Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014-2022”
za rok 2019.

Krosno, 31 marca 2020 r.
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Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna za 2019 r.
Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Priorytet 1: Przedsiębiorczość
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka + mierniki)

Dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. W 2019
r. dotację na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 24
mieszkańców Krosna. Wartość udzielonych dotacji wyniosła ogółem
479 965 zł.

Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości
na terenie Gminy Miasta Krosno

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2019 r. Gmina Miasto Krosno
podpisała z wykonawcą robót umowę na realizację budowy
inkubatora przedsiębiorczości i rozpoczęto roboty budowlane.
Zadanie obejmuje budowę nowego budynku inkubatora o
powierzchni 5 989,03 m2 z 26 pomieszczeniami biurowymi oraz 11
przestrzeniami produkcyjnymi. Termin realizacji zadania 2019-2021
r.

Ułatwianie startu nowym
firmom, wspieranie
samozatrudnienia

Pobudzanie przedsiębiorczości młodych w
ramach inicjatywy „Inkubator
Przedsiębiorczości Krosno”
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Zainaugurowano
program
wspierania
i pobudzania przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców.
Zorganizowano V Forum Gospodarcze pn. „Przedsiębiorczość
młodych. Szanse, inspiracje, perspektywy” (21.11), a także utworzono
stronę Facebooka „Inkubator Przedsiębiorczości Krosno”, na której
prezentowane są informacje dla początkujących przedsiębiorców i
start-upów. W celu realizacji inicjatywy skierowanej w dużej mierze
do środowiska studentów nawiązano współpracę z Państwową
Wyższą Szkołą Zawodową im. S. Pigonia w Krośnie.

W 2019 r. prowadzone były działania zmierzające do przyłączenia do
Krosna terenu o powierzchni ok. 122 ha, złożonego w przeważającej
części ze zlikwidowanego lotniska „Iwonicz”, zakupionego przez
miasto w grudniu 2017 r. W oparciu o ten teren, położony przy
granicy Krosna, na terenie sąsiednich gmin Krościenko Wyżne
i Miejsce Piastowe, planowane jest wybudowanie połączenia
drogowego, prowadzącego do drogi ekspresowej S19 oraz uzbrojenie
nowych terenów inwestycyjnych dla inwestorów z innowacyjnych
branż. Głównym atutem tych terenów będzie doskonała lokalizacja
w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie projektowanej drogi
ekspresowej S19 (szlak transportowy „Via Carpathia”), w bliskiej
odległości do węzła „Iskrzynia”, a także przy bocznicy kolejowej,
wzdłuż linii kolejowej nr 108.
Kompleksowe przygotowanie
nowych obszarów dla rozwoju
przemysłu
i innowacyjnych usług

W marcu 2019 r. Rada Miasta Krosna złożyła do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji wniosek w sprawie zmiany granic.
Utworzenie nowej strefy inwestycyjnej
Wniosek uzyskał pozytywną opinię Wojewody Podkarpackiego,
w oparciu o teren byłego lotniska „Iwonicz”
jednak pomimo tego został rozpatrzony negatywnie przez Radę
Ministrów. Decyzja była podyktowana brakiem „obopólnej zgody
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego objętymi
zmianami”.
Dzięki
życzliwej
współpracy,
wzajemnemu
zrozumieniu
i poszanowaniu interesów wszystkich gmin, władze Miasta Krosna,
Gminy Krościenko Wyżne i Gminy Miejsce Piastowe wypracowały
wspólne, zgodne stanowisko dotyczące zmiany granic. Znalazło ono
potwierdzenie w porozumieniach zawartych 6 grudnia 2019 r.,
dotyczących współpracy przy procedurze zmiany granic, wydzielenia
części gruntów znajdujących się na terenie sąsiednich gmin i
wyłączenia ich z wniosku o zmianę granic oraz sprzedaży gminom
prawa użytkowania wieczystego tych terenów (Krościenko Wyżne –
18,47 ha, Miejsce Piastowe – 11 ha).
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Ponowny wniosek w sprawie zmiany granic został złożony w dniu 27
marca 2020 r.

Promocja gospodarcza
i pozyskiwanie inwestorów

Promocja za pośrednictwem strony internetowej dla inwestorów:
https://investinkrosno.pl oraz mediów społecznościowych –
prowadzenie strony Facebooka Invest in Krosno oraz Inkubator
Przedsiębiorczości Krosno.

Promocja oferty inwestycyjnej Krosna

Promocja za pośrednictwem ogólnopolskich baz ofert
inwestycyjnych, prowadzonych przez Polską Agencję Inwestycji i
Handlu S.A. oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Regionalne
Centrum
Edukacji
Zawodowej
i Nowoczesnych Technologii to projekt realizowany przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica w Krośnie, w ramach
którego w 2015 r. powstały nowoczesne laboratoria branży
motoryzacyjnej, lotniczej, metalowej, mechatronicznej. Laboratoria
zostały udostępnione operatorom komercyjnym, prowadzącym
szkolenia i kursy zawodowe w zakresie nowoczesnych technologii
(m.in. kursy na operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,
kursy spawalnicze, mechatroniczne, w zakresie pilotażu). W 2019 r. ze
szkoleń zawodowych oferowanych przez operatorów skorzystało 169
pracowników przedsiębiorstw. Ponadto z infrastruktury skorzystało
890 uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.

Wspieranie współpracy
Regionalne Centrum Edukacji
sfer
nauki i gospodarki Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
sprzyjające transferowi wiedzy w Krośnie

Projekt
wspomniany
również
w
kierunku
działań
pn. „Ułatwianie startu nowym firmom, wspieranie samozatrudnienia”
Wspieranie rozwoju instytucji
Utworzenie inkubatora
oprócz budowy nowego budynku inkubatora o powierzchni 5 073,51
otoczenia biznesu oraz sieci przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto m2 przewiduje również profesjonalne doradztwo, zarówno
kooperacji
Krosno
podstawowe (w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej) jak
i specjalistyczne, m.in. w zakresie audytów technologicznych, czy
oceny innowacyjności produktu, co będzie stanowić siłę napędową
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dla
i rozwoju regionu.

innowacyjności

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

Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

15

17

46,62

55,04

Jednostka miary

Źródło danych
podstawie

jednostka gospodarcza

Własne – na
nieruchomości

Udział powierzchni udostępnionej
inwestorom
w
%
powierzchni strefy aktywnoś-ci
gospodarczej ogółem

Własne – na
nieruchomości

podstawie

Liczba nowo utworzonych miejsc
pracy związanych z nowymi etat
inwestycjami (narastająco)

Własne – na podstawie danych udostępnionych
przez inwestorów
262

350

Własne – na podstawie ewidencji gruntów

49,6

Liczba inwestorów w
aktywności gospodarczej
(narastająco)

strefie

Powierzchnia terenów
inwestycyjnych
kompleksowo
ha
przygotowanych pod
inwestycje
(narastająco)

umów

umów

sprzedaży

sprzedaży

50,70
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Nieznaczne
zmniejszenie
powierzchni
przeznaczonej
dla inwestorów

ze względu na
konieczność
zapewnienia
dostępu
do
bramy lotniska
i drogi
kołowania
od
strony hangaru
przy
ul. Lotników 20.
Liczba
firm
działalność
w
technologicznym

prowadzących
inkubatorze jednostka gospodarcza

Liczba miejsc pracy utworzonych
przez firmy działające w inkubatorze etat
technologicznym
Wskaźnik
przedsiębiorczości
(liczba podmiotów gospodarczych jednostka gospodarcza
na 1000 ludności)

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp.
z o.o.
23

17

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp.
z o.o.
167

151

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych
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119

b.d.

Priorytet 2: Turystyka
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Realizacja inwestycji związana była z przebudową i rozbudową budynku
dworca PKP wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Wyposażono obiekt w urządzenia i meble niezbędne do funkcjonowania
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zadanie współfinansowane ze środków
Unii
Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej
Realizacja projektu „Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby
funkcjonowania ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej”, wzbogaciła ofertę
turystyczną
miasta
i
regionu
o
miejsce
spotkań
z mistrzami tradycji zakorzenionej na naszym terenie. Niecodzienna forma
– warsztatów, spotkań, zajęć, oraz tematyka – tradycji, odkrywania swoich
korzeni oraz zbliżenia się do natury poprzez sięganie po tradycyjne metody
kulinarne, zielarskie itd. cieszy się dużą popularnością w Polsce i na świecie

Tworzenie produktów
turystycznych

Kraina Nafty i Szkła

Projekt powstał, aby zbudować nowy produkt turystyczny,
w oparciu o unikalne atrakcje turystyczne Krosna i okolic: Centrum
Dziedzictwa Szkła, Muzeum Przemysłu Naftowego, zabytki miasta Krosna, z
możliwością skorzystania z kuchni regionalnej oraz noclegu
w czterogwiazdkowym Pałacu Polanka.

Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo
historyczno-kulturowe Krosna i Presova

W ramach realizacji przedmiotowego projektu powstała makieta Miasta
Krosna wykonana z brązu w formie rzeźby. Makieta została usytuowana w
centrum zespołu staromiejskiego Krosna – jako pokrywa studni stojącej na
krośnieńskim rynku (średnica pokrywy 290 cm). Jest to przestrzenny model
historycznego miasta z przełomu XVI i XVII w., odzwierciedlający jego
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wizerunek zamieszczony w dziele G. Brauna i F. Hogenberga „Miasta
Świata”.
Modernizacja dworca autobusowego

Pozyskano środki finansowe na modernizację dworca autobusowego w
Krośnie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Słowacja
2014 – 2020, wspólnie ze słowackim miastem Medzilaborce.
W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowana wiata dworca
autobusowego oraz poprawiony zostanie system informacji pasażerskiej.

Zwiększenie ilości miejsc noclegowych.

Dokończenie rozbudowy Pałacu Polanka oraz oddanie do użytku pokoi
gościnnych w budynku BWA, powiększyło o 70 liczbę miejsc noclegowych
w Krośnie.

Camper Park

W sierpniu 2019 r. został oddany do użytkowanie nowoczesny camper park
wraz z infrastrukturą, który może jednorazowo pomieścić
5 camperów.
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Ciągłe
prowadzenie
działań
promocyjnych
i informacyjnych, również za pośrednictwem mediów branżowych,
w tym z branży turystycznej.
Promocja Miasta Krosna
Prowadzenie
zintegrowanych działań
promocyjnych
i informacyjnych

Wspieranie działań na rzecz
rozwoju turystyki

- Udział w tragach promujących miasto oraz jego potencjał turystyczny w
oparciu o Centrum Dziedzictwa Szkła oraz Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej.

Prowadzenie działań informacyjnych

Prowadzenie działań informacyjnych poprzez utrzymywanie stałych relacji
z mediami.

Działania w portalach
społecznościowych.

Bieżąca obsługa portali społecznościowych (w tym Facebook) oraz
zamieszczanie treści skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i dla
turystów.

Prowadzenie strony internetowej oraz
portali społecznościowych
skierowanych do turystów.

Prowadzenie strony internetowej promującej walory turystyczne miasta
Krosna, tj. „Visitkrosno.pl” oraz portali społecznościowych.

Dystrybucja materiałów informacyjnych
wspierających turystykę.

Dystrybucja materiałów informacyjnych reklamujących atrakcje znajdujące
się w Krośnie (także w wersjach: angielskiej i niemieckiej).

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA
Priorytet 2: Turystyka
Wskaźnik

Jednostka
miary

Wartość
w 2018 r.

Źródło danych
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Wartość
w 2019 r.

Liczba miejsc noclegowych

miejsce

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba miejsc noclegowych na
miejsce
1000 ludności

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba
z noclegów

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba
korzystających
osoba
z noclegów na 1000 ludności

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba udzielonych noclegów

osobodoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba noclegów udzielonych
osobodoba
turystom zagranicznym

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Udzielone
ludności

osobodoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

osoba

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

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Liczba zwiedzających muzea na
osoba
1000 ludności

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

korzystających

Liczba korzystających
z noclegów turystów
zagranicznych

noclegi

na

Stopień wykorzystania
noclegowych
Liczba zwiedzających
Dziedzictwa Szkła

1000

miejsc

Centrum

Liczba zwiedzających muzea

10

548

672

12,05

14,0

b.d.

b.d.

3 677

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

8 423

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

48 239

48 500

22 560

24 164

496,1

519,3
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Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Kierunki działań

Promowanie zdrowego
stylu życia

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
W
ramach
zadań
zorganizowano
prelekcje
z zakresu zdrowego odżywiania, konsultacje dietetyczne, warsztaty
prozdrowotne oraz zajęcia promujące zdrowy styl życia. Uczestnicy
brali udział w wycieczkach propagujących aktywne spędzanie wolnego
czasu oraz mieli możliwość wzbogacić swoją wiedzę uczestnicząc w
warsztatach z zakresu profilaktyki zdrowia. W zakresie promocji
zdrowego stylu życia mieszkańcy mieli możliwość wziąć udział w III
Dobroczynnym Biegu Nadziei, a młodzież z krośnieńskich szkół
aktywnie włączyła się w promowanie krwiodawstwa, dzięki czemu
pozyskano nowych dawców krwi, a także nowych działaczy i
wolontariuszy w środowisku szkolnym, którzy będą działać na rzecz
dalszego rozwoju honorowego krwiodawstwa.

Podejmowanie działań w zakresie ochrony
zdrowia i promocji zdrowego stylu życia

Zadaniem zostały objęte 1293 osoby.

Wzmocnienie działań
w zakresie profilaktyki
zdrowia

Działanie było realizowane na podstawie umowy zawartej w dniu 1
lipca
2019
r.
pomiędzy
Gminą
Miasto
Krosno
a SPECMED Sp. z o.o. prowadzącą Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Zespół Przychodni i Poradni Specjalistycznych w Krośnie,
ul. I. J. Paderewskiego 4.
Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie
Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie obejmowały zakup
szczepionki przeciwko grypie na sezon 2019/2020, badanie lekarskie
kwalifikujące do wykonania szczepienia, podanie szczepionki,
poinformowanie
beneficjentów
o postępowaniu w razie wystąpienia niepożądanych odczynów
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poszczepiennych. Adresowane były dla osób w wieku 60 lat i więcej,
zamieszkałych w Krośnie.
Szczepienia realizowane były w okresie od września do
2019 r.

listopada

Wykonano szczepienia profilaktyczne łącznie dla 1 103 osób
zamieszkałych w Krośnie za kwotę prawie 60 000 zł.
Program, realizowany był na podstawie umowy zawartej w dniu 8
sierpnia
2019
r.
pomiędzy
Gminą
Miasto
Krosno
a Joanną Chrzan prowadzącą Praktykę przy ulicy Witosa 6a w Krośnie
za kwotę 19 861,07 zł.
Program obejmował realizację dla grupy docelowej: 5 – latków
zamieszkałych w Krośnie i uczęszczających do krośnieńskich
przedszkoli - 351 dzieci oraz rodziców, następujących działań:
spotkania dla rodziców wszystkich przedszkolaków, zajęcia
profilaktyczne z dziećmi w gabinecie stomatologicznym, zakup
zestawów do profilaktyki, opracowanie i przekazanie ulotki/ książeczki
edukacyjnej
dla
rodziców
wszystkich
przedszkolaków
i dzieci, a także zakup podręczników edukacyjnych dla krośnieńskich
przedszkoli.

Profilaktyka stomatologiczna dla 5 – latków,
uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli

Biorąc pod uwagę Cel Strategiczny nr 3 określony w Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Krośnie na lata
2017 - 2022, którym jest „Podejmowanie działań na rzecz seniorów”
oraz niski poziom kontraktów podmiotów leczniczych z NFZ w zakresie
rehabilitacji leczniczej na terenie Miasta Krosna, został opracowany
pilotażowy projekt pn. „Bon Zdrowotny dla Seniora”.

Pilotażowy projekt „Bon zdrowotny dla Seniora”

Głównym celem realizacji projektu była poprawa jakości życia
krośnieńskich seniorów poprzez zwiększenie dostępności do
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świadczeń rehabilitacji leczniczej oraz samodzielności seniorów, a
także poprawę ich samopoczucia i sprawności ruchowej.
W projekcie mogli wziąć udział mieszkańcy Krosna, którzy ukończyli 70
rok życia i posiadali Krośnieńską Kartę Mieszkańca ze „Złotym”
hologramem oraz ważne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
Zarządzeniem Nr 293/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 4 lipca 2019
r. został ustalony regulamin uczestnictwa w projekcie, wzór wniosku o
wydanie bonu oraz wzór Bonu Zdrowotnego. Regulamin przewidywał
wydawanie bonu od 19 sierpnia do 15 listopada 2019 r. lub do
wyczerpania ilości bonów, jakie zostały przewidziane do realizacji, tj.
250 szt. Posiadanie Bonu upoważniało seniora do skorzystania z
zabiegów fizjoterapeutycznych, zaproponowanych przez wykonawcę,
po
przeprowadzeniu
wizyty
fizjoterapeutycznej,
w cyklu 10 – dniowym o wartości 200 zł.

Projekt „Increasing of access to health services in
Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu do
usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie)

Wspieranie systemu
rehabilitacji osób
niepełnosprawnych

W 2019 na podstawie ogłoszonych otwartych konkursów ofert zostały
wyłonione podmioty lecznicze, które po podpisaniu umowy realizują
następujące programy polityki zdrowotnej:
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród
dzieci

Głównym celem Wypożyczalni jest zwiększenie dostępności do usług
zdrowotnych oraz stworzenie warunków do opieki domowej
i poprawy stanu zdrowia wśród osób niesamodzielnych poprzez
bezpłatny dostęp do wysokiej jakości sprzętu oraz doradztwo
w zakresie jego obsługi i wykorzystania – skorzystały 193 osoby

Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców
Krosna, poprzez prowadzenie wypożyczalni
sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego
i wspomagającego
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niesamodzielne, niepełnosprawne i starsze, wymagające opieki lub
pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Wydano
łącznie 423 sztuki różnych sprzętów, w tym: 123 szt. sprzętów
pielęgnacyjnych, 156 szt. sprzętów rehabilitacyjnych i 144 szt.
sprzętów wspomagających. Najczęściej wypożyczanymi sprzętami były
łóżka rehabilitacyjne, balkoniki, wózki inwalidzkie, koncentratory
tlenu, rowery, orbitreki i bieżnie.

1.

Przeciwdziałanie
uzależnieniom
2.

Organizowanie działań o charakterze
cyklicznych zajęć rekreacyjno –
sportowych połączonych z realizacją
programów profilaktyki uniwersalnej
prowadzonych przez cały rok, krótkich lub
dłuższych form wyjazdowych połączonych
z realizacją programów profilaktycznych,
spotkań, konferencji oraz warsztatów
edukacyjno – profilaktycznych.
Organizacja szkoleń dla sprzedawców
napojów alkoholowych.
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Przeprowadzono
profilaktyczne
działania
informacyjne
i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i
przeciwdziałania
narkomanii.
Zrealizowano
programy
i przedsięwzięcia profilaktyczne promujące trzeźwy i bezpieczny
sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież szkolną oraz
całe rodziny. Realizowane zajęcia warsztatowe kształtowały między
innymi umiejętności prospołeczne, radzenie sobie ze stresem,
eliminowanie zachowań agresji i przemocy, poprawę relacji między
dorosłymi a dziećmi, nabywanie umiejętności rozpoznawania
zachowań związanych z problemem alkoholowym oraz ukazywały
negatywne strony agresji i przemocy wynikające z nadużywania
alkoholu.
Realizowane programy profilaktyczne dostosowane były do wieku
dzieci i młodzieży.
- Przeprowadzona została konferencja z udziałem czterech
wykładowców,
która
dostarczyła
osobom
pracującym
z dziećmi, młodzieżą i rodzinami wiedzę między innymi nt. roli
rodziców w leczeniu traumy u dzieci (odrzucenie, alkohol, narkotyki),
pracy z dzieckiem z FAS/FASD, „FAS w teorii i praktyce sędziego
rodzinnego” oraz „Widzenie naszego dziecka przez soczewkę
przywiązania może pomóc nam zrozumieć zachowanie”.

Przeprowadzono szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych.
Z tych form wsparcia skorzystało łącznie ponad 2100 osób.
Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
Priorytet 1: Zdrowie
Jednostka
miary

Źródło danych

Liczba mieszkańców
korzystających z miejskich
programów profilaktycznych

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań z realizacji
programów profilaktycznych

Liczba mieszkańców
korzystających ze środków
PFRON w różnych formach

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań do PFRON

Wskaźnik
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Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

1224

2101

1156

1127

Priorytet 2: Sport i rekreacja
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych konkursów
ofert.
W ramach zadania pn. Zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży dofinansowano 12 zadań realizowanych przez 11
stowarzyszeń działających na terenie miasta Krosna, które prowadziły
szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu lekkiej atletyki, piłki nożnej,
judo, karate, sportów obronnych i strzelectwa sportowego, szachów,
pływania oraz uczestniczyły w zawodach sportowych niejednokrotnie
osiągając wysokie wyniki sportowe. W zajęciach wzięło udział ok. 1
200 dzieci i młodzieży z krośnieńskich szkół. Natomiast w ramach art.
19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w
ramach zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży dofinansowano 2
zadania.

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Upowszechnianie
aktywności fizycznej

W ramach zadania pn. Organizacja współzawodnictwa dzieci i
młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego
Związku Sportowego zorganizowano w okresie od stycznia do grudnia
2019
r.
szeroką
gamę
rozgrywek
dzieci
i młodzieży w ramach: Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady,
Licealiady. Rozgrywki obejmowały wiele dyscyplin sportowych, wśród
których znalazły się m.in.: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka
koszykowa, lekkoatletyka, szachy, tenis stołowy, pływanie, unihokej,
gimnastyka, biegi przełajowe. Dzięki przeprowadzonemu
współzawodnictwu finansowanemu przez Gminę, 3 800 uczniów
krośnieńskich
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i
ponadgimnazjalnych miało możliwość startu w 200 zawodach
szkolnych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. A ze względu na
sukcesy odnoszone przez krośnieńską młodzież coraz więcej szkół

Organizacja współzawodnictwa dzieci
i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach
kalendarza Szkolnego Związku Sportowego,
organizacja imprez sportowych na terenie miasta
Krosna
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reprezentuje miasto Krosno w ogólnopolskich i centralnych zawodach
sportowych.
W ramach zadania pn. Organizacja imprez sportowych na terenie
miasta Krosna dofinansowano 9 zadań. Zorganizowano imprezy
sportowe
o
charakterze
lokalnym,
ogólnopolskim
i
międzynarodowym. Natomiast w ramach art. 19a ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie dofinansowano 3
zadania.

Organizacja
prestiżowych imprez
sportowych

W ramach zadania na terenie miasta zorganizowanych zostało ponad
100
wydarzeń
sportowych
o
prestiżowym
i międzynarodowym charakterze, m.in.: Międzynarodowe Górskie
Zawody Balonowe, 30. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i
Olimpijczyków, Mini Wyścig Kolarski „Solidarności”, mecze Polskiej
Ligi Koszykówki, Międzynarodowe Zawody Łemkowyna Ultra Trial,
Mecze siatkarskie I i II Ligii Polskiej, Zawody Żużlowe II ligi,
Krośnieńskie Zawody Nordic Walking, III ligowe mecze piłkarskie, V
Nocny Charytatywny Maraton Pływacki, Bieg Konstytucji, Bieg
Portiusa, Bieg Niepodległości i inne.

Organizacja imprez o charakterze sportowo –
rekreacyjnym na terenie miasta Krosna

Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych konkursów
ofert.
Wspieranie rozwoju
lokalnego sportu
kwalifikowanego

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu
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W ramach zadania wsparto finansowo działalność 12 klubów
sportowych, które uczestniczyły w rozgrywkach ligowych
w terminach wyznaczonych przez Polskie Związki Sportowe
w odpowiednich dyscyplinach sportowych. W minionym sezonie
znaczące sukcesy odniosło Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki
„Karpaty”, Klub Kyokushin Karate czy Krośnieński Klub Biegacza
MOSiR Krosno.

Otrzymane środki finansowe umożliwiły klubom sportowym właściwą
realizację zadań statutowych oraz znacznie pomogły w osiąganiu tak
znaczących sukcesów.

Zwiększamy aktywność fizyczną

W
ramach
dostępnych
środków
finansowych
została
przeprowadzona modernizacja sali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 8 w zakresie: wymiany nawierzchni sportowej,
malowania ścian i sufitu, montażu koszy do koszykówki i zestawu do
piłki siatkowej.

Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Bursaki w Krośnie

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach środków finansowych została
opracowana dokumentacja projektowa budowy dwóch zjeżdżalni
basenowych oraz brodzika dla dzieci. Wykonano I etap pola
kampingowego dla camperów.

Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu
zabaw i ciągu pieszo-rowerowego

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach dostępnych środków
finansowych została opracowana dokumentacja projektowa
i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Rozpoczęto roboty
budowlane w zakresie budowy: chodnika, ścieżki rowerowej, placu
zabaw, siłowni. Zakończenie zadania planowane jest w II kw. 2020
roku.

Modernizacja Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego w
Krośnie

Zadanie zrealizowane - wymieniono 5 urządzeń skate parku.

Miejski Zespół Szkół Nr 1 - budowa placu zabaw przy
Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Krośnie

Zadanie zrealizowane - wybudowany został plac zabaw przy
Przedszkolu Miejskim Nr 2.

Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów
w Krośnie

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach dostępnych środków
finansowych zostanie opracowana dokumentacja projektowa na
budowę oświetlenia i trybun od ul. Legionów oraz koncepcja
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zagospodarowania
terenu
przy
z możliwością rozbudowy trybun do ok. 5 tys. miejsc.

Modernizacja Hali Sportowej przy MZS Nr 3 w Krośnie

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję
pozwolenia
na
modernizację
hali
sportowej
w zakresie wymiany systemu ogrzewania, wentylacji, oświetlenia
oraz pokrycia dachu.

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

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

Ćwiczący w klubach ogółem

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

2 346

b.d.

Ćwiczący w klubach na 1000
ludności
osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

50,42

b.d.
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stadionie

Liczba zorganizowanych
imprez masowych
o charakterze sportowym

Liczba uczestników
masowych imprez sportowych

impreza

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

39

b.d.

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

47 655

b.d.

2100

2 290

10

8

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne

519 000

520 400

Zespół Krytych Pływalni- własne

1 150

1 040

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne

422 150

440 000

Zespół Krytych Pływalni- własne

220 587

167 793

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

impreza

Liczba uczestników
imprez
osoba
sportowo - rekreacyjnych

Liczba osób korzystających z
osoba
obiektów sportowych

Zespół Krytych Pływalni- własne
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Priorytet 3: Edukacja
Kierunki działań

Podnoszenie jakości
i efektywności
kształcenia oraz
atrakcyjności nauczania

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w
przedszkolach i szkołach

% placówek, w których realizowane są zajęcia dodatkowe – 100%

Zapewnienie szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych
w szkołach i przedszkolach

Liczba godzin zajęć dodatkowych – 19 887

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

Liczba przyznanych stypendiów – 137

Rozwijanie doradztwa i poradnictwa zawodowego
na poziomie gimnazjum

Liczba uczniów objętych doradztwem w kl. III gimnazjum – brak
gimnazjów, a w szkołach podstawowych doradztwo zawodowe jest
w planach nauczania
Liczba uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki – 24

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

Liczba nagród i wyróżnień „Primus Inter Pares” – 205

Wsparcie przygotowań do egzaminów
zewnętrznych

Liczba oddziałów objętych wsparciem – 42

Utrzymanie średniego wyniku zdawalności
egzaminów zewnętrznych powyżej średniej
krajowej

Zdawalność egzaminów zewnętrznych w stosunku do średniej
krajowej – LO- 101,8%, T- 111,2%
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Upowszechnienie
dostępu do edukacji
miejskiej
i wyrównywanie szans
edukacyjnych

Wzmacnianie
kształcenia
zawodowego

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

% dzieci przyjętych w stosunku do ubiegających się – 100%

Wsparcie logopedyczne i opieka w zakresie wad
postawy we wszystkich przedszkolach

Liczba dzieci objętych wsparciem – 100%

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

Liczba uczniów objętych stypendiami i zasiłkami szkolnymi – 347

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

Liczba uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna” – 71

Program Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
młodzieży uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych poprzez refundację kosztów
zakupu biletów miesięcznych

Liczba uczniów korzystających z refundacji – 1916

Optymalizacja oferty kształcenia zawodowego

Liczba uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 1708

Realizacja miejskiego programu „Podręcznik dla
przyszłego technika”

Liczba uczniów objętych programem – 1708

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

Liczba nauczycieli, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje – 28
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Wspieranie dzieci
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych

Poprawa stanu bazy
oświatowej

Tworzenie systemu zachęt dla uczniów
wybierających kształcenie zawodowe

% uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 57%

Realizacja zadań w ramach „Programu integracji
społeczności romskiej”

Liczba uczniów pochodzenia romskiego – 15

Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym
do krośnieńskich szkół

Liczba uczniów objętych dowozem – 26

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

Liczba wydanych skierowań – 47

Likwidacja barier architektonicznych
i organizacyjnych w szkołach i placówkach

Liczba szkół dostosowanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
– 11

Objęcie uczniów posiadających orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego zajęciami
specjalistycznymi

Liczba uczniów – 285 same szkoły bez przedszkoli

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

Liczba wykonanych zadań inwestycyjnych - 14

Kompleksowa termomodernizacja budynków
oświatowych

W roku ubiegłym nie realizowano inwestycji związanych z
termomodernizacją budynków oświatowych
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Upowszechnianie
uczenia się przez całe
życie

Modernizacja wyposażenia i pomocy
dydaktycznych

% doposażonych szkół – 100%

Modernizacja infrastruktury rekreacyjno –
sportowej szkół

Liczba obiektów – 3

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

% zaawansowania iprzedszkola – 100%,

Poszerzenie oferty kształcenia dla dorosłych

Liczba kierunków kształcenia – 8

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 121

Wspieranie kształcenia młodocianych
pracowników

Liczba młodocianych pracowników – 19

Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej
w szkołach dla dorosłych, w tym możliwości
uczenia się na odległość z wykorzystaniem
e-learningu

Liczba uczących się w szkołach dla dorosłych – 483

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

% uczniów przyjętych spoza Krosna – szkoły ponadpodstawowe - 72%,
szkoły podstawowe – 9,2%, przedszkola – 3,6%,

Zapewnienie doskonalenia zawodowego
nauczycieli opartego na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół

Liczba nauczycieli korzystających z doskonalenia – 27
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iDziennik – 100%, nabór elektroniczny – 100%

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

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

Zdawalność egzaminów
maturalnych w liceach
ogólnokształcących

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

94

93

Zdawalność egzaminów
maturalnych w szkołach
ponadgimnazjalnych zawodowych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

88

90

Zdawalność egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej w liceach
ogólnokształcących

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

1,044

1,018

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

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

1,114

1,112

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,055

0,923

%

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,088

1,103

Średnie wyniki egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej – język polski
Średnie wyniki egzaminów
maturalnych w stosunku do
średniej krajowej - matematyka
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Średnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych w stosunku do
średniej krajowej – w części
humanistycznej
Średnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych w stosunku do
średniej krajowej - w części
matematyczno – przyrodniczej

Średnie wyniki sprawdzianu
szóstoklasisty w stosunku do
średniej krajowej

Współczynnik skolaryzacji
brutto – w szkołach
podstawowych
Współczynnik skolaryzacji brutto w gimnazjach

%

%

%

1,114

j. polski – 1,127
historia i WOS –
1,09

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

1,169

matematyka –
1,158
przedmioty
przyrodnicze –
1,118

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

brak egzaminu
szóstoklasisty
od
roku
szkolnego
2016/2017

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Egzamin
ósmoklasisty:
j. polski – 1,063
matematyka –
1,222
j. angielski
1,135

–

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

109,64

brak danych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

140,00

brak danych

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

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

12,37 w roku 2012 (najbardziej
aktualne dane)

Liczba uczniów przypadają-cych
na 1 komputer
z dostępem do Internetu

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

12,46 w roku 2012 (najbardziej
aktualne dane)
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przeznaczony do użytku uczniów w gimnazjach
Liczba uczniów przypadają-cych
na 1 komputer
z dostępem do Internetu
przeznaczony do użytku uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych
dla młodzieży

osoba

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

13,1 w roku 2012 (najbardziej
aktualne dane)

Udział absolwentów techników w
ogólnej liczbie absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

36,7

b.d.

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat
objętych wychowaniem
przedszkolnym

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

0,67

b.d.
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Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Kierunki działań

Rozwój edukacji
kulturalno –
artystycznej dzieci,
młodzieży
i dorosłych

Ułatwianie
mieszkańcom
uczestnictwa
w życiu kulturalnym

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Konkursy dla dzieci i młodzieży.

Liczba konkursów: 70, uczestnicy: 5 523

Konkursy dla dorosłych

Liczba konkursów: 2, uczestnicy: 58

Edukacja pozaszkolna dzieci
i młodzieży.

Liczba spotkań: 2 cykle, 690 spotkań , uczestnicy: 15 130

Stałe formy działalności.

Liczba wydarzeń: 131, liczba grup: 64, uczestnicy: 21 390

Warsztaty i plenery artystyczne.

Liczba działań: 8, uczestnicy: 487

Konferencje, seminaria i wykłady.

Liczba wydarzeń: 247, uczestnicy: 6 219

Spotkania autorskie, wernisaże, wystawy.

Liczba wydarzeń: 144 , uczestnicy: 11 118

Kampanie społeczne na rzecz promocji kultury i
edukacji kulturalno-artystycznej

Liczba wydarzeń: 221, uczestnicy: 41 599

Przeciwdziałanie uzależnienie i patologiom
społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób
dorosłych poprzez organizację różnych form
spędzania czasu wolnego pt. „Mikser kulturalny”.
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Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży „DYSONANS” zrealizowało
zadanie pt. „Mikser kulturalny” polegające na zorganizowaniu
warsztatów (wokalnych i talentów). Adresatami zadania były dzieci
i młodzież (ok. 134 osób).

Organizacja przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie
przedsięwzięć artystycznych: 19 wydarzeń, 9 120 uczestników
Noce w Bibliotece
Od kilku lat, w maju i czerwcu z oferty biblioteki można korzystać
również w nocy. Kilkadziesiąt dzieci bawi się do północy - czytając przy
świetle latarek, tańcząc, rozwiązując zagadki i quizy. Każdy uczestnik
otrzymuje certyfikat potwierdzający jego umiejętności manualne,
fizyczne
i wokalne. Natomiast dorośli mogą wypożyczać zbiory korzystając z
dodatkowych bonusów, kupić książkę za 1 zł, czy obejrzeć ciekawy
film. Liczba uczestników: 198 osób
Biuro Wystaw Artystycznych:

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w życiu
kulturalnym.

Wystawy: Liczba wydarzeń: 16, liczba uczestników: 13501
Zajęcia edukacyjne i warsztaty bezpłatne: Liczba wydarzeń: 117, liczba
uczestników: 1338
Muzeum Rzemiosła:
Noc Muzeów – 2 963 osoby;
Udostępnianie ekspozycji – 1 371 osób;

Wydarzenia kulturalne o dużym zasięgu.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
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Imprezy biletowane o dużej wartości artystycznej oraz duże imprezy
plenerowe gromadzące wielotysięczną publiczność, 7 wydarzeń i
cykli, 53.858 uczestników ,
m. in.:
- Festiwal Kultur Pogranicza „Karpackie Klimaty”
- Balony nad Krosnem
- Dni Krosna
- Galicja Blues Festiwal
- Krośnieńskie Spotkania Teatralne – edycja wiosenne i jesienna
- Krośnieńska Jesień Muzyczna
- Nocne Teatralia STRACHY
- Krośnieńskie Dni Tańca
- Wjazd Króla

Krośnieńska Biblioteka Publiczna
- XX Krośnieński Konkurs Literacki
Na konkurs z udziałem 96 osób wpłynęło 145 prac – wierszy i utworów
prozatorskich.
- VIII edycja Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019.
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- Narodowe Czytanie - Krośnieńska Biblioteka Publiczna po raz kolejny
włączyła
się
w ogólnopolską akcję zainicjowaną przez Prezydenta RP pn.
Narodowe
Czytanie,
czytając
w
tym
roku
osiem
nowel
polskich.
7
września,
w sobotnie przedpołudnie, przedstawiciele władz samorządowych,
mediów, młodzież i mieszkańcy miasta aktywnie włączyli się do akcji
czytając przed budynkiem biblioteki fragmenty nowel wybranych na
lekturę Narodowego Czytania.
Całej akcji towarzyszył kiermasz książek za 1 zł, który jak zwykle cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród miłośników „książek używanych”.
Głównym celem projektu „Narodowe Czytanie” jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury,
potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej
tożsamości. Liczba uczestników: ok. 100 osób.
- W kwietniu odbyła się I edycja Konkursu Recytatorskiego im.
Cezarego Geronia pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna z
udziałem młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z
regionu. Młodzież prezentowała wiersze C. Geronia, a słowo wstępne
przedstawił Jarosław Mikołajewski.
- Audycja „Wolna sobota” Polskiego Radia Rzeszów z wieży Farnej;
- Onet Rano – audycja z Krosna – jednym z gości pracownik Muzeum;
- Finał Radia Biwak – podsumowania lata w Krośnie;
- Leczenie głupoty Hieronima Boscha – żywy obraz w interpretacji
pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie – podczas Wjazdu Króla
- Noc Muzeów
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Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Klub Seniora -1, projekt Budżet Obywatelski – zajęcia dla seniorek
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
Edukacja czytelnicza wśród dzieci upośledzonych, podopiecznych
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie
Cykl spotkań „Przystanek Biblioteka” dla podopiecznych
Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie
Zajęcia dla osób starszych i niepełnosprawnych w Dziennym Klubie
Seniora „Caffe 60+”
Cykl spotkań dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Krośnie

Programy skierowane do grup społecznych
zagrożonych wykluczeniem.

Cykl zajęć dla dzieci z wadą słuchu organizowanych przez KBP w
„Bajkowym Kąciku” Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
Spotkania „Z książką w tle” dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Krośnie
Biuro Wystaw Artystycznych:
Stała współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy w
Krośnie;
Tłumaczenia wydarzeń na język migowy;
Organizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ośrodków
szkolno-wychowawczych;
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Dostosowanie infrastruktury dla osób o specjalnych potrzebach;
Stosowanie zniżek (np. karta dużej rodziny, indywidualne ustalone z
uczestnikami zajęć);
Przyjmowanie osób w ramach prac społeczno – użytecznych;
Dostęp do darmowych form (np. warsztaty edukacyjne i zajęcia
bezpłatne);
Możliwość organizacji zajęć w terenie lub innej instytucji/miejscu na
specjalne, uzasadnione zamówienie/ustalenie np. dla grupy
seniorów lub osób z ŚDS;
Stosowanie bezpośredniej formy komunikacji
o wydarzeniach, np. sms, telefon, zaproszenie papierowe dla osoby,
która nie posiada dostępu do sieci Internet.
Muzeum Rzemiosła
Lekcje muzealne dla osób niepełnosprawnych: 50 grup – 583 osoby;
Ogólnopolski projekt Kultura 60+ - 73 osoby;

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za szczególne
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego. Przyznawanie stypendiów
artystycznych.
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Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz
wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury
i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda przyznawana jest w
dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności.
W 2019 r. nagrodę wręczono po raz 17. Za wybitne osiągnięcia
przyznano 6 nagród.

•

KBP
Dostęp do zbiorów, usług oraz wydarzeń literacko-artystycznych
oferowanych przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną wraz z
siedmioma filiami, możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu,
dostęp do 1 660 tytułów e-booków w serwisie IBUK Libra oraz do
serwisu ACADEMICA zawierającego zasoby cyfrowe Biblioteki
Narodowej.
Prowadzenie przez KBP nowoczesnej strony internetowej, gdzie
zamieszczane są informacje o ofercie i organizowanych wydarzeniach
oraz promocja organizowanych wydarzeń w portalach
społecznościowych.
Muzeum Rzemiosła

Doskonalenie systemu informacji
i promocji o wydarzeniach kulturalnych.

Prowadzenie
kalendarium
rocznie 12 miesięcznych zestawień;

imprez

miejskich

Prowadzenie strony internetowej muzeum – 1 103 000 odsłon oraz
zarządzanie mediami społecznościowymi: FB, Instagram.
Biuro Wystaw Artystycznych
Prowadzenie i bieżące aktualizowanie strony internetowej,
prowadzenie i bieżące aktualizowanie portali społecznościowych –
facebook,
instagram,
bieżące
przesyłanie
i
publikowanie
informacji
o wydarzeniach w mediach lokalnych oraz regionalnych, bieżące
przesyłanie
informatorów
i
zaproszeń
na
wydarzenia
do
subskrybentów
i sympatyków BWA.
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Krośnieńska Biblioteka Publiczna
W 2019 roku KBP realizowała ogólnopolski projekt „Mała Książka Wielki Człowiek”, w ramach którego dzieci urodzone w l. 2013-2016
mogły zapisywać się do biblioteki. Każdy przedszkolak otrzymał
specjalną Wyprawkę Czytelniczą, składającą się z książki Pierwsze
czytanki dla…, czyli zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych
polskich poetów oraz broszury dla rodziców Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki, a także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymywał
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny dyplom potwierdzający
jego czytelnicze zainteresowania. Akcja miała na celu zachęcić
rodziców do częstego odwiedzania bibliotek i codziennego,
rodzinnego czytania z dzieckiem. W ramach akcji 306 dzieci odebrało
wyprawki,
z
tego
194
to
dzieci
nowo
zapisane,
a 112 osób było wcześniej czytelnikiem KBP.

Rozwój
atrakcyjnej, Nowe wydarzenia artystyczne. Innowacyjne i
innowacyjnej
oferty atrakcyjne działania.
instytucji kultury

Muzeum Rzemiosła:
Żywy obraz ”Leczenie głupoty „ Hieronima Boscha – w interpretacji
pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie – podczas Wjazdu Króla.
Biuro Wystaw Artystycznych:
Mappingi w przestrzeni publicznej.
Współpraca międzynarodowa (np. Erasmus+) zwieńczona
powstaniem trzech murali w przestrzeni miejskiej (most ul. Okrzei).
Pobyty artystów rezydentów i działania performatywne.
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Wspieranie działalności artystów i społeczników
udostępnianie przestrzeni w BWA (nieodpłatnie).

poprzez

Wprowadzenie systemu współpracy z wolontariuszami.
Udział pracowników w cyklu szkoleń i warsztatów wspierających ich
rozwój i wpływających na poszerzenie działalności.
Udostępnianie zwiedzającym galerii w poszerzonym wymiarze dni i
godzin (praca w weekendy).
Współudział w miejskich festiwalach.
Pozyskiwanie dodatkowych/alternatywnych źródeł finansowania
przedsięwzięć np. granty, darowizny, sprzedaż dzieł sztuki.
RCKP:
Sprzęt komputerowy- 23 343,29 zł;
Wyposażenie biurowe – 9 667,82 zł;
Modernizacja budynku artKina- 258 871,81 zł ,dotacja celowa Gminy
Krosno 190 000 zł
Montaż klimatyzacji w budynku artKina- 46 137, 60 zł, dotacja celowa
PISF 20 000 zł
Zakup procesora kinowego 30.405, 60 zł.
KBP:
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Remont
pomieszczeń
Wypożyczalni
i Saloniku Artystycznego w Bibliotece Głównej;
Zakup
sprzętu
komputerowego,
i urządzeń peryferyjnych.

Głównej

oprogramowania

BWA:
Remont trzeciego piętra budynku BWA pod działalność usługową i
uruchomienie działalności usługowej / gospodarczej „ArtRooms”
pokoje gościnne, z której korzystać mogą artyści działający w BWA.
Zakup i montaż klimatyzacji.
Zakup wyposażenia gastronomicznego do lokalu usługowego na
parterze.
Remont
przestrzeni
usługowej
na
parterze
i
wynajem
lokalu
pod
działalność
gastronomiczną
(służącą/wspierającą działalność BWA w zakresie usługi pokoi
gościnnych).
Muzeum Rzemiosła
Zakup
i
wdrożenie
i katalogowania zbiorów MONA;

systemu

opracowania

Zakup sprzętu i narzędzi dla pracowni konserwatorskiej
Wspieranie działań na Dotacje na prace przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków lub gminnej ewidencji
rzecz dziedzictwa
zabytków.
kulturowego

W 2019 r. przekazano 20 dotacji na prace przy zabytkach dla osób
prywatnych
z
budżetu
miasta
w kwocie 250 tys. zł.
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Prace ratownicze przy zabytkach. Prace
konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych
nagrobków na starym cmentarzu w Krośnie.

Przeprowadzono
prace
remontowe,
budowlane
i konserwatorskie przy obiektach wymagających przeprowadzenia
prac w trybie awaryjnym.

Prace konserwatorskie i remontowe podcieni
krośnieńskiego Rynku.

Wykonanie remontu podcieni kamienic krośnieńskiego Rynku.

Remonty i inwestycje przy zabytkach

Prace remontowe i budowlane przy zabytkach należących do Gminy
Miasto Krosno.

Ochrona i opieka nad obiektami zabytkowymi.

Stała
ochrona
konserwatorsko
–
techniczna
3 obiektów zabytkowych Muzeum Rzemiosła, zakup osuszacza
powietrza do pomieszczeń magazynowych.

Opieka konserwatorska nad muzealiami.

Stała opieka konserwatorska nad zbiorami, zabezpieczono
i poddano konserwacji pełnej 12 eksponatów, częściowej 54,
zachowawczej 129.

Organizacja wystaw promujących lokalne
dziedzictwo kulturowe.

Liczba wystaw: 9, uczestnicy: 2300 osób.

Liczba przedsięwzięć: 114, uczestnicy: 3865 osób.
Krośnieńskie środy artystyczne – w każdą czwartą środę miesiąca
prezentowane są prace regionalnych twórców posługujących się
różnymi technikami plastycznymi, natomiast w drugie środy
organizowane
są
spotkania
z literatami i regionalistami.

Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne
kultywujące dziedzictwo materialne
i niematerialne regionu.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej odbyły się wykłady: Daniela Nowaka „Podziały
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administracyjne ziemi krośnieńskiej w okresie zaborów. Cyrkuły,
dominia, powiaty”; Adama Krzanowskiego „Stanisław Szelc (19102006), krośnianin, żołnierz gen. Władysława Andersa”; dra Edwarda
Marszałka „Stowarzyszenie „Dębina” szumi pod Krosnem”; dra
Tadeusza Łopatkiewicza „Jan II Kazimierz Waza w Krośnie – dyskurs
historyczny versus kultura masowa”; dra Tomasza Solińskiego
„Uwarunkowania i perspektywy rozwoju Krosna”; Adama
Krzanowskiego „Józef Szmyd (1907-1963), muzyk i folklorysta ziemi
krośnieńskiej”.
Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, dostępna pod
www.kbc.krosno.pl - gromadzi na jednej platformie
dokumenty
m.in.
z
dziedzictwem
kulturowym
regionu.
w KBC znajduje się 6620 publikacji.

adresem:
cyfrowej
związane
Obecnie

Krośnieńska Baza Informacji Regionalnej, serwis dostępny pod
adresem www.kbir.krosno.pl – stanowi m.in. platformę do
prezentacji
dorobku
twórczego
osób
związanych
z regionem i dziedzictwem kulturowym. Baza zawiera prezentację 121
osób i ich dorobku twórczego: malarzy, rzeźbiarzy, fotografików,
pisarzy; a także 95 wirtualnych wystaw.
Pasowanie na ucznia w rzemiośle;
Konkurs miejski „Ulubiony chleb krośnian”;
Świąteczne karty pocztowe z motywem krośnieńskim (3 wzory –
nakład 600 szt).
Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY
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Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe
Jednostka
miary

Wskaźnik

Liczba imprez oświatowych w
impreza
muzeach

Wartość
w 2018 r.

Źródło danych

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych 137
Lokalnych

Wartość
w 2019 r.
b.d.

Impreza – lekcja
Liczba imprez oświatowych
muzealna,
Muzeum Rzemiosła w Krośnie
w Muzeum Rzemiosła
konkursy

125

227

Liczba
korzystających
z
imprez
oświatowych osoba
w Muzeum Rzemiosła

2829

4690

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Liczba wystaw zorganizowanych
wystawa
przez Muzeum Rzemiosła

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

14

13

Liczba uczestników
w Muzeum Rzemiosła

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

9 104

9 459

13

10

1 125

876

wystaw

osoba

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

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

Liczba uczestników
interdyscyplinarnych
w Muzeum Rzemiosła

Muzeum Rzemiosła w Krośnie

działań
osoba
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Liczba wystaw zorganizowanych
przez
Biuro
Wystaw wystawa
Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych

Liczba odwiedzających
Wystaw Artystycznych

Biuro Wystaw Artystycznych

Liczba
w
Krośnieńskiej
Publicznej (KBP)

Biuro

osoba

odwiedzin
Bibliotece osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Liczba
wypożyczonych
jednostka
i
udostępnionych
zbiorów
inwentarzowa
w KBP

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Liczba
imprez
kulturalnoimpreza
czytelniczych w KBP

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Liczba
w KBP

osoba

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Czytelnicy KBP zarejestrowani
w Wypożyczalniach na 1000 osoba
ludności

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Liczba osób
młodzieży
zrzeszonych
pracowniach

imprez

(w tym dzieci,
i
dorosłych) osoba
w
klubach,
artystycznych

16

6 935

25 587

167 213

183 308

13 808

13 436

372 342

365 655

802

1 043

28 452

23 574

297

290

760

760

Krośnieńska Biblioteka Publiczna

Liczba
zarejestrowanych
czytelników
osoba
w wypożyczalniach KBP

uczestników

18

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

42

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

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Liczba
imprez
masowych
o charakterze artystyczno – wystawa
rozrywkowym

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych

Liczba
imprez
masowych
o charakterze
impreza
interdyscyplinarnym

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych

Liczba uczestników
masowych imprez
interdyscyplinarnych

impreza

221

173 565

173 565

6

b.d.

1

b.d.

8 600

b.d.

16 000

b.d.

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

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

Liczba uczestników
masowych imprez artystyczno –
impreza
rozrywkowych

221

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych
Lokalnych
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Liczba zabytków
odrestaurowanych przy
wsparciu budżetu miasta

32
obiekt

Własne - na podstawie zawartych umów
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23

Priorytet 5: Aktywność społeczna
Kierunki działań

Nazwa działania
Centrum
Aktywności
„INFOSENIOR”

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Seniora Utrzymanie projektu „Zwiększenie dostępu do informacji dotyczącej ochrony i
promocji zdrowia dla osób starszych poprzez prowadzenie Centrum Aktywności
Seniora IFOSENIOR, przeprowadzono 206 profilaktycznych wizyt domowych,
podczas których przekazywano tzw. „pudełka życia” oraz książeczki informacyjne
dla seniora, a także przeprowadzono anonimowe ankiety.
Organizacja
prelekcji
dla
Krośnieńskich
Seniorów
nt.
„Żywienie
i suplementacja osób starszych”, „Pomyślne starzenie czyli jak dodać życia do lat”
oraz „Testament sposobem na dłuższe życie”.

Wspieranie
inicjatyw
społecznych
poprawiających
jakość życia
mieszkańców

Organizacja IV Sejmiku Senioralnego. O problemach osób starszych mieszkańców
Krosna dyskutowali m.in. przedstawiciele władz samorządowych wraz z
Prezydentem Miasta Krosna, reprezentanci organizacji pozarządowych działających
na rzecz seniorów oraz mieszkańcy.

Krośnieńska Rada Seniorów

Aktywizacja osób
starszych

Propagowanie działań na rzecz osób
w wieku emerytalnym

Rada Seniorów odbywała spotkania z mieszkańcami Krosna, przedstawicielami Rad
i Zarządów wszystkich dzielnic i osiedli z Miasta Krosna. Zbierała wnioski oraz
informacje o tym, jak żyje się w naszym mieście ludziom starszym i czego oni
oczekują od społeczności lokalnej, a także ze strony władz miasta.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie zorganizowało dla osób w wieku
emerytalnym dwudniowa wycieczkę do Wrocławia. W trakcie podróży uczestnicy
wysłuchali
prelekcji
nt.
„Deklaracji
12
zasad
w
walce
o dłuższe życie z cukrzycą”, w wydarzeniu uczestniczyło 40 osób.
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Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób w wieku emerytalnym
zorganizował wykłady edukacyjne i językowe, zajęcia ruchowe, dwudniowy wyjazd
do Cieszyna, wyjazd do Łańcuta na Podkarpacką Spartakiadę „Oswoić drugą
młodość” oraz w ramach XII Wiosennych Spotkań Seniorów jednodniową wycieczkę
do Kazimierza Dolnego. W aktywnościach uczestniczyło ok 191 osób.
Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce zorganizował dla osób w wieku
emerytalnym trzy jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawczych do Leżajska,
Jarosławia i Solca Zdroju, prelekcje, zajęcia ruchowe oraz wyjścia na seanse filmowe
do kina , w zadaniu uczestniczyło ok. 320 osób.
Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H. zorganizowało dla osób w wieku emerytalnym
cykl spotkań z zakresu warsztatu rękodzieła artystycznego, dyskusji oraz wystawy
prac stworzonych podczas warsztatów, w warsztatach uczestniczyło 30 osób, a
odwiedzających wystawę prac szacowano na około 1000 osób .
Aktywny Klub Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji zorganizował dla
osób w wieku emerytalnym dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze : do ŻurawicyPrzemyśla oraz Koprzywnicy-Sandomierza, zajęcia w pracowni komputerowej oraz
spotkanie z fizjoterapeutą – instruktorem Nordic Walking, w zadaniu uczestniczyło
ok. 160 osób.
Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Ludomiła Rayskiego dla osób
w wieku emerytalnym zorganizował wyjazd edukacyjno- integracyjny do Muzeum
Sił Powietrznych oraz Akademii Sił Powietrznych w Dęblinie oraz „Wieczór
Wspomnień” z prelekcją w siedzibie klubu oraz zapalenie upamiętniającego znicza
na grobach zmarłych kolegów. W wydarzeniach uczestniczyło ok 109 osób.
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Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego BIAŁOBRZEGI dla osób w wieku emerytalnym
zorganizowało Wiosenny Festyn Białobrzeski, w zadaniu uczestniczyło ok 100 osób

Lokal dla seniorów w ramach
pomocy dla ludzi starszych

Zadanie zrealizowane. W ramach udostępnionych środków finansowych została
opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskano decyzję pozwolenia na
rozbudowę i przebudowę budynku MOPR. Zostały wykonane roboty budowlane
polegające na przebudowie części budynku dla potrzeb ludzi starszych.

Rozbudowa budynku przy ul. Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych zostały wykonane roboty
Piastowskiej 58 dla potrzeb Klubu budowlane polegające na rozbudowie części budynku MOPR dla potrzeb ludzi
Seniora i Rady Osiedla
starszych oraz dostarczono i zamontowano niezbędne wyposażenie.

Wspieranie rozwoju
ekonomii społecznej

Centrum Integracji Społecznej

Włączanie społeczne
osób zagrożonych
marginalizacją

Program „Krośnieńska Karta
Mieszkańca”

Aktywizacja społeczna osób
Aktywizacja społeczno –
niepełnosprawnych
zawodowa osób

Celem Centrum Integracji Społecznej w Krośnie jest nabywanie przez uczestników
umiejętności związanych z udziałem w życiu społeczności lokalnej
i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, pobytu, zamieszkania, powtórne
wykształcenie zdolności do samodzielnego świadczenia usług na rynku pracy,
nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,
przekwalifikowanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych (20 uczestników).
Realizacja programu umożliwiła mieszkańcom miasta Krosna skorzystanie z ulg i
zniżek w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz usług oferowanych przez
przedsiębiorców. W roku 2019 r. wydano 4 274 karty.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych – 50 osób otrzymało dofinansowanie– kwota wydatkowana 110 321
zł.
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bezrobotnych
i niepełnosprawnych

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze – 523 osoby otrzymały dofinansowanie– kwota wydatkowana
321 819 zł.
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – 163 osoby otrzymały
dofinansowanie, w tym 35 opiekunów – kwota wydatkowana 161 670 zł.
Przy współpracy z 8 organizacjami pozarządowymi zorganizowano 17 imprez
okolicznościowych, wycieczek oraz zawodów sportowych w ramach
dofinansowania organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób
niepełnosprawnych – skorzystało 258 osób, kwota wydatkowana ok. 18 563 zł .
Zapewnienie osobom niepełnoprawnym zamieszkałym na terenie miasta Krosna,
posiadającym niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone,
udziału w Środowiskowym Domu Samopomocy przy PSONI Koło w Krośnie ul.
Hallera 6/4 (27 osób) lub Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kletówki 7a (43 osoby).

Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych

Prowadzono rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych poprzez
dofinansowanie utworzenia nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
oraz udzielenie pomocy niepełnosprawnym przedsiębiorcom, przyznając
dofinansowanie do wys. 50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego w
celu kontynuowania działalności gospodarczej – 5 osób niepełnosprawnych - kwota
wydatkowana ok 31 000 zł.

Kontynuowano działania mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i
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Aktywny Samorząd

Warsztat Terapii Zajęciowej

zawodowym oraz w dostępie do edukacji w ramach programu „Aktywny samorząd”
(pozyskano kwotę w łącznej wysokości 293 079,00 zł - skorzystało 80 osób).

Zapewnienie możliwości udziału osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie
miasta
Krosna,
posiadających
niepełnosprawność
intelektualną
i
niepełnosprawności sprzężone w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w
Krośnie (45 osób) – 904 800,00 zł , w tym środki PFRON 814 320,00 zł , środki Gminy
90 480 zł.

Organizacje
z zakresu:

pozarządowe

realizowały

zadania

publiczne

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
Współpraca finansowa
z organizacjami pozarządowymi

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa;
Ochrony i promocji zdrowia;
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
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Działalności
i młodzieży;

na

rzecz

dzieci

i

młodzieży,

w

tym

wypoczynku

dzieci

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa , rodzicielstwa, upowszechniania i
ochrony praw dziecka;
Promocji i organizacji wolontariatu;
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
Turystyki i krajoznawstwa;
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Współpraca pozafinansowa
z organizacjami pozarządowymi

Miasto Krosno corocznie poprzez funkcjonowanie Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych podejmuje współpracę pozafinansową, prowadząc działania
mające na celu wspieranie, integrowanie oraz rozwój krośnieńskich NGO. Z każdym
rokiem w Krośnie rośnie liczba organizacji pozarządowych, które wymagają
wsparcia lokalowego. Organizacje w liczbie 28 stałych rezydentów i około 35
pozostałych
–
korzystają
z pomieszczeń oraz sprzętu, znajdującego się na wyposażeniu CWOP. Działaniami
mającym na celu wsparcie krośnieńskich organizacji jest ich promocja poprzez
stronę internetową www.cwop.krosno.pl, biuletyn CWOP, udział organizacji w
Dniach Krosna oraz akcję przekazywania 1 % podatku na rzecz organizacji. Ważnym
działaniem jest również wsparcie informacyjne poprzez: prowadzenie i
aktualizowanie wykazu danych na stronie, bezpłatny dostęp do Internetu,
gromadzenie
i udostępnianie danych dotyczących III sektora, prowadzenie biblioteczki z literaturą
z zakresu działania organizacji. W celu integracji środowiska NGO co roku na wiosnę
odbywa się Forum organizacji pozarządowych, którego celem jest m.in. ocena
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współpracy samorządu z organizacjami czy podsumowanie realizacji zadań gminy
przez NGO oraz podejmowanie najbardziej aktualnych tematów i problemów
organizacji pozarządowych w Krośnie. W 2019 roku jesienią odbył się IV Sejmik
Senioralny. W trosce, zarówno o krośnieńskie organizacje zrzeszające osoby starsze,
jak
i wszystkich krośnieńskich seniorów na sejmik zaproszeni zostali prelegenci,
zarówno z dziedziny zdrowia, jak i bezpieczeństwa. W związku z cykliczną
organizacją szkoleń dla członków krośnieńskich organizacji pozarządowych, w 2019
r. odbyły się cztery spotkania (2 szkolenia, forum, sejmik) na których poruszano
takie tematy jak: sposoby na dotarcie do odbiorców i możliwości finansowania, jak
sprawnie przeprowadzić własną promocję, by dotrzeć do większej liczby odbiorców
oraz zwiększyć możliwości finansowania działalności statutowej oraz omówione
zostały nowe wzory ofert i sprawozdań do otwartych konkursów i małych grantów
wraz
z omówieniem zagadnień ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

Promowanie idei
wolontariatu

1/ Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H. w Krośnie był organizatorem cyklu warsztatów
Promocja i organizacja
i wykładów promujących ideę wolontariatu i ukazujących historię wolontariatu
wolontariatu wśród
mieszkańców
wśród mieszkańców Krosna;
miasta Krosna
2/ Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum było realizatorem zadania
polegającego na przygotowaniu zespołu wolontariuszy do przeprowadzenia
kolejnej edycji „Krośnieńskich pól nadziei”.

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

Jednostka
miary

Źródło danych

Liczba beneficjentów
Centrum Integracji Społecznej

osoba

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum
20
Integracji Społecznej

20

organizacja

24 stałych
Własne – na podstawie sprawozdań Centrum rezydentów
Wspierania Organizacji Pozarządowych
i około 30 innych
organizacji

28 stałych
rezydentów
i około 35 innych
organizacji

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

%

Własne
–
na
podstawie
z wykonania budżetu miasta

Liczba zadań publicznych
zleconych organizacjom
pozarządowym

umowa

Własne – na podstawie umów
z organizacjami pozarządowymi

Liczba organizacji
pozarządowych
korzystających z usług
Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

Wartość
w 2018 r.

1,12%
sprawozdań

zawartych

(4 011 577)

Wartość
w 2019 r.

1,12 %
(4 330 630)

88 zadań
81 zadań
z zakresu pomocy z zakresu pomocy
społecznej
społecznej

Priorytet 6: Bezpieczeństwo
Kierunki działań

Nazwa działania
Współpraca Straży Miejskiej
i Policji.

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Współpraca w zakresie zabezpieczania imprez sportowych, masowych,
religijnych na terenie miasta.
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Zapobieganie
przestępczości i rozwój
monitoringu miejskiego

Zakup i zamontowanie kamery
monitoringu

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana
instalacja i zamontowana jedna kamera monitoringu miejskiego na Os.
Tysiąclecia przy ul. Kolejowa 2.

Rozbudowa systemu monitoringu
wizyjnego w Dzielnicy Polanka

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została zamontowana
kamera monitoringu miejskiego w okolicy torów kolejowych w Dzielnicy
Polanka.

Instalacja kamery monitoringu
miejskiego przy ul. Piłsudskiego (plac z
pomnikiem R.W. Portiusa poniżej
Bazyliki Farnej)

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została zamontowana
kamera monitoringu miejskiego na placu R.W. Portiusa.

Monitoring na Osiedlu Tysiąclecia w
Krośnie

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana
instalacja i zamontowano dwie kamery monitoringu miejskiego na Oś.
Tysiąclecia przy ul. Naftowej.

Bezpieczne Krosno

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych została wykonana
instalacja i zamontowano cztery kamery monitoringu miejskiego na
skrzyżowaniu ul. Lwowska i Niepodległości, ul. Grunwaldzkiej i na Os.
Markiewicza przy skateparku.

Oświetlenie z monitoringiem parkingu Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych został wykonany
monitoring (3 kamery) oraz zostały wymienione 4 oprawy oświetlenia
Białobrzeska 133
ulicznego.
Aktualizacja Planu Operacyjnego przed Zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony przed powodzią Miasta Krosna.
powodzią Miasta Krosna.
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Aktualizacja
Miejskiego
Zarządzania Kryzysowego.

Utrzymanie bazy danych
niezbędnych w procesie
kryzysowego.

Zapewnienie
nowoczesnego
i sprawnego systemu
zarządzania kryzysowego

Planu Zaktualizowano Plan Operacyjny Ochrony przed powodzią Miasta Krosna.

Zaktualizowano bazę danych teleadresowych miejskich- powiatowych służb,
zarządzania inspekcji i straży planowanych do działań prewencyjnych bądź interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta.

Korzystanie z Centralnej aplikacji Codziennie przekazywano informacje o potencjalnych zagrożeniach do służb i
raportującej systemu raportowania o podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, zbiorowych
potrzeb mieszkańców oraz bezpieczeństwa środowiska na terenie miasta.
zagrożeniach.

Nadzór funkcjonowania
systemu Realizowano comiesięczne kontrole sprawności technicznej oraz okresową
wykrywania i alarmowania oraz konserwację syren i urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.
systemu ostrzegania mieszkańców.

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

Opracowano i wdrożono Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna w sprawie
wymiany informacji, w systemie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na
terenie miasta Krosna.
Współdziałano z powiatowym centrum zarządzania kryzysowego, centrami
gmin sąsiednich oraz służbami dyżurnymi miejskich/powiatowych służb,
inspekcji i straży w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach dla
mieszkańców, zwierząt i środowiska.
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Opracowano i wdrożono Regulamin Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego określający organizację, tryb pracy, zadania w poszczególnych
fazach reagowania oraz zasady funkcjonowania i kierowania zespołem.

Zapobieganie
bezdomności zwierząt

Dofinansowanie do sterylizacji
i kastracji zwierząt.

Wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt.

Nieodpłatne elektroniczne znakowanie
psów.

Obsługa weterynaryjna wszczepiania czipów.

Budowa schroniska dla zwierząt.

Uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano nowy przyłącz energetyczny.

Organizacja kampanii edukacyjnoinformacyjnych promujących
prawidłowe i humanitarne postawy
względem zwierząt, odpowiedzialną
opiekę nad nimi

Telewizyjna kampania reklamowa akcji „POSPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE”.

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

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Liczba punktów monitoringu
miejskiego

szt.

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum
31
Monitoringu Wizyjnego

Liczba przestępstw

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych
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Powiat
m. Krosno

Wartość
w 2019 r.
34

1 710

872
Liczba przestępstw na 1000
ludności

Liczba przestępstw
o charakterze kryminalnym

Liczba przestępstw
o charakterze kryminalnym na
1000 ludności

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Powiat
m. Krosno

36,88

18,74

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Powiat
m. Krosno

531

447

jd.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

Powiat
m. Krosno
9,61
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11,45

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)
Zrealizowano zadania pn.:
Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego w Krośnie;
Przebudowa ul. S. Batorego w Krośnie;

Zwiększenie zewnętrznej
dostępności
komunikacyjnej Miasta
oraz rozwój
wewnętrznego układu
komunikacyjnego

Zrealizowano zadania przyczyniające się do
zwiększenia dostępności wewnętrznego układu
komunikacyjnego.

Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego
Obszaru;
Remont łącznika Składowa - Batorego (wzdłuż sklepu Majster) wraz
z rozwiązaniem ruchu samochodowego;
Przebudowa ul. Popiełuszki w Krośnie;
Bezpieczeństwo
na
przejściach
dla
pieszych
w Mieście Krośnie - etap II - Przebudowa ul. Prządki
w Krośnie.

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

Budowa zintegrowanej
sieci ścieżek rowerowych

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

Wykonano przebudowę ogrodzenia i budowę nowej bramy
przesuwnej oraz wybudowano przyłącz energetyczny do terenu
przewidzianego na organizowanie imprez od ul. Kaczorowskiego.

Budowa nowych ścieżek rowerowych .

W 2019 roku, w ramach realizowanych inwestycji drogowych nie
wybudowano nowych ścieżek rowerowych. Ścieżki i trasy pieszorowerowe są jednakże uwzględniane w dokumentacjach
projektowych w ramach rozbudowy/budowy dróg.
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Zakup 8 sztuk autobusów miejskich, niskopodłogowych (LF) o
napędzie spalinowym - Marki Autosan typ:M12LF SANCITY 10 LF
EURO6,
Zwiększenie
wykorzystania transportu
zbiorowego

"Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno".

Zakup 3 biletomatów stacjonarnych,
Przebudowa 3 zatok autobusowych,
Zakup i montaż 52 sztuk wiat autobusowych (część wiat
wyposażona w monitoring oraz tablice elektroniczne prezentujące
rozkład jazdy w czasie rzeczywistym).

Optymalizacja systemu
parkingowego

W chwili obecnej funkcjonuje system poboru opłat
za parkowanie w strefie płatnego parkowania.

W strefie zlokalizowanych jest 21 parkometrów. Miejsc
parkingowych płatnych jest ok. 526.

Zwiększenie płynności
ruchu

Przebudowa skrzyżowań w celu poprawienia
efektywności układu komunikacyjnego oraz
płynności ruchu drogowego.

Przy realizowanych inwestycjach przebudowywane
skrzyżowania w celu poprawy płynności ruchu.

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

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

km

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

0,25

0

Długość zmodernizowanych dróg

km

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

6,77

1,99

Długość linii komunikacji miejskiej

km

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. 307,2
z o.o.

Wskaźnik
Długość nowo
dróg

wybudowanych
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322,1

są

Liczba pasażerów
miejskiej

komunikacji

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. 2 743 689
z o.o.

2 912 688

Liczba pasażerów komunikacji
osoba
miejskiej na 1000 mieszkańców

Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. 60 339
z o.o.

62 815

Liczba stałych użytkowników
jednostka
lotniska
wpisanych
do
gospodarcza
dokumentacji rejestracyjnej

Własne – na podstawie Teczki Rejestracyjnej Lotniska
7
Krosno

7

Liczba
operacji
lotniczych operacja
wykonanych na lotnisku Krosno
lotnicza

Własne – na podstawie sprawozdań operatora lotniska 6781

8789

Liczba wypadków drogowych

szt.

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

18

b.d.

Długość ścieżek rowerowych

km

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

21,25

21,65

osoba
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Priorytet 2: Przestrzeń miejska
Kierunki działań

Optymalizacja przestrzeni
miejskiej

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

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

Kontynuowano prace nad sporządzaniem miejscowych planów i
zmian. W wyniku prowadzonych prac w 2019 r. weszły w życie
dwa dokumenty dla terenów, które w części nie były objęte
dotychczas planem miejscowym i cztery dokumenty zmieniające
lub zastępujące dotychczas obowiązujące ustalenia planów.
Powierzchnia pokryta obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego zwiększyła się i wynosi
60,5%.
Zrealizowano zadania pn.:
- Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. Fortecznej
w Krośnie wraz z budową parkingu.

Remont schodów.

- Remont
w Krośnie.
Podnoszenie atrakcyjności
Starego Miasta

Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia
działalności kulturalnej w Krośnie.
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schodów

z

ul.

Staszica

do

ul.

Bursaki

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych
wykonano roboty wykończeniowe oraz dostarczono i
zamontowano meble w 8 pokojach gościnnych na poddaszu.
Wykonana została instalacja klimatyzacji w 8 pokojach
gościnnych na poddaszu, sali audiowizualnej, pracowni grafiki i
filmów oraz w sali wystawienniczej w budynku BWA przy ul.
Portiusa 4.

Prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach
znajdujących się w obrębie Zespołu Staromiejskiego
Miasta Krosna.

W ramach przedsięwzięcia przyznano szereg dotacji
przeznaczonych na remonty i renowację zabytków
prowadzonych przez prywatnych właścicieli, ponadto
realizowano przedsięwzięcia prowadzone przez Miasto.
Wykonano
m.in.
modernizację
budynku
przy
ul. Portiusa 4 pełniącego funkcję siedziby Biura Wystaw
Artystycznych, renowację czterech nagrobków na starym
cmentarzu przy ul. Krakowskiej, renowację pierzei północnej
kamienic krośnieńskiego rynku, przeprowadzono remont
budynku przy ulicy Lwowskiej 1 oraz budynków przy ul. Rynek 13,
20, 25 i Piłsudskiego 1.

Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Poprawa estetyki zieleni
miejskiej

Modernizacja zabytkowego dworca PKP na
potrzeby funkcjonowania Etnocentrum Ziemi
Krośnieńskiej.

Zadanie zrealizowane. Wykonane zostały roboty budowlanoinstalacyjne
związane
z
przebudową
i rozbudową budynku dworca PKP, jak również
zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Wyposażono obiekt
w urządzenia i meble niezbędne do funkcjonowania
Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Zadanie współfinansowane
zostało ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w
celu nadania im nowej funkcji społecznej.

Zadanie zrealizowane w zakresie dotyczącym Urzędu Miasta
Krosna. Została przeprowadzona rewitalizacja parku przy DDL w
Polanka, wybudowano parking oraz zjazd z ul. Decowskiego.
Zadanie współfinansowane zostało ze środków Europejskiego
Funduszu Regionalnego.

Konserwacja drzewostanu w parku przy ul.
Grodzkiej.

W ramach zadania wykonano ekspertyzę drzewostanu na terenie
parku i na jej podstawie przeprowadzono prace pielęgnacyjne w
koronach drzew.
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Dostosowanie przestrzeni
miejskiej do potrzeb osób
niepełnosprawnych,

Zagospodarowanie ok. 2000 m2 nowych terenów
zieleni oraz nasadzenie ok. 800 szt. drzew, 1000 szt.
krzewów, 150 szt. pnączy.

Obsadzenie terenów roślinnością ozdobną, pyłochwytną,
zadarniającą, wykonanie łąki kwietnej w celu zwiększenia
estetyki miasta, wzrostu bioróżnorodności, a także zwiększenia
absorbcji pyłów przez rośliny.

Pielęgnacja drzew na terenie zabytkowego parku
przy ul. Piastowskiej w Krośnie.

Zgodnie ze szczegółową inwentaryzacją drzew rosnących w
obrębie parku wykonaną przez uprawnionego dendrologa,
wykonane zostały prace pielęgnacyjne w drzewostanie, który z
uwagi na wiek oraz stan zdrowotny wymagał podjęcia działań
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych.

Montaż tabliczek informacyjnych na terenach
zieleni w obrębie miasta Krosna

W wielu miejscach na terenie Miasta Krosna umieszczono
tabliczki informacyjne mające za zadanie propagowanie dobrego
zachowania
w zakresie zachowania estetyki terenów zieleni, zakazu
parkowania, zaśmiecania i zadeptywania roślinności.

Montaż mat przeciwsolnych na terenach zieleni
miejskiej

Jest to działanie mające na celu utrzymanie w okresie zimowym
gruntów przeznaczonych pod tereny zielone – realizacja działania
polega
na
montażu
i demontażu mat przeciwsolnych na terenach zieleni w mieście,
w celu przeciwdziałania szkodliwemu działaniu bryzy solnej w
okresie zimowym, a tym samym poprawiającym estetykę zieleni
miejskiej
w okresie sezonu.

Obniżanie krawężników na przejściach dla pieszych i
montaż sygnalizatorów akustycznych.
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Działanie to ukierunkowane jest na tworzenie infrastruktury
miejskiej w oparciu o potrzeby wszystkich jej użytkowników. Na
przejściach dla pieszych obniżane są krawężniki, aby dostosować
przestrzeń miejską do potrzeb osób niepełnosprawnych,

starszych i rodziców
z dziećmi

Modernizacja systemu
mieszkań komunalnych
i socjalnych

starszych i rodziców z dziećmi. Montowane są również
sygnalizatory akustyczne na przejściach dla pieszych.

Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i
Wigury w Krośnie.

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę
zewnętrznej windy osobowej oraz przebudowę wewnętrznego
podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych.

W trakcie realizacji jest w chwili obecnej inwestycja polegająca
na budowie lokali mieszkalnych pod wynajem przy ul.
Białobrzeskiej w Krośnie. Planowane jest wykonanie II etapu
budowy mieszkań socjalnych przy ul. Białobrzeskiej (3 kontenery
dwusegmentowe i 5 kontenerów jednosegmentowych). Zadanie
uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kontynuacja programu „Mieszkania Młodych
Rodzin”.

W 2019 roku kontynuowano program umożliwiający młodym
rodzinom spełniającym określone kryteria, systematyczne
oszczędzanie na własne docelowe mieszkanie przez okres
podnajmu
mieszkania
w budynku przy ul. Tysiąclecia 5a. Realizatorem programu jest
TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie.

Realizacja społecznego budownictwa czynszowego.

W 2019 r. oddano do użytku 2 budynki z 54 mieszkaniami przy ul.
Sportowej 8D i 8E, o powierzchni użytkowej 4211.72 m2.
Inwestycja zrealizowana została przez TBS-PM Sp. z o.o. w
Krośnie.
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Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 2: Przestrzeń miejska

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Wartość
w 2019 r.

ha

Własne – na podstawie danych ewidencji gruntów

0

0,3

Liczba nowych mieszkań oddanych
do użytkowania (narastająco)

mieszkanie

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

253

307

Powierzchnia użytkowa nowych
mieszkań oddanych do
użytkowania (narastająco)

m2

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

11 262,89

15 474,61

Wskaźnik

Powierzchnia nowo
powstałych terenów zielonych
przeznaczonych do rekreacji.
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Priorytet 3: Ochrona środowiska
Kierunki działań

Poprawa efektywności
energetycznej
infrastruktury

Zwiększenie stopnia
wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w
celu nadania im nowej funkcji społecznej.

W roku 2019 wykonana została termomodernizacja budynku DDL
Polanka. Zadanie zostało współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Regionalnego.

Wytypowanie lokalizacji dla farmy
fotowoltaicznej.

Uzyskano pozytywną opinie PGE o możliwości przyłączenia
planowanych farm fotowoltaicznych w lokalizacji przy
ul. Ostaszewskiego i przy ul. Drzymały.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach publicznych Miasta Krosna.

Zabudowano 200kWp mocy fotowoltaicznej.

Podpisano umowy na wymianę 96 szt. starych kotłów węglowych na
nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne, które montowane będą w
2020 roku..
Poprawa czystości
powietrza

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza
w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”.

Zwiększenie efektywności
gospodarki odpadami

MPGK Krosno Sp. z o.o. realizuje Projekt pn.
„Zintegrowany system gospodarki odpadowoenergetycznej w Regionie Południowym
województwa podkarpackiego – I etap” w
ramach działania 2.2 „Gospodarka odpadami
komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona

Projekt realizowany jest przez Gminę Miasto Krosno
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Czysta energia,
Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1
Realizacja planów niskoemisyjnych.
MPGK Krosno Sp. z o.o. realizuje Projekt pn. „Zintegrowany system
gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym
województwa podkarpackiego – I etap” w ramach działania 2.2
„Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa
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środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2014-2020.

o
dofinansowanie
została
podpisana
30-11-2017r.
z NFOŚiGW w Warszawie. Koszt całkowity projektu: 64.403.219,45
PLN brutto; kwota dofinansowania do 35 347 724,64 PLN.
•

Zakres Projektu:

- Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w
Krośnie: m.in. wymiana wyposażenia technologicznego wewnątrz
istniejącej hali sortowni, w celu zwiększenia stopnia automatyzacji
prowadzonych procesów i zwiększenia efektywności sortowania (w
szczególności wydzielania odpadów celem recyklingu oraz
wydzielania
komponentów
paliw
alternatywnych
z odpadów palnych nie nadających się do recyklingu).
- Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w
Krośnie: realizacja nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania
(na
dotychczas
niezagospodarowanym
terenie
w sąsiedztwie istniejących obiektów ZUO) w celu prowadzenia
procesów biologicznego przetwarzania w warunkach tlenowych.
- Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK) w ZUO w Krośnie (przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie): PSZOK
planowany jest jako nowoczesny obiekt z wykorzystaniem m.in.
rampy najazdowej poprawiającej ergonomię pozbywania się
odpadów, przewiduje się tu także: ścieżkę edukacyjną, punkt napraw
/ przygotowania do ponownego użycia.
- Dostawy maszyn i urządzeń mobilnych: jak kontenery, ładowarki
kołowe, samochód hakowy, wózek widłowy, rozdrabniacz odpadów
wielkogabarytowych, rozdrabniacz odpadów zielonych, bramowa
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samojezdna przerzucarka gąsienicowa – tj. dostawy wyposażenia
mobilnego do obsługi i wspomagania pracy zakładu.
•

Do dnia 31-12-2019r. :

- Wyłoniono wykonawcę Modernizacji i rozbudowy części
mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów w ZUO w Krośnie, który rozpoczął prace projektowe.
- Wyłoniono wykonawcę na budowę PSZOK.
- wyłoniono wykonawcę Modernizacji i rozbudowy części
mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów w ZUO w Krośnie – część budowlana;
- Wyłoniono wykonawcę – Dostawcę fabrycznie nowego samochodu
ciężarowego z zabudową hakową.
- Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy
Modernizacji i rozbudowy części biologicznej instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie: realizacja
nowej infrastruktury biologicznego przetwarzania (na dotychczas
niezagospodarowanym terenie w sąsiedztwie istniejących obiektów
ZUO) w celu prowadzenia procesów biologicznego przetwarzania w
warunkach tlenowych.
Po aneksie Umowy o dofinansowanie z dnia 07.11.2019 r. wartość
wszystkich zadań wynosi 105,8 mln zł brutto, maksymalny poziom
dofinansowania Projektu z funduszy UE (dotacja z POIiŚ) wynosi 57
822 348,04 zł.
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Optymalny rozwój
infrastruktury wodno –
ściekowej

Modernizacja budynku DPS nr 1 przy ul. Żwirki i
Wigury w Krośnie.

Wykonano
rozdział
w rejonie budynku DPS nr 1.

kanalizacji

ogólnospławnej

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Krosna.

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane wspólnie z MPGK
sp. z o.o. w Krośnie. W 2019 roku wybudowana została kanalizacja
deszczowa
na
ulicach
:
Okrzei
i Cmentarna z wylotem do Lubatówki . Pozostała do wykonania
kanalizacja na ulicach: Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska
oraz w rejonie ulicy Asnyka wraz z wylotem do rzeki Wisłok,
Lelewela boczna. Realizacja zadań rozłożona na lata 2018-2020.
Przeprowadzono akcję
organizowaną we współpracy
z Fundacją Ekologiczną ARKA pod nazwą Rower Pomaga.

Zwiększenie świadomości
ekologicznej mieszkańców

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie
ochrony środowiska.

Przeprowadzono warsztaty w szkołach dotyczące edukacji
ekologicznej p.n. „Przyroda wokół nas”.

Szacowana ilość osób objęta edukacją ekologiczną
- ok. 15 000.

Zorganizowano akcję „Krosno-Wiosną” oraz „Sprzątania Świata”.
Zrealizowano przedstawienia teatralne dot. niskiej emisji dla szkół
podstawowych.

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 3: Ochrona środowiska
Wskaźnik

Jednostka
miary

Wartość
w 2018 r.

Źródło danych
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Wartość
w 2019 r.

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

%

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

Inspektor

PM2,5 – 25
µg/m3
PM2,5 – 20 µg/m3
w
PM10 – 31 PM10 – 27 µg/m3
µg/m3

µg/m3

Wojewódzki
Rzeszowie

Stężenie średnioroczne
benzo(a)pirenu

ng/m3

Wojewódzki
w Rzeszowie

Długość sieci kanalizacji
sanitarnej

km

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krośnie Sp. z o.o./ Główny Urząd Statystyczny – Bank 167,6
Danych Lokalnych

168,6

Długość sieci wodociągowej

km

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krośnie Sp. z o.o./ Główny Urząd Statystyczny – Bank 227,8
Danych Lokalnych

229,3

Ludność korzystająca
z oczyszczalni ścieków jako %
ogólnej liczby ludności

%

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych

97,2

97,2

Udział odpadów komunalnych
zebranych selektywnie w
odpadach ogółem

%

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krośnie Sp. z o.o.
36,6

b.d.
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Środowiska

19

Stężenie średnioroczne pyłów PM
10, PM 2,5

Inspektor

Ochrony

18

Ochrony

Środowiska B(a)P – 3,38
B(a)P – 2,4 ng/m3
ng/m3

Długość miejskiej sieci
ciepłowniczej z rur
preizolowanych

km

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
16,678
w Krośnie Sp. z o.o.

21,656

Udział sieci z rur preizolowanych
w długości miejskiej sieci
ciepłowniczej ogółem

%

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
55,66
w Krośnie Sp. z o.o.

66,74

MW/kW

Zabudowana
moc cieplna Zabudowana
moc
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
460 kW i cieplna 500 kW i
w Krośnie Sp. z o.o.
elektryczna
elektryczna 640 kWp
624 kWp

Moc zainstalowana energii
cieplnej i elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych
źródeł energii

MW

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w 6,716/1,4
Krośnie Sp. z o.o.
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6,716/1,4

Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne
Kierunki działań

Nazwa działania

Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka)

Rozwój sieci
światłowodowej
i szerokopasmowej

Budowa kabli światłowodowych do obiektów
oświatowych w Krośnie.

Podłączone ponad 90% jednostek oświatowych.

Zwiększenie dostępu do
informacji przestrzennej

Realizacja projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP).

Projekt jest obecnie w fazie realizacji. Budowa Podkarpackiego
Systemu
Informacji
Przestrzennej
zakłada
utworzenie
regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji
przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy
prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji
publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym
systemem informacyjnym służącym do wprowadzania,
gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji
danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie
wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa,
powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.
_____
Cz. 1 - Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno.
Cz. 2 - Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT, BDOT500
oraz cyfryzacja mat. źródłowych zasobu geodezyjnego i
kartograficznego w Mieście Krosno.

Rozwój zasobów cyfrowych

W ramach Portalu Interesanta Urzędu Miasta Krosna skupiającego
w
sobie
obecnie
obowiązujące
w mieście e-usługi – aktualizowana jest baza „Danych Otwartych”.

Otwarte Dane w Portalu Interesanta Urzędu
Miasta Krosna.
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W chwili obecnej dostępne są dane w zakresie szkolnictwa i
edukacji, transportu i logistyki oraz dane statystyczne.
Kwota przeznaczona na pracownie komputerowe – 1 171 500 zł dla
18 szkół.

Modernizacja pracowni komputerowych.

W roku 2019 prowadzono Portal inwestora, który przeznaczony
jest do obsługi potencjalnych inwestorów zainteresowanych ofertą
inwestycyjną w oparciu o technologie IT. Oferuje takie e-usługi
jak: e-mapa inwest i e-kom inwest.

Upowszechnienie usług eadministracji

Prowadzono usprawnienia w działaniu Portalu Konsultacji
Społecznych https://krosno.konsultacje-spoleczne.pl związane z
możliwością uczestnictwa w konsultacjach mieszkańców Krosna.

E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich
- Etap II

Portal
dedykowany
jest
do
udostępnienia
e-usług związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta Krosna oraz osobami zainteresowanymi.
Do tworzenia Budżetu Partycypacyjnego zarówno w ubiegłym roku
jak i w chwili obecnej wykorzystywany jest portal/platforma
wspierająca proces aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez
umożliwienie mieszkańcom decydowania, w jaki sposób zostanie
wydana dedykowana część budżetu Miasta Krosna.

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna
Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO
Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne
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Wskaźnik

Jednostka
miary

Źródło danych

Wartość
w 2018 r.

Liczba usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Urząd Miasta
Krosna.

usługa

Własne – na podstawie danych systemu informatycznego
37
Urzędu Miasta Krosna

37

Liczba spraw administracyjnych
załatwionych drogą elektroniczną
przez Urząd Miasta Krosna

sprawa

Własne – na podstawie danych systemu informatycznego
357
Urzędu Miasta Krosna

642

Liczba miejskich punktów
bezpłatnego dostępu do Internetu

szt.

Własne – na podstawie protokołów odbioru robót

25

Opracowane przez Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów
na podstawie informacji przekazanych przez komórki Urzędu Miasta w Krośnie.
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27

Wartość
w 2019 r.

