

społecznościowe, wspomagają inicjatywy mieszkańców. Wydarzenia 

w LCA mają wyjątkowy charakter, realizowane są w ścisłej współpracy 

z lokalną społecznością.

Wśród cyklicznych form działania swojego odbiorcę znalazły między 

innymi:  Drama Lama, Klub Mama i Ja, zajęcia szachowe czy rodzinne 

spotkania w parku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także 

tematyczne akcje plastyczne i imprezy specjalne.
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Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w 2022 roku kontynuowało i rozwijało 

model biznesowy swoich działań - w ramach tzw. wynajmów sal czy współprac 

odbyło się blisko 50 wydarzeń, a kilkadziesiąt kolejnych zostało zaplanowanych 

na 2023 rok. 

Niezmiennie instytucja oraz kadra pracownicza wspierała instytucje, grupy 

formalne i nieformalne w swoich działaniach. Szczególnie istotne było wsparcie 

oddolnych inicjatyw. Wśród instytucji bądź grup znalazły się:

• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie

• Young ArtsFestival

• Stowarzyszenia Teatr s.tr.a.c.h.

• Muzeum Rzemiosła w Krośnie

• Biuro Wystaw Artystycznych

• Policealne Studium Animatorów Kultury w Krośnieńska

• Karpacka Państwowa Uczelnia

• organizatorzy Jarmarku „Kupuje, bo krośnieńskie” i „Jarmarku Świątecznego” na 

krośnieńskiej starówce

• Krośnieński Towarzystwo Muzyczne
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• Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Dysonans”

• Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum

• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 

w Krośnie

• Fundacji na Rzecz Kultury „Walizka".

• Centrum Challenge

• Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie „Ślimak”

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Niebieska 21”

• Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Planeta 21”

• Fundacja „Lanka”

• Szkoła Muzyczna „Pro Musica”

• Stowarzyszenie Modelarzy Galicja

• Fundacja GraTy

• Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia w Krośnie

• II Liceum Ogólnokształcące

• Automobilklub Małopolski

• Fundacja „Razem z psem”
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• Kościoły i parafie krośnieńskie

• Związek Kynologiczny

• Polska Sieć Tańca

• Fundacja WOŚP

• Stowarzyszenie Wiosna „Szlachetna Paczka”
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W 2022 roku w warsztatach zorganizowanych w Etnocentrum udział 

wzięło 8322 osób, w koncertach i spektaklach 138  osób , 

w 3 potańcówkach 283 osoby, w 11 wystawach 4073 osoby, 

w 6 jarmarkach staroci 2684 osób, odbyło się  38 Etnoranków. 

Dodatkowo odbywały się spotkania, prelekcje, a które zgromadziły 1718

osób. Łącznie Etnocentrum odwiedziło 17 218 osób. 

W ciągu roku działają stałe i jednorazowe pracownie - snycerska, 

bibułkarska, robótek ręcznych, młodego kucharza, plastyki obrzędowej. 

W roku 2022 kontynuowano dwuletni projekt „Etnocentrum Ziemi 

Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: 

obrzędowość doroczna”, którego zwieńczeniem jest wyjątkowe 

wydawnictwo, podejmujące naukową analizę przeprowadzonych 

w ramach projektu badań terenowych dotyczących zagadnień 

obrzędowości dorocznej na terenie ziemi krośnieńskiej oraz zawierające 

wybór zebranych źródeł (transkrypcje tekstów słownych i melodii, 

fotografie).
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W roku 2022 Etnocentrum realizowało program "Krośnianie krośnianom -

warsztaty tradycji", który jest częścią projektu 

„Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy

=KROSNO” w ramach Programu Rozwoju Lokalnego, współfinansowanego 

w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 

oraz w 15% z budżetu państwa. 

Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz 

lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, 

zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich –

„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej 

integracji społecznej".
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna jest miejscem spotkań wielu środowisk, miejscem

spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowań

i zdobywania wiedzy. Tworzy przestrzeń dla rozwoju kultury, służy społeczności

lokalnej swoimi zasobami, wiedzą i umiejętnościami pracowników.

W 2022 r. Biblioteka utrzymała wysokie, rosnące wskaźniki czytelnictwa.

W wypożyczalniach zarejestrowano 11.250 stałych czytelników, którzy odwiedzili

wypożyczalnie 96.200 razy i wypożyczyli na zewnątrz 240.500 jednostek

inwentarzowych. Użytkownicy Biblioteki, którzy na co dzień korzystali z jej zasobów,

mieli do dyspozycji zbiory liczące 338 tys. jednostek zbiorów, w tym ponad 282 tys.

wol. książek i czasopism oprawnych, 56 tys. jednostek zbiorów specjalnych oraz 80

tytułów czasopism bieżących. Odbyło się 430 różnego rodzaju wydarzeń, jak

spotkania, wernisaże, warsztaty, lekcje biblioteczne, konkursy, z udziałem ponad

8400 osób.

Mieszkańcy Krosna i regionu mieli zapewniany bezpłatny dostęp do nowości

wydawniczych - książek, w tym w formie e-booków, czasopism, wydawnictw

multimedialnych oraz Internetu, w tym przez sieć Wi-Fi. Od października 2022

czytelnicy KBP mają również dostęp do informacji o zbiorach Biblioteki i swojego

konta poprzez aplikację mobilną SOWA MOBI.
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Obok działalności podstawowej tj. udostępniania zbiorów, informowania 

i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – KBP realizowała 

przedsięwzięcia promujące czytelnictwo i bibliotekę w środowisku 

lokalnym, znacznie przekraczające standardowe działania bibliotek 

(głównie w ramach projektów i pozyskanych na ich realizację środków 

zewnętrznych). 

Na zakup nowości wydawniczych KBP w 2022 r. pozyskała środki z MKiDN

w ramach Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w kwocie 

27.500,00 zł.

Krośnieńska Biblioteka zrealizowała dwa zadania ze środków Ministra Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego promujące czytelnictwo, o łącznej wartości 

87.800,00 zł:
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„W książce jest moc!” – projekt, który miał na celu popularyzację aktywnych form 
promocji literatury i zachęcanie do aktywnego i kreatywnego spędzania czasu z lekturą 

oraz wzmacnianie wzajemnych relacji pomiędzy czytelnikami a biblioteką. Od marca 

do października zrealizowano blisko 20 wydarzeń, m.in. spotkań autorskich i warsztatów 

książką inspirowanych z udziałem ponad 900 osób. Swoją twórczość dzieciom, 

młodzieży i dorosłym zaprezentowali m.in. Robert Król, Anna Kaszuba-Dębska, 

dr Magdalena Rabizo-Birek, Monika Sznajderman, Marcin Kozioł, Jola Richter -

Magnuszewska, Radek Rak, Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Zośka Papużanka i 

Katarzyna Ryrych. Każde z tych spotkań było okazją do promowania czytania i 

pokazywania korzyści płynących z kontaktów z książką w różnych jej formach.

„Biblioteka – miejsce spotkań twórczych!”– projekt dofinansowany w ramach konkursu 

BLISKO (2022-2023) - stanowiący element Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 

2.0, Kierunek interwencji 4.1.

Projekt KBP uzyskał najwyższą liczbę punktów i znalazł się na pierwszym miejscu listy 

rankingowej dofinasowanych projektów w skali kraju. 

Zadanie ma na celu aktywizację lokalnej społeczności do uczestnictwa 

w wydarzeniach kulturalnych i kreowanie wizerunku biblioteki jako miejsca współpracy i 

spotkań. Zadanie realizowane jest w trybie dwuletnim i obejmie cykl wydarzeń 

animacyjno-edukacyjnych skierowanych do trzech grup odbiorców: dzieci, młodzieży, 

seniorów i obejmie aktywności skierowane do tych grup m.in. w obszarze literatury -

propagując czynne uczestnictwo w kulturze oparte na partnerstwie książki, biblioteki i 

mieszkańców.
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Obok cyklu szkoleń i warsztatów adresowanych do krośnieńskich 

bibliotekarzy zrealizowanych w pierwszym etapie realizacji projektu, odbył 

się blok wydarzeń z udziałem młodych czytelników, zrealizowanych pod 

hasłem „Zaczytane miasto – zaczytani MY!”. Ponad pięćset dzieci, w 

większości uczniów krośnieńskich szkół podstawowych, uczestniczyło w 

spotkaniach z  twórcami książek – pisarzami i ilustratorami - m.in. 

Wojciechem Widłakiem, Joanną Rusinek, Michałem Rusinkiem, Jakubem 

Skworzem, Agnieszką Frączek. Dzieci obejrzały także spektakl Teatru MER pt. 

„Calineczka”. Każde ze spotkań autorskich było dla dzieci okazją do 

rozmowy z pisarzem, zadania pytania czy otrzymania pamiątkowego 

autografu na książce. Tego typu spotkania mają głównie na celu 

zachęcenie dzieci do sięgnięcia po książkę i pokazanie biblioteki jako 

miejsca twórczych wydarzeń.

Z kolei młodzież z krośnieńskich szkół ponadpodstawowych uczestniczyła 

w warsztatach artystycznych Krosnem inspirowanych i warsztatach 

kreatywnego pisania Loesje. 
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W 2022 roku KBP kontynuowała realizację ogólnopolskiego projektu „Mała 

Książka-Wielki Człowiek”, a od października uczestniczy w jego nowej edycji.

Biblioteka otrzymała ponad 300 nowych Wyprawek Czytelniczych, w tym 

również w języku ukraińskim. Wyprawki przeznaczone są dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, które zapiszą się do biblioteki. 

Obok Wyprawki dziecko otrzymuje Kartę Małego Czytelnika i za każdą wizytę 

w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z 

księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu 

dziesięciu – imienny dyplom potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. 

Akcja ma na celu zachęcić rodziców i dzieci do częstego odwiedzania 

bibliotek i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem.
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W ramach cyklu „Środy Artystyczne” w Saloniku Artystycznym KBP 

prezentowanych było siedem wystaw, każda poprzedzona uroczystym 

wernisażem:

• „Tańcząc na krawędzi” - fotografie Joanny Sadowskiej-Wrzecionko;

• Pokonkursowa wystawa „Leśne fotografie”;

• „Wielowątkowość w kadrach” - fotografie Artura Michelisa;

• „(nie)Zwykłe” - fotografia Anny Zimki;

• Malarstwo Agnieszki Mrozek;

• „sTworzenie” – prace Mateusza „Randy” Łajdanowicza;  

• Malarstwo Joanny Dyląg-Faliszek.

KBP zrealizowała IX Krośnieński Turniej Jednego Wiersza, w formie hybrydowej. 

Na konkurs wpłynęło 31 wierszy z 12 szkół z Krosna i powiatu krośnieńskiego. 

Laureaci zostali wybrani w dwóch kategoriach wiekowych: I – uczniowie 

szkoły podstawowej kl. VII-VIII; II – uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Nagrodzono 7 osób.
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Biblioteka włączyła się również w ogólnopolskie akcje, realizując szereg wydarzeń, 
wpisujących się w założenia programowe tych akcji:

NARODOWE CZYTANIE 2022 – odbyło się 3 września br. przed budynkiem Krośnieńskiej 
Biblioteki Publicznej.  Cała Polska czytała „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w 

ramach 11. edycji tej akcji. Jak co roku w Krośnie wydarzenie to realizowała KBP. W 

czytaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, mediów, młodzież, w tym 

również z Ukrainy oraz mieszkańcy miasta. 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – zrealizowano 230 spotkań  i zajęć dla najmłodszych 
czytelników, promując głośne czytanie w myśl założeń Fundacji ABCXXI Cała Polska 

Czyta Dzieciom. Zajęcia z dziećmi  odbywały się w Oddziale dla Dzieci i wszystkich 

filiach  KBP oraz na terenie krośnieńskich przedszkoli. 

W sumie we wszystkich działaniach (cykle: „Biblioteczne czytanie”, „Z książką poza 

biblioteką”, „Czytanie zbliża”) w ramach akcji uczestniczyło 4360 dzieci. 

Ogólnopolska Noc Bibliotek pn. „To się musi powieść” – w nocy z 1/2 października br. w 
bibliotekach odbywały się różnego typu wydarzenia z udziałem czytelników, promujące 

książkę i działalność biblioteki. Do akcji włączyła się Filia nr 4 KBP, proponując zajęcia, 

gry i zabawy, głównie dla  dzieci i młodzieży. 
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- systematycznie się spotykają i rozmawiają m.in. o książkach, filmach, 

podróżach, swoich pasjach: 

• Dyskusyjny Klub Książki; 

• Dyskusyjny Klub Książki „Czwórka”; 

• Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci „Wtajemniczeni”; 

• Klub Miłośników Filmu; 

• Klub Podróżnika; 

• Dyskusyjny Klub Seniora.
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W 2022 r. z usług Muzeum Rzemiosła w Krośnie skorzystało łącznie 25 823 osoby

Realizując zadania z zakresu upowszechniania dziedzictwa kulturowego, 

Muzeum Rzemiosła udostępniało:

• wystawę stałą w siedzibie Pierwszej krajowej Fabryki Zegarów Wieżowych 

Michała Mięsowicza „Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej” którą 

zwiedziło łącznie 3961 osób

• Wieżę Farną, będącą jedną z głównych atrakcji Zespołu Staromiejskiego 

zwiedziło 3428 osób

• Piwnicę PodCieniami, będącą salami wystaw czasowych zwiedziło łącznie 

2075 osób

Podczas Nocy Muzeów wszystkie obiekty muzealne odwiedziło 3567 osób. 

Na Piknik Rodzinny z Muzeum Rzemiosła przyszło łącznie 302 osoby.
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Muzeum Rzemiosła zrealizowało w 2022 r. 11 wystaw czasowych w Piwnicy 

PodCieniami i Wieży Farnej. Każdej wystawie towarzyszyły działania 

edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców

Realizując zadania edukacji kulturalnej i kulturowej Muzeum Rzemiosła 

zorganizowało:

• 115 lekcji muzealnych dla placówek szkolno-wychowawczych, w tym 

także dla osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, w których udział wzięło 2197 osób

• 43 lekcje połączone z warsztatami, w których udział wzięło 788 osób

• 7 lekcji wyjazdowych dla 134 osób

• 18 lekcji w BWA dla 420 uczestników

• W ramach letnich zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży placówka 

zorganizowała 2 turnusy w ramach „Letniej szkoły rzemiosła” dla 14 osób.
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Realizując zadania z zakresu promocji turystycznej Krosna w sezonie 

turystycznym:

• Z usług Punktu Informacji Kulturalno-Turystycznej skorzystało 7596 osób z 

całego świata

• Muzeum zorganizowało 40 spacerów historycznych po Zespole 

Staromiejskim Krosna, w których uczestniczyło 1080 osób oraz 7 spotkań 

przy makiecie dawnego Krosna dla 106 osób.

• W ramach integracji ukraińskich mieszkańców Krosna Muzeum 

zorganizowało Klub Przystań, w ramach którego 117 osób uczestniczyło w 

11 spotkaniach.

Muzeum zorganizowało również Narodowe Czytanie w którym udział wzięło 

65 osób, 3 edycje Krośnieńskich Spotkań Literackich dla 144 osób, 2 koncerty 

w muzealnym ogrodzie.
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Ponadto, w 2022 roku:
• Muzeum Rzemiosła w Krośnie dołączyło do grona członków instytucjonalnych 

Polskiego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego TICCIH

• Muzeum Rzemiosła zostało beneficjentem Programu Erasmus+, dzięki czemu kadra 

instytucji będzie szkolić się we Włoszech i Hiszpanii

• Muzeum Rzemiosła zorganizowało 11 edycję Międzynarodowego Biennale 

Artystycznej Tkaniny Lnianej – wydarzenia wpisanego do Europejskich wydarzeń 

Kulturalnych

• Muzeum Rzemiosła zrekonstruowało wspólnie z Zakładem Mechanicznych 

Technologii Włókienniczych Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w 

Łodzi kamizelkę kuloodporną Jana Szczepanika

• Muzeum Rzemiosła przeprowadziło badania balistyczne zrekonstruowanej 

kamizelki kuloodpornej w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce

• Muzeum Rzemiosła zorganizowało Międzynarodowe Sympozjum naukowe „Jan 

Szczepanik. Geniusz. Wynalazca. Konstruktor”

• Muzeum Rzemiosła wdrożyło Krośnieńską Kartę Turysty, dzięki której w ramach 

jednego biletu odwiedzić można wszystkie największe atrakcje Krosna
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• Muzeum zrealizowało 2 murale na terenie Parku Kulturowego „Wzgórze 

Staromiejskie w Krośnie” poświęcone Janowi Szczepanikowi i Ignacemu 

Łukasiewiczowi

• Muzeum zrealizowało artystyczną instalację rzeźbiarską inspirowaną wynalazkami 

Jana Szczepanika

• Pracownicy naukowi Muzeum Rzemiosła wzięli udział w Międzynarodowej 

Konferencji Konserwatorskiej pt. Problemy muzeów związane z zachowaniem i 

konserwacją zbiorów, zorganizowanej Muzeum Narodowego Rolnictwa i 

Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

• Muzeum Rzemiosła zakończyło prace nad projektem uchwały krajobrazowej dla 

Miasta Krosna

• Muzeum Rzemiosła nawiązało współpracę partnerską z muzeami w Tarnowie 

i Bardejowie

• Na Ulubiony Chleb Krośnian, współorganizowany przez Muzeum Rzemiosła 

zagłosowało 1102 osoby
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zadania:

• Projekt „Natura i poetyka tkaniny artystycznej XXI w. Organizacja wystawy i 

wydanie katalogu 11. MBATL "Z krosna do Krosna" 2022 w ramach Programu Sztuki 

Wizualne

• Projekt „Nowe życie eksponatów. Zakup wyposażenia do specjalistycznej 

Pracowni Fotograficznej Muzeum Rzemiosła w Krośnie”  w ramach Programu 

Infrastruktura Kultury

• Projekt „Jan Szczepanik. Geniusz. Wynalazca. Konstruktor” w ramach 

Porozumienia z Narodowym Centrum Kultury
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Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie realizowało działania zgodnie 

ze statutem i obranymi celami, gdzie dwie głównie osie działalności 

to: prowadzenie galerii sztuki współczesnej oraz działania edukacyjne

(edukacja kulturalna i kulturowa).

W 2022 roku:

• BWA odwiedziło łącznie 30 880 osób. 

• 23 wystawy obejrzało 22 500 osób.

• Z 631 zajęć warsztatowych skorzystano 3187 razy. 

• BWA gościło 40 wolontariuszy zagranicznych z krajów takich jak: 

Hiszpania, Ukraina, Gruzja, Turcja, Francja. 

• Zrealizowano projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych na 

kwotę blisko 100 tys. zł.
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W tym czasie zorganizowano 23 wystawy: 
• Sylwester Stabryła – „Ikonostas”
• Wystawa przedaukcyjna WOŚP
• Powarsztatowa Wystawa Ikon
• Paweł Korbus – „Zwracam się uprzejmie”
• „Portret Krosna” - MGOKiS w Koprzywnicy
• „Brzozowscy – Barbara Gawdzik-Brzozowska – wczesne rysunki, Tadeusz Brzozowski –

prace z kolekcji rodziny” 
• Hama Hashim - „Wojenne ruiny” 
• "Senior(ka) + Sztuka"
• "Maska….." 
• "Miasto marzeń" - wystawa w Galerii BWA i w przestrzeni miejskiej
• „Portret Krosna” - wystawa w UG w Krzeszowie
• Jubileusz 15-lecia Galerii Atrium w Preszowie
• Biennale Lnu "Z krosna do Krosna"
• DIGITAL ART - wystawa powarsztatowa, ekspozycja na ulicy Zjazdowej
• „Portret Krosna” - wystawa w Galerii Uzdrowiska Iwonicz Zdrój
• Słowa w mieście - Ars longa , vita brevis - wystawa w witrynie budynku BWA Krosno
• „Srrealistyczny program kulinarny” 
• Magdalena Ciemierkiewicz - Zapis form pośrednich
• Experiences" - Wrażenia, Artyści z Baiamare
• Artefakty 21 „Abstrakcja - Znak, Symbol, Metafora”
• Salome Vatsadze i Robert Jurczyk – „Krośnieńskie obserwatorium fotograficzne”
• Adam Łyszczek - Malarstwo
• Kolektyw [ZOBACZ JAK] Paulina Mazurek Michał Tokarz – „Biuro pozostawania”
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Warsztaty i działania edukacyjne: 

• odbyło się 540 zajęć warsztatowych – skorzystano 1416 razy

• Sensoplastyka®

• Mała akademia plastyki

• Laboratorium obrazu nieruchomego

• Warsztaty animacji komputerowej 

• Warsztaty prototypowania aplikacji 

• Warsztaty pisania ikon

• 40 lekcji ze sztuką „ByWAj w Galerii” płatnych i bezpłatnych –

skorzystało 818 osób (grupy przedszkolne i szkolne ze szkół z Krosna i 

powiatu krośnieńskiego) 

• 51 warsztatów edukacyjnych i artystycznych – skorzystano 953 razy 

(m.in. turnusy wakacyjne, „Ferie ze sztuką”, warsztaty z rezydentami 

oraz zaproszonymi artystami)
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Najważniejsze wydarzenia 2022 r.:

• Obchody 40-lecia działalności BWA

• Wystawa „Miasto marzeń” – organizowana w ramach obchodów 40-lecia 

BWA, zrzeszająca grono znanych artystów, prezentowana w sali 

ekspozycyjnej BWA oraz w przestrzeni miasta Krosna

• Wystawa Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej – we 

współpracy z Muzeum Rzemiosła w Krośnie

• „Formy podstawowe” - cykl warsztatów w ramach współpracy z Muzeum 

Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

• Warsztaty animacji poklatkowej w Zamościu "Poznajmy się w Zamościu" -

projekt w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-

2020

• Pobyt rezydentów i rezydentek m.in.: Filip Bojarski, Werner Holscher-Valtchuk, 

Hama Hashim, Magdalena Ciemierkiewicz, Paulina Mazurek, Michał Tokarz, 

Gabriela Piasecka
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• Pobyt wolontariuszy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności m.in. 

z Hiszpani, Ukrainy, Gruzji, Turcji, Francji oraz cykl warsztatów Youth events

• Festiwal filmowy KinoLub

• Projekt „ObudźMy Miasto” w ramach którego odbyły się m.in.: VisualArt

Festival i pokazy filmowe z grupą ViArt, wystawy, wykłady, koncerty czy 

pokaz mody

• Noc Muzeów 

• Program wsparcia dla osób uchodźczych z Ukrainy 

220



Centrum Dziedzictwa Szkła

221



20

22

W czerwcu 2022 roku CDS obchodziło 10-lecie swojej działalności. Z tego tytułu 
zorganizowano szereg imprez kulturalno-edukacyjnych, w tym m.in. koncerty 

krośnieńskich uczniów szkoły muzycznej oraz pokazy wytopu szkła w mobilnym piecu. 

Zorganizowano także wystawę własną, na którą składają się wyroby wytworzone 

przez pracowników CDS.

W CDS odbyła się obrona dyplomów uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie 

oraz wystawa prac dyplomowych.

Zrealizowano 12 wystaw czasowych:
• Marta Wojciechowska Szklane historie 

• „Transgresje”, wystawa poplenerowa w ramach partnerstwa w projekcie E-GLASS (edycja 
2021)

•

• Dyplom absolwentów Liceum Plastycznego w Krośnie

• Kompatybilni. Szkło Młodych ASP Wrocław

• Szklane pejzaże. Wystawa fotografii artystycznej szkła słuchaczy Studium Animatorów Kultury 
w Krośnie

• Ludwik Fiedorowicz. Szkło
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• Matecznik, Monika Rubaniuk

• Anda Munkevica, Czarne Konie. Wystawa zrealizowana w ramach Play With Glass 
European Glass Festival 2022

• wystawy szklanego rękodzieła: biżuteria: Pawie Pióro, W różanym ogrodzie, Black

• Dziewięć Światów Przemysław Gawłowski (część tegorocznej edycji Festiwalu Sztuk 
Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy) 

• Działania promocyjne z ambasadą RP w Paryżu i Singapurze – wysłanie informacji o CDS, 
zdjęć do artykułów prasowych oraz folderów w formacie pdf.

• CDS gościło blogerów, redaktorów ogólnokrajowych mediów (m.in. Wirtualne Media, 
National Geographic, ONET, telewizji lokalnych (TV Rzeszów, Obiektyw), rozgłośni 
radiowych, dziennikarzy portali internetowych).

• Spółka uczestniczyła w sympozjum IGS RONA 2022

• CDS był partnerem tegorocznej edycji Europen Glass Festival (wystawa październik  2022 
– styczeń 2023).

• Spółka uczestniczyła w Nocy Muzeów 

• Zorganizowano warsztaty praktycznej nauki zawodu dla 28 studentów Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie.

• Kontynuowano organizację warsztatów tematycznych dla grup zorganizowanych i gości 
indywidualnym. 224
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• CDS uczestniczyło w projekcie Polska Zobacz Więcej – Weekend za pół ceny, 20.XI. 2022

• W CDS prezentowane były zdjęcia szkła, autorstwa słuchaczy Policealne Studium 
Animatorów Kultury w Krośnie (coroczny wspólny projekt PSAK i CDS) w różnych punktach 
miasta ( DPS nr 1,; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddział 
terenowy w Krośnie)

• Od 2021 roku Centrum Dziedzictwa Szkła uczestnicy w programie MEiN „Poznaj Polskę”

• Spółka widoczna była w wielu mediach, w tym o zasięgu ogólnopolskim, w tym m.in.: 
• 75,36 min informacji i reportaży z CDS oraz ok. 14 min powtarzalnych informacji w 

serwisach informacyjnych (TV Rzeszów, TV Obiektyw, Radio Rzeszów, Radio Trendy, 
Radio RMF MAXXX, Radio Via)

• 67 informacji, artykułów, reportaży w wydawnictwach drukowanych (m.in. SiC, 
Chwila dla Ciebie)  i cyfrowych (m.in. portale Internetowe)
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Działalność handlowa i biznesowa

Kontynuowane były działania ukierunkowane na zwiększenie znaczenia internetowego 

kanału sprzedaży wyrobów.

Uruchomione sprzedaż wyrobów w serwisie Shopee. 

W listopadzie 2022 sklep internetowy przeszedł gruntowną modernizację - dokonano zmian 

wizualnych, rozszerzono asortyment, wdrożono nowe formy płatności.

Poszerzono ofertę zdobienia szkła o technikę malarską farbami termoutwardzalnymi. 

Technika ta pozwala na wykonanie zdobień które są trwałe, można je myć a dekoracja 

charakteryzuje się głębokim i błyszczącym kolorem oraz doskonałą trwałością. 

Pracowano nad możliwością poszerzenia oferty spersonalizowanych statuetek i medali 

okolicznościowych. Wykorzystując możliwości wytwórcze w warsztatach CDS (hutniczego, 

fuzingowego, palnikarskiego, szlifierskiego, grawerskiego oraz malarskiego), zrealizowano 

między innymi zlecenia z okazji kolejnej 7 edycji Danuta Rinn Festiwal, 2 edycji konkursu

Mecenat Kultury Podkarpackiej, konkursu Najaktywniejszy Lider „ Podkarpacka Pozytywka” 

organizowany przez BUL , okolicznościowe statuetki z okazji 20-lecia PROT
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pływania, propaguje szczególnie wśród dzieci i młodzieży zachowania promujące zdrowy 

sposób spędzenia wolnego czasu, współorganizuje zajęcia wychowania fizycznego dla 

uczniów krośnieńskich szkół i przedszkoli jak i spoza Gminy Krosno. Ponadto pływalnia 

współpracuje z klubami sportowymi, z zakładami pracy i bierze udział w organizowaniu 

imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

W ramach swojej działalności pływalnia realizuje zajęcia dla:

• uczniów klas I, II, III szkół podstawowych realizowane z projektu „Umiem Pływać”,

• dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych

• zajęcia z nauki i doskonalenia pływania w okresie wakacyjnym oraz ferii zimowych.

• zajęcia aquaaerobiku,

• zajęcia dla najmłodszych od czwartego miesiąca życia

Zajęcia na pływalni prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i trenerską.
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Liczba osób korzystających z pływalni w 2022 r.: 124 110 
(stan na 30.11.2022 r.)

Liczba osób zdeklarowanych na zajęcia z nauki pływania: 1100

Liczba osób korzystających z gimnastyki w wodzie: 1200

Liczba osób biorących udział w zajęciach przez podmioty zewnętrzne: 1900

Współpraca z klubami sportowymi; liczba osób wyczynowo uprawiających 

pływanie w klubach sportowych przy pływalni: 150
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W roku 2022 działalność ośrodka odbywała się zgodnie z zaplanowanym wcześniej 

kalendarzem imprez sportowo-rekreacyjnych. Oprócz różnego rodzaju turniejów w różnych 

dyscyplinach sportowych odbyły się trzy biegi. 

XXII Bieg Konstytucji w którym udział wzięło około 300 osób

Nocny Bieg Lotnika w którym udział wzięło około 200 osób

XXVI Bieg Niepodległości w którym udział wzięło około 300 osób

Ponadto w okresie wakacyjnym na kortach tenisowych prowadzona była wakacyjna szkółka 

tenisa ziemnego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

Działalność obiektów odbywała się również zgodnie z założeniami na rok 2022. 

Funkcjonowały:

• Korty tenisowe z których skorzystało około 3500 osób

• Kamper Park z którego skorzystało około 200 osób

• Linowy Park Przygody z którego skorzystało około 2600 osób

• Kryte lodowisko ze sztuczną nawierzchnią z którego skorzystało około 13500 osób

• Kompleks Basenów Kąpielowych z których skorzystało 70500 osób

Inwestycje:
• Budowa dodatkowego brodzika dla dzieci na Kompleksie Basenów Kąpielowych

• Remont tras Linowego Parku Przygody

• Zakup hali namiotowej nad sztuczne lodowisko oraz wykonanie fundamentów
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Najważniejsze wydarzenia w 2022 roku:

27 maja 2022 roku na stadionie przy ul. Legionów rozegrano mecz Karpaty Krosno - Stal Stalowa Wola 
w ramach wojewódzkiego finału Pucharu Polski. Był to historyczny mecz, ponieważ pierwszy raz odbył się 
przy sztucznym oświetleniu

16 - 17.06.2022 r - Międzynarodowy mecz piłki siatkowej mężczyzn Polska – Czechy 

12.11.2022 - Koncert Darii Zawiałow

Prawie 1500 osób wzięło udział w koncercie Darii Zawiałow w hali sportowo-widowiskowej MOSiR Krosno 
w sobotni wieczór 12 listopada. Krośnieński koncert Darii Zawiałow zorganizowali Agencja Sorrisi oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, a partnerem organizacyjnym Restauracja Portius. Wydarzenie 
przyciągnęło nie tylko samych krośnian, ale również mieszkańców regionu. Przyjechali też wierni fani artystki 
z całej Polski, którzy towarzyszą jej podczas trasy koncertowej.

Miłośnicy sportów walki zobaczyli 9 emocjonujących pojedynków w hali MOSiR Krosno przy ulicy 
Legionów w piątkowy wieczór 9 grudnia 2022 roku

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie
Rozbudowa parku maszyn, remont odwodnienia toru żużlowego, wymiana bandy i budowa nowej 
wieżyczki sędziowskiej. To kolejne inwestycje, które podejmuje miasto w ramach modernizacji stadionu 
sportowego przy ul. Legionów. Infrastruktura parku maszyn musi być dostosowana do wymogów 
rozgrywania zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski oraz rozgrywek Drużynowych Mistrzostw PGE 
Ekstraliga w nowym sezonie.
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Koncert

Darii Zawiałow



Nagrody i wyróżnienia
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22Nagroda im. Jana Szczepanika w kategorii społecznej za całokształt działalności 

Prezydenta od 2002 r. na rzecz miasta. Nagroda przyznawana jest przez Radę Izby 

Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.

II miejsce - Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020 oraz II miejsce 

- Wydatki inwestycyjne samorządów 2022, podsumowanie wydatków w latach 

2020-2022. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

II miejsce - w Rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” Złota Setka Gmin 

Podkarpacia organizowanym przez GC Nowiny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

i Małopolski Instytut Gospodarczy.
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KROSNO

Opracowanie: Urząd Miasta Krosna

Krosno, grudzień 2022
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