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Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Priorytet 1: Przedsiębiorczość 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka + mierniki) 

Ułatwianie startu nowym 

firmom, wspieranie 

samozatrudnienia 

Dotacje na podjęcie działalności 

gospodarczej 

Zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Krośnie. W 2018 r. dotację na podjęcie działalności gospodarczej 

otrzymało 24 mieszkańców Krosna. Wartość udzielonych dotacji 

wyniosła ogółem 470 880 zł.  

Kompleksowe przygotowanie 

nowych obszarów dla rozwoju 

przemysłu  

i innowacyjnych usług 

Utworzenie nowej strefy inwestycyjnej w 

oparciu o teren byłego lotniska „Iwonicz” 

W 2018 r. władze miasta prowadziły działania zmierzające do 

poszerzenia granic o teren byłego lotniska „Iwonicz”, zakupiony 

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 S-19 oraz uzbrojenie nowych 

terenów inwestycyjnych dla inwestorów z innowacyjnych branż. 

Głównym atutem tych terenów będzie doskonała lokalizacja 

w bezpośrednim sąsiedztwie obecnie projektowanej drogi 

ekspresowej S-19 (szlak transportowy „Via Carpathia”), w bliskiej 

odległości do węzła „Iskrzynia”, a także przy bocznicy kolejowej, 

wzdłuż linii kolejowej nr 108.  

Dla realizacji powyższych celów została rozpoczęta procedura 

zmierzająca do poszerzenia granic Miasta Krosna. Przeprowadzono 

rozmowy z władzami sąsiednich gmin, mające na celu 

wypracowanie kompromisowego przebiegu nowych granic, 

uwzględniającego interesy wszystkich samorządów. Na podstawie 



  

 
 

tych ustaleń został określony obszar proponowany do przyłączenia, 

obejmujący powierzchnię ok. 122 ha.  Rada Miasta Krosna uchwałą 

Nr LXV/1444/18 z 28 września 2018 r. wyraziła wolę przystąpienia 

do procedury zmiany granic oraz postanowiła o przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych z mieszkańcami Krosna w tej sprawie.  

Promocja gospodarcza 

i pozyskiwanie inwestorów 
Promocja oferty inwestycyjnej Krosna 

• Promocja oferty inwestycyjnej Miasta Krosna oraz Lotniska 

Krosno podczas międzynarodowych targów lotniczych ILA 

Berlin Air Show 2018, 24-29 kwietnia 2018 r. 

 

• Promocja Krosna jako ośrodka lotnictwa – organizacja 

ogólnopolskiej konferencji pn. „Znaczenie lokalnych lotnisk 

General Aviation w globalnej strategii i transformacji 

lotnictwa”, Krosno, 15 czerwca 2018 r. 

 

• Promocja Krosna jako ośrodka lotnictwa  

w mediach branżowych – Magazyn Lotniczy „Skrzydlata 

Polska”, portal Dlapilota.pl. 

 

• Utworzenie nowej strony internetowej promującej Krosno 

jako miejsce do prowadzenia biznesu, na której wdrożono 

e-usługi dla inwestorów (www.investinkrosno.pl).  

 

• Promocja za pośrednictwem mediów społecznościowych – 

prowadzenie strony Facebooka Invest in Krosno. 

 



 
 

• Organizacja IV Forum Gospodarczegow Krośnie pn. „Jak 

wykształcić, zatrudnić i zatrzymać pracownika. Nowe 

wyzwania rynku pracy”, 5 grudnia 2018 r.” 

Wspieranie współpracy sfer 

nauki i gospodarki 

sprzyjające transferowi wiedzy 

Regionalne Centrum Edukacji 

Zawodowej i Nowoczesnych Technologii  

w Krośnie 

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowe 

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 2018 r. ze szkoleń zawodowych 

oferowanych przez operatorów skorzystało 189 pracowników 

przedsiębiorstw. Ponadto z infrastruktury skorzystało 741 uczniów 

krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Wspieranie rozwoju instytucji 

otoczenia biznesu oraz sieci 

kooperacji 

Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości na terenie Gminy 

Miasto Krosno 

W dniu 20 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa o 

dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie inkubatora 

przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”, który 

realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. 

Projekt obejmuje budowę nowego budynku inkubatora o 

powierzchni 5 073,51 m2. Udostępnionych zostanie 26 pomieszczeń 

biurowych oraz 11 pomieszczeń produkcyjnych, nowoczesnych  

i atrakcyjnych cenowo, a także profesjonalne doradztwo, zarówno 

podstawowe ( w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej) 

jak  



  

 
 

i specjalistyczne, m.in. w zakresie audytów technologicznych, czy 

oceny innowacyjności produktu, co będzie stanowić siłę napędową 

dla innowacyjności i rozwoju regionu. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: KONKURENCYJNA GOSPODARKA 

Priorytet 1: Przedsiębiorczość 

Wskaźnik Jednostka miary Źródło danych 
Wartość  

w 2017 r. 

Wartość  

w 2018 r. 

Liczba inwestorów w strefie 

aktywności gospodarczej 

(narastająco) 

jednostka gospodarcza 

Własne – na podstawie umów sprzedaży 

nieruchomości 10 15 

Udział powierzchni udostępnionej 

inwestorom w 

powierzchni strefy aktywnoś-ci 

gospodarczej ogółem 

% 

Własne – na podstawie umów sprzedaży 

nieruchomości 
34,38 46,62 

Liczba nowo utworzonych miejsc 

pracy związanych z nowymi 

inwestycjami (narastająco) 

etat 

Własne – na podstawie danych udostępnionych 

przez inwestorów 222 262 

Powierzchnia terenów 

inwestycyjnych kompleksowo 

przygotowanych pod inwestycje 

(narastająco) 

ha 

Własne – na podstawie ewidencji gruntów  

50,70 

 

50,70 



 
 

Liczba firm prowadzących 

działalność w inkubatorze 

technologicznym  

jednostka gospodarcza 

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH 

Sp. z o.o. 22 23 

Liczba miejsc pracy utworzonych 

przez firmy działające w 

inkubatorze technologicznym  

etat 

Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH 

Sp. z o.o. 100 167 

Wskaźnik przedsiębiorczości 

(liczba podmiotów gospodarczych 

na 1000 ludności) 

jednostka gospodarcza 

Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych 

Lokalnych 122 Brak danych 

  



 

 
 

Priorytet 2: Turystyka 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Tworzenie produktów 

turystycznych 
Nowe produkty turystyczne 

1) Aktywizacja Starego Miasta – organizacja akcji pn. „Rynek Krosna. 

Serce Miasta.”  

2) Budowa Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. 

3) Wspólny produkt turystyczny „Kraina Nafty i Szkła”. 

Poprawa infrastruktury 

turystycznej 
Infrastruktura turystyczna 

Budowa nowych tras i ścieżek rowerowych oraz wypożyczalni rowerów. 

Aplikacja na smartfony i tablety pn. „Historia Krosna, w nowoczesnej 

odsłonie” 

Prowadzenie 

zintegrowanych działań 

promocyjnych 

i informacyjnych 

Promocja Miasta Krosna 
Ciągłe prowadzenie działań promocyjnych i  informacyjnych również za 

pośrednictwem mediów branżowych w tym z branży turystycznej. 

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. 

Wspieranie działań na rzecz 

rozwoju turystyki 

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 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Liczba miejsc noclegowych miejsce Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 475 548 

Liczba miejsc noclegowych na 1000 

ludności 
miejsce Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 10,22 12,05 

Liczba korzystających 

z noclegów 
osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 30 298 bd 

Liczba korzystających 

 z noclegów turystów 

zagranicznych 

osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 3 824 bd 

Liczba korzystających  

z noclegów na 1000 ludności 
osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 651,88 bd 

Liczba udzielonych noclegów osobodoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych bd bd 

Liczba noclegów udzielonych 

turystom zagranicznym 
osobodoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych bd bd 

Udzielone noclegi na 1000 ludności osobodoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 1 083,70 bd 



 

 
 

Stopień wykorzystania miejsc 

noclegowych 
% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 34,7% bd 

Liczba zwiedzających Centrum 

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

46 675 48 239 

Liczba zwiedzających muzea osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 21 421 22 560 

Liczba zwiedzających muzea na 

1000 ludności 
osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 4 609 4 961 

  



 

 
 

Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 

Priorytet 1: Zdrowie 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i 

promocji zdrowego stylu życia   

 

W ramach zadań zorganizowano prelekcje   

z zakresu zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego 

czasu, wycieczki edukacyjne, warsztaty terapeutyczne, zajęcia z 

hydroterapii oraz rehabilitacji ruchowej. Dzięki temu uczestnicy 

zajęć zyskali wiedzę niezbędną do dbania o zdrowy styl życia, 

a także poznali zasady przygotowywania zdrowych posiłków.  

W ramach zadania - promocja krwiodawstwa pozyskano nowych 

dawców krwi, a także nowych działaczy i wolontariuszy w 

środowisku szkolnym, którzy będą działać na rzecz dalszego 

rozwoju honorowego krwiodawstwa. 

Zadaniem zostało objętych 549  osób. Na realizację zadania 

przeznaczono środki w kwocie 20 000 zł.  

Wzmocnienie działań 

w zakresie profilaktyki  

zdrowia 

 Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie 

-  realizował SPECMED Sp. z o.o. prowadząca 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół 

Przychodni i Poradni Specjalistycznych 

 w Krośnie, ul. I. Paderewskiego 4 

 

 

Profilaktyczne szczepienia przeciwko grypie obejmowały zakup 

szczepionki przeciwko grypie na sezon 2018/2019, badanie 

lekarskie kwalifikujące do wykonania szczepienia, podanie 

szczepionki, poinformowanie beneficjentów o postępowaniu 

w razie wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.  

Adresowane były dla osób w wieku 60 lat i więcej, 

zameldowanych w  Krośnie. 

Szczepienia realizowane były w okresie od  2 września do   9 

listopada   2018 r.   



 

 
 

Wykonano szczepienia profilaktyczne łącznie dla 1 224 osób 

zameldowanych w Krośnie za kwotę –  59 976 zł brutto. Koszt 

jednostkowy wyniósł  -  49,00 zł brutto.   

 

Wspieranie systemu 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna, 

poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu 

pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego 

i wspomagającego” 

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 

142 osoby. 

 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

1.Organizowanie zadań o charakterze cyklicznych 

zajęć prowadzonych przez cały rok, krótkich lub 

dłuższych form wyjazdowych połączonych z realizacją 

programów profilaktycznych, spotkań i warsztatów 

profilaktycznych oraz obozu socjoterapeutycznego dla 

młodzieży wskazanej przez kuratorów sądowych, 

pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół.  

 

2. Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 

formie opiekuńczej. 

 

3. Realizacja profilaktyki uniwersalnej poprzez 

spektakle o charakterze profilaktycznym oraz festyny i 

inne imprezy plenerowe dla dzieci  

i młodzieży z krośnieńskich szkół. 

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. Z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 782 osoby. 

W Placówce Wsparcia Dziennego prowadzone były zajęcia 

opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin 



 

 
 

z problemami alkoholowymi. Grupę docelową stanowiło 60 

dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat z Gminy Miasto Krosno. 

Dużą grupę uczestników stanowiły dzieci pochodzące z rodzin 

niewydolnych wychowawczo, dotkniętych niezaradnością  

w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, dysfunkcyjnych,  

z problemami alkoholowymi. 

 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

Priorytet 1: Zdrowie 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Liczba mieszkańców 

korzystających z miejskich 

programów profilaktycznych 

osoba 
Własne – na podstawie sprawozdań z realizacji 

programów profilaktycznych 
2 042 1224 

Liczba mieszkańców 

korzystających ze środków PFRON 

w różnych formach 

osoba Własne – na podstawie sprawozdań do PFRON 1 234 1156 

  



 

 
 

Priorytet 2: Sport i rekreacja 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Upowszechnianie 

aktywności fizycznej 

 

 

 

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

 

Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych 

konkursów ofert.  

W ramach zadania pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

dofinansowano 13 zadań realizowanych przez 13 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 7 zadań. 

Organizacja współzawodnictwa dzieci 

i młodzieży ze szkół krośnieńskich  w ramach kalendarza 

Szkolnego Związku Sportowego, Organizacja imprez 

sportowych na terenie miasta Krosna 

 

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 2018 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 175 zawodach 

szkolnych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. A ze względu na 

sukcesy odnoszone przez krośnieńską młodzież coraz więcej szkół 

reprezentuje miasto Krosno w ogólnopolskich 

i centralnych zawodach sportowych.   

W ramach zadania pn. Organizacja imprez sportowych na terenie 

miasta Krosna dofinansowano 13 zadań. Zorganizowano imprezy 

sportowe o charakterze lokalnym, ogólnopolskim  

i międzynarodowym. Natomiast w ramach art. 19a ustawy  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dofinansowano  

4 zadania.   

Organizacja 

prestiżowych imprez 

sportowych 

Organizacja imprez o charakterze sportowo – 

rekreacyjnym na terenie miasta Krosna 

W ramach zadania na terenie miasta zorganizowanych zostało 

ponad 100 wydarzeń sportowych o prestiżowymi 

międzynarodowym charakterze, m.in.: Międzynarodowe Górskie 

Zawody Balonowe, 29. 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, 

IV Nocny Charytatywny Maraton Pływacki, Bieg Konstytucji, Bieg 

Portiusa, Bieg Niepodległości i inne. 

Wspieranie rozwoju 

lokalnego sportu 

kwalifikowanego 

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Realizacja zadań wyłonionych w drodze ogłoszonych konkursów 

ofert. 

 W ramach zadania wsparto finansowo działalność 

 11 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.   

Rozbudowa bazy 

sportowej 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 , ul. Podkarpacka 

16 - budowa sali gimnastycznej 

Na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP nr 1 opracowana została 

kompletna dokumentacja projektowa wrazz decyzją pozwolenia 

na budowę. Termin realizacji inwestycji po zabezpieczeniu 

środków finansowych. 

Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum 

Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie 

Zadanie zrealizowane. Wybudowany został kompleks  basenów 

otwartych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz 

zagospodarowaniem terenu. Zadanie finansowane na zasadach 

factoringu. 

Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum 

Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki 

w Krośnie 

W ramach środków finansowych w 2018 r.  planowane było 

zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno - 

Sportowym przy ul. Bursaki polegające na utworzeniu ponad 167 

miejsc postojowych w tym 4 dla niepełnosprawnych. Na przetargu  

wpłynęła jedyna oferta , która znacząco przekraczała kwotę 

przeznaczoną na sfinansowanie inwestycji. W związku  

z powyższym unieważniono przetarg z przyczyn ekonomicznych,  

a zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie. 

Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 

w Krośnie 

Zadanie zrealizowane.  W ramach zadania powstał budynek Sali 
gimnastycznej z zapleczem sanitarno-szatniowym o wym. 
zewnętrznych 70,9 x 25,44 m, ( wymiar areny sportowej: 23,16 x 



 

 
 

39,06m) zaplecze socjalne o wymiarach 23 x 39m, wejście  
z dostępem dla niepełnosprawnych, na I piętrze 4 sale szkoleniowe 
oraz węzeł sanitarny. Zadanie zostało dofinansowane ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej w Ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej w kwocie 1 566 000,00 zł. 
Całkowity koszt inwestycji: 5 854 800,00 zł. 
Inwestycję zakończono: 19.04.2018 r. 

Kształtowanie 

przestrzeni dla 

rekreacji 

Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim  

w Czarnorzekach 

Zadanie w realizacji. Podpisana została umowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej na ukształtowanie stoku narciarskiego 

w Czarnorzekach oraz wykonanie projektu trasy zjazdowej dla 

dzieci.  

W wyniku przedłużającej się procedury wyboru koncepcji  

i uzyskania decyzji środowiskowej wydłużono Wykonawcy prac 

projektowych termin zakończenia prac do 31 maja 2019 r. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

Priorytet 2: Sport i rekreacja 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Ćwiczący w klubach ogółem osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych bd bd 

Ćwiczący w klubach na 1000 

ludności 

 

osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych bd bd 

  



 

 
 

Liczba zorganizowanych 

imprez masowych 

o charakterze sportowym 

 

impreza Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 43 bd 

Liczba uczestników 

masowych imprez sportowych 
osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 74 200 bd 

Liczba zorganizowanych 

imprez sportowo-rekreacyjnych 

impreza 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – własne 

 
2 400 2100 

Zespół Krytych Pływalni- własne 

 
8 10 

Liczba uczestników imprez 

sportowo - rekreacyjnych 

 

osoba 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne 523 000 519 000 

Zespół Krytych Pływalni- własne 1 100 1 150 

Liczba osób korzystających z 

obiektów sportowych 
osoba 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - własne 422 000 422 150 

Zespół Krytych Pływalni- własne 167 767 220 587 



 

 
 

Priorytet 3: Edukacja 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Podnoszenie jakości 

i efektywności kształcenia 

oraz atrakcyjności 

nauczania 

 

✓ Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej w 

przedszkolach i szkołach 

 

 

✓ Zapewnienie szerokiej oferty zajęć  

pozalekcyjnych w szkołach i przedszkolach 

 

✓ System stypendiów motywacyjnych „Semper in 

altum”, Krośnieński Omnibus, Stypendium 

Młodego Zawodowca 

 

✓ Rozwijanie doradztwa i poradnictwa zawodowego 

na poziomie gimnazjum 

 

 

✓ Promowanie wybitnie uzdolnionych uczniów, 

indywidualny tok nauki i nagrody „Primus Inter 

Pares” 

 

✓ Wsparcie przygotowań do egzaminów 

zewnętrznych 

Utrzymanie średniego  wyniku zdawalności 

egzaminów zewnętrznych powyżej średniej krajowej 

 

✓ % placówek, w których realizowane są zajęcia 

dodatkowe -   100% 

 

 

✓ Liczba godzin zajęć dodatkowych – 11 624 

 

 

 

✓ Liczba przyznanych stypendiów –133 

 

 

 

✓ Liczba uczniów objętych doradztwem w kl. III gimnazjum 

– 0 

 

 

✓ Liczba uczniów objętych indywidualnym tokiem nauki -   

50 

✓ Liczba nagród i wyróżnień „Primus Inter Pares” – 210  

 

✓ Liczba oddziałów objętych wsparciem -21 

 



 

 
 

Zdawalność egzaminów zewnętrznych w stosunku do średniej 

krajowej –  LO- 104,4%, T- 111,4% 

Upowszechnienie 

dostępu do edukacji 

miejskiej i wyrównywanie 

szans edukacyjnych 

✓ Zapewnienie każdemu dziecku w wieku 

3-5 lat miejsca w przedszkolu lub innej formie 

edukacji – upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

 

✓ Wsparcie logopedyczne i opieka w zakresie wad 

postawy we wszystkich przedszkolach 

 

 

✓ Zapewnienie indywidualnej pomocy materialnej 

dla najbardziej potrzebujących uczniów poprzez 

stypendia i zasiłki szkolne 

 

✓ Zapewnienie uczniom pochodzącym 

z rodzin o niskim statusie materialnym 

częściowego pokrycia wydatków związanych z 

rozpoczęciem nowego roku szkolnego „Wyprawka 

szkolna” 

 

✓ Program Wyrównywanie Szans Edukacyjnych 

młodzieży uczącej się 

 w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez 

refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych 

✓ % dzieci przyjętych w stosunku   do ubiegających się – 

100% 

 

 

✓ Liczba dzieci objętych wsparciem – 100% 

 

 

 

✓ Liczba uczniów objętych stypendiami i zasiłkami 

szkolnymi – 363 

 

 

 

✓ Liczba uczniów objętych programem „Wyprawka 

szkolna” – 66 

 

 

 

 

✓ Liczba uczniów korzystających z refundacji – 1801 

 

Wzmacnianie kształcenia 

zawodowego 

✓ Optymalizacja oferty kształcenia zawodowego 

 
✓ Realizacja miejskiego programu „Podręcznik dla 

przyszłego technika” 

✓ Liczba uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 

893 

 

 



 

 
 

 

✓ Uzyskanie przez nauczycieli zawodu dodatkowych 

kwalifikacji do nauczania języka obcego i 

prowadzenia zajęć specjalistycznych 

 

✓ Tworzenie systemu zachęt dla uczniów 

wybierających kształcenie zawodowe 

✓ Liczba uczniów objętych programem – 893 

 

 

 

✓ Liczba nauczycieli, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje 

– 20 

 

 

 

✓ % uczniów podejmujących kształcenie zawodowe – 55% 

Wspieranie dzieci  

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

✓ Realizacja zadań w ramach „Programu integracji 

społeczności romskiej” 

 

✓ Zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym 

do krośnieńskich szkół 

 

 

✓ Zapewnienie możliwości realizacji obowiązku 

szkolnego w szkołach 

i ośrodkach przystosowanych do rodzaju 

niepełnosprawności dzieciom i młodzieży 

z Krosna z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

 

✓ Likwidacja barier architektonicznych 

i  organizacyjnych w szkołach i placówkach 

 

✓ Liczba uczniów pochodzenia romskiego – 23 

 

 

 

✓ Liczba uczniów objętych dowozem – 26  

 

 

 

 

✓ Liczba wydanych skierowań – 70 

 

 

 

 

 

 

✓ Liczba szkół dostosowanych do potrzeb uczniów 

niepełnosprawnych – 10 



 

 
 

 

✓ Objęcie uczniów posiadających  orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego zajęciami 

specjalistycznymi 

 

 

 

 

 

✓ Liczba uczniów – 281 (szkoły bez przedszkoli) 

Poprawa stanu bazy 

oświatowej 

✓ Modernizacja budynków i sieci mediów, 

w tym dostosowanie bazy oświatowej do nowych 

norm i przepisów 

✓ Kompleksowa termomodernizacja budynków 

oświatowych 

✓ Modernizacja wyposażenia i pomocy 

dydaktycznych 

✓ Modernizacja infrastruktury rekreacyjno – 

sportowej szkół 

✓ Zapewnienie dostępu do elektronicznej platformy 

komunikacyjnej  - iPrzedszkole, IDziennik, nabór 

elektroniczny 

 

✓ Liczba wykonanych zadań inwestycyjnych  -  12 

 

 

✓ Liczba obiektów –0 

✓ % doposażonych szkół – 100% 

✓ Liczba obiektów – 4 

 

 

✓ % zaawansowania iprzedszkola – 100%, 

 

✓ iDziennik – 100%, nabór elektroniczny – 100% 

Upowszechnianie uczenia 

się przez całe życie 

 

✓ Poszerzenie oferty kształcenia dla dorosłych 

 

✓ Kwalifikacyjne kursy zawodowe 

 

 

✓ Wspieranie kształcenia młodocianych 

pracowników 

 

✓ Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej w 

szkołach dla dorosłych, w tym możliwości uczenia 

 

✓ Liczba kierunków kształcenia – 9 

 

 

✓ Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych – 82 

 

✓ Liczba młodocianych pracowników – 9 

 

 

✓ Liczba uczących się w szkołach dla dorosłych –  546 



 

 
 

się na odległość  

z wykorzystaniem e-learningu 

 

✓ Zapewnienie sprzyjających warunków do nauki w 

krośnieńskich szkołach na każdym etapie edukacji 

dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych spoza Krosna  

 

✓ Zapewnienie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli opartego na ogólnodostępnym 

kompleksowym wspomaganiu szkół 

 

 

 

✓ % uczniów przyjętych spoza Krosna – szkoły 

ponadgimnazjalne - 73%, szkoły podstawowe – 10,7%, 

przedszkola – 3,9%,  

 

 

✓ Liczba nauczycieli korzystających  

z doskonalenia – 36 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

Priorytet 3: Edukacja 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Zdawalność egzaminów 

maturalnych w liceach 

ogólnokształcących  

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 93 94 

Zdawalność egzaminów 

maturalnych w szkołach 

ponadgimnazjalnych zawodowych 

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 82 88 

Zdawalność egzaminów 

maturalnych w stosunku do 
% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 1,045 1,044 



 

 
 

średniej krajowej w liceach 

ogólnokształcących  

Zdawalność egzaminów 

maturalnych w stosunku do 

średniej krajowej w szkołach 

ponadgimnazjalnych zawodowych 

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 1,078 1,114 

Średnie wyniki egzaminów 

maturalnych w stosunku do 

średniej krajowej – język polski 

% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1,027 1,055 

Średnie wyniki egzaminów 

maturalnych w stosunku do 

średniej krajowej - matematyka 

% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1,114 1,088 

Średnie wyniki egzaminów 

gimnazjalnych w stosunku do 

średniej krajowej – w części 

humanistycznej 

% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1,13 1,114 

Średnie wyniki egzaminów 

gimnazjalnych w stosunku do 

średniej krajowej - w części 

matematyczno – przyrodniczej 

% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1,17 1,169 

Średnie wyniki sprawdzianu 

szóstoklasisty w stosunku do 

średniej krajowej 

% Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 

brak egzaminu 

od roku 

szkolnego 

2016/2017 

brak egzaminu 

od roku 

szkolnego 

2016/2017 

Współczynnik skolaryzacji 

brutto – w szkołach 

podstawowych  

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych brak danych brak danych 

Współczynnik skolaryzacji brutto - 

w gimnazjach 
% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych brak danych 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 brak danych brak danych 

Liczba uczniów przypadają-cych 

na 1 komputer  

z dostępem do Internetu 

przeznaczony do użytku uczniów - 

w gimnazjach  

osoba Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych brak danych brak danych 

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 brak danych brak danych 

Udział absolwentów techników w 

ogólnej liczbie absolwentów szkół 

ponadgimnazjalnych 

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych brak danych brak danych 

Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat 

objętych wychowaniem 

przedszkolnym 

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych brak danych brak danych 



 

 
 

Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Rozwój edukacji 

kulturalno – artystycznej 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

1. Konkursy dla dzieci i młodzieży. 

 

2. Konkursy dla dorosłych 

 

3. Edukacja pozaszkolna dzieci 

i młodzieży. 

 

 

4. Stałe formy działalności. 

 
 

5. Warsztaty i plenery artystyczne. 

 
 

6. Konferencje, seminaria i wykłady. 

 

 

7. Spotkania autorskie, wernisaże, wystawy. 

 

8. Kampanie społeczne na rzecz promocji kultury 

i edukacji kulturalno-artystycznej 

 

1. Liczba konkursów: 46, uczestnicy: 4 245 

 

2. Liczba konkursów: 2, uczestnicy: 110 

 

3. Liczba spotkań: 2 cykle, 589 spotkań, uczestnicy:  

19 954 

 

4. Liczba grup: 69, liczba zajęć: 117, uczestnicy:  

6 791 

 

5. Liczba działań: 8, uczestnicy:  185 

 

 

6. Liczba wydarzeń: 10, liczba działań: 135, uczestnicy: 3 

899 

 

7. Liczba wydarzeń: 335 , uczestnicy: 5 081 

 

 

 

8. Liczba wydarzeń: 32, uczestnicy: 3 041 



 

 
 

Ułatwianie mieszkańcom 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym 

Przeciwdziałanie uzależnienie i patologiom 

społecznym wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

poprzez organizację różnych form spędzania czasu 

wolnego pt. „Kulturalnie 

i twórczo”. 

Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży „DYSONANS” 

zrealizowało zadanie pt. „Kulturalnie 

i twórczo” polegające na zorganizowaniu warsztatów (wokalnych 

i talentów). Adresatami zadania były dzieci i młodzież (ok. 90 

osób). 

 

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w życiu 

kulturalnym. 

 

• Organizacja przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 

w Krośnie przedsięwzięć artystycznych 17 wydarzeń 18 600 

• Noce w Bibliotece  

Od kilku lat, w maju i czerwcu z ofert 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 

Liczba wydarzeń: 18 , uczestnicy 6 935 osób 

• Muzeum Rzemiosła 

- Noc Muzeów – 2 618 osoby; 

- Udostępnianie ekspozycji –  1 681 osób; 

Wydarzenia kulturalne o dużym zasięgu. 

• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 

Imprezy biletowane o dużej wartości artystycznej  oraz duże 

imprezy plenerowe gromadzące wielotysięczną 

publiczność, 10 wydarzeń i cykli 86 500 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 

XIX Krośnieński Konkurs Literacki  

Krośnieński Mistrz Ortografii 2018 

Narodowe Czytanie - Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 

włączając się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, 

zainicjowaną w przez Prezydenta RP, zorganizowała w dniu 

8 września 2018 r. na  krośnieńskim Rynku akcję 

publicznego czytania „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 

Fragmenty Przedwiośnia zaprezentowała grupa teatralna 

bibliotekarzy „Na Dobry Początek”, władze i mieszkańcy 

miasta oraz młodzież. 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 

• Muzeum Rzemiosła 

-10. Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny 

Lnianej  

- 9. Ogólnopolskie Biennale Fotografii. Krosno. Miasto  

i ludzie – światło; 



 

 
 

- audycja „Wolna sobota” Polskiego Radia Rzeszów                           

z Piwnicy PodCieniami; 

- Nocne Teatralia „Strachy” – spektakl w Piwnicy 

PodCieniami;. 

• Biuro Wystaw Artystycznych 

Wystawa malarstwa - Międzynarodowe Triennale 

Malarstwa Euroregionu Karpaty „SREBRNY CZWOROKĄT 

2018” 

Zaspakajanie  potrzeb kulturalnych poprzez 

organizację koncertów, widowisk (biletowane) oraz 

prowadzenie kina. 

• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 

Kino: 33 424 osoby 

• Muzeum Rzemiosła 

1 koncert – 80 osób 

Programy skierowane do grup społecznych 

zagrożonych wykluczeniem. 

• Regionalne Centrum Kultur Pogranicza Klub Seniora -1 

• 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. 

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: 

Liczba działań: 4, uczestnicy 60 osób – stała współpraca  

z podopiecznymi ze Środowiskowego  Domu Pomocy 

Społecznej w Krośnie – warsztaty 

• Spotkania muzealne i spacery historyczne organizowane 

przez Muzeum Rzemiosła dla osób niepełnosprawnych:  59 

grup – 605 osób. 

 

Nagroda Prezydenta Miasta Krosna za szczególne 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania kultury 

i ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyznawanie 

stypendiów artystycznych. 

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 2018 r. nagrodę wręczono po raz 16. 

Za wybitne osiągnięcia przyznano 6 nagród. 

Doskonalenie systemu informacji i promocji  

o wydarzeniach kulturalnych. 

• Prowadzenie przez KBP strony internetowej, gdzie 

zamieszczane są informacje o ofercie 

i organizowanych wydarzeniach w portalach 

społecznościowych wydawanych przez Krośnieńską 

Bibliotekę Publiczną w formie elektronicznego 

Newslettera, który rozsyłany jest do subskrybentów – 

jeden numer miesięcznie, informujący o najważniejszych 

wydarzeniach planowanych na dany miesiąc 

Dostęp do zbiorów, usług oraz wydarzeń literacko-

artystycznych oferowanych przez Krośnieńską Bibliotekę 

Publiczną wraz z siedmioma filiami, możliwość korzystania 

z  bezpłatnego Internetu, dostęp do 1 397 tytułów e-

booków w serwisie IBUK Libra oraz do serwisu 



 

 
 

ACADEMICA zawierającego zasoby cyfrowe Biblioteki 

Narodowej 

• Muzeum Rzemiosła 

- Prowadzenie kalendarium imprez miejskich – rocznie 12 

miesięcznych zestawień; 

- Prowadzenie strony internetowej muzeum -  1 000 000 

odsłon oraz zarządzanie mediami społecznościowymi: FB, 

Instagram. 

• Nowa strona internetowa Biura Wystaw Artystycznych, 

bieżące aktualizowanie Facebooka. 

Rozwój atrakcyjnej, 

innowacyjnej oferty 

instytucji kultury 

Nowe wydarzenia artystyczne. 

• Krośnieńska Biblioteka Publiczna  „Mała książka – wielki 

człowiek” KBP w 2018 roku realizowała ogólnopolski 

projekt, w ramach którego dzieci urodzone w 2015 roku 

mogły zapisywać się do biblioteki. Każdy 3-latek otrzymał 

specjalną Wyprawkę Czytelniczą, składającą się z książki 

„Pierwsze wiersze dla…” oraz broszury dla rodziców, a 

także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w 

bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki  

z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje 

naklejkę, a po zebraniu dziesięciu – imienny dyplom 

potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania. Akcja 

ma na celu  zachęcić rodziców do częstego odwiedzania 

bibliotek  

i codziennego, rodzinnego czytania z dzieckiem. W ramach 

akcji 120 krośnieńskich dzieci zostało nowymi czytelnikami 

biblioteki. Malowanie murala w przestrzeni miejskiej przez 

15 osób. 



 

 
 

Innowacyjne i atrakcyjne działania. 

• Muzeum Rzemiosła: 

- Instalacja trzech stanowisk do odtwarzania wirtualnej 

rzeczywistości ,, Podróż w czasie po Krośnie ‘’w wieży 

Farnej – atrakcja dla zwiedzających .- Opracowanie 

aplikacji na urządzenia mobilne ,,Historia Krosna  w 

nowoczesnej odsłonie” 

Stworzenie 

przestrzeni dla 

działalności artystycznej 

i kulturalnej 

Rozwój i modernizacja infrastruktury 

• RCKP: 

1. Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie 

poprawy funkcjonowania wentylacji mechanicznej w 

zakresie sceny i widowni RCKP, ul. Kolejowa 1 - 398.095,15. 

2. Krzesła ISO BLACK - 200 szt. na kwotę                                  

13.000,00. 

3. Światła na belkę LUMIPIX – 4 szt. na kwotę 8.940,00. 

4. Kamera Panasonic HC-X 1000 - 7.190,00. 

5. Nadajniki Shure – 4 szt na kwotę 5.400,00. 

6. Stoliki okrągłe średnica 60 – 20 szt na kwotę 5.000,00. 

7. Urządzenie do liczenia osób - 4.990,06. 

8. Mikrofon Shure – 6 szt na kwotę - 3.604,50. 

9. Bazy do mikrofonów BLX system Shure  - 2 szt na kwotę 

3.600,00. 

10. Wzmacniacz basowy (kombo) 3.089,43. 

11. Mikrofon NEUMANN 2.113,01.  

• KBP: 

1. Remont pomieszczeń Oddziału dla Dzieci 

w Bibliotece Głównej. 

2. Montaż klimatyzacji w Filii nr 6. 

3. Montaż kompensatorów mocy biernej w Filii  

nr 4 



 

 
 

4. Montaż sprzętu nagłaśniającego w Czytelni Głównej, 

Oddziale dla Dzieci i Filii nr 4. 

5. Montaż zestawu projekcyjnego w Oddziale dla Dzieci i 

Filii nr 6. 

6. Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i 

urządzeń peryferyjnych.. 

• BWA: 

Realizacja remontu budynku przy 

ul. Portiusa 4 

Wspieranie działań na 

rzecz dziedzictwa 

kulturowego 

Ochrona i opieka nad obiektami zabytkowymi. 
Stała  ochrona konserwatorsko – techniczna  

3 obiektów zabytkowych Muzeum Rzemiosła 

Opieka konserwatorska nad muzealiami. 

Stała opieka konserwatorska nad zbiorami, zabezpieczono i 

poddano konserwacji pełnej 

17  eksponatów, częściowej 44, zachowawczej 138 

Organizacja wystaw promujących lokalne dziedzictwo 

kulturowe. 

Liczba wystaw:  9, uczestnicy:  2 000 m. in.: 

- Ustawienie szopki bożonarodzeniowej na Rynku krośnieńskim 

Przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne kultywujące 

dziedzictwo materialne  

i niematerialne regionu. 

1. Liczba przedsięwzięć:  103  ,  

 uczestnicy: 3079  

• Krośnieńska Biblioteka Publiczna 

- Krośnieńskie środy artystyczne – w każdą czwartą 

środę miesiąca prezentowane są prace regionalnych 

twórców posługujących się różnymi technikami 

plastycznymi, zaś w drugie środy organizowane są 

spotkania z literatami  

i regionalistami. Odbyło się 10 wernisaży  

i 10 spotkań z regionalistami. 



 

 
 

- W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem 

Miłośników Ziemi Krośnieńskiej odbyła się 

prezentacja VIII tomu Studiów krośnieńskich, 

wystawa „Publikacje członków SMZK”, wystawa 

„Legiony Polskie 1914-1918”-ze zbiorów kart 

pocztowych J. Kubita i M. Terleckiego oraz wykłady: 

Z. Ungeheuer „15 lat Stowarzyszenia Portius w 

Krośnie”, T. Łopatkiewicz „Stanisław Wyspiański. 

Życie i tytaniczna twórczość”, W.Belcik „Pamiętniki 

ziemian galicyjskich” 

- Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa, dostępna pod 

adresem: www.kbc.krosno.pl -  gromadzi na jednej 

platformie cyfrowej dokumenty m.in. związane z 

dziedzictwem kulturowym regionu. Obecnie w KBC 

znajduje się 6519 publikacji. W 2018 r.  zanotowano 

1 440 962 sesji. 

- 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 

86 wirtualnych wystaw. 

 

Dokumentowanie i udostępnianie działalności 

związanej z dziedzictwem kulturowym. 

• RCKP 



 

 
 

Działalność wydawnicza - 150 plakatów do każdego 

wydarzenia, foldery szacunkowo , zaproszenia - 50 

do każdego wydarzenia  

- prowadzenie dziennika instytucji,    

- responsywna strona internetowa 

www.rckp.krosno.pl,   

Wszystkich gości: 189 395 

Gości dziennie: 518,9 

Unikalni Goście: 104 321 

Współczynnik unikalnych Gości: 55% 

Fanpage Balony nad Krosnem w 2018 - 

- 11 654 polubienia 

Fanpage Galicja Blues Festival w 2018 -  

- 905 polubień 

Fanpage Dni Krosna - Miasta Szkła  w 2018 - 1057 

polubień 

Fanpage Karpackie Klimaty w 2018 -  

- 1864 polubienia 

Fanpage Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w 

2018 - 4735 polubień 

Kanał Youtube.com - łącznie 5 765 wyświetleń 

filmów. 

• Muzeum Rzemiosła 

Pozyskanie eksponatów: 1 szt 

Udostępnianie ekspozycji stałej: 6 895 osób. 



 

 
 

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia 

Pamięci o Ofiarach Holokaustu, promocja miasta przez 

zabytki. 

 

Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o 

Ofiarach Holokaustu to uroczystości,  

w których biorą udział zaproszeni goście z różnych części świata, 

świadkowi lub potomkowie osób, które przeżyły holokaust.   

 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY  

Priorytet 4: Kultura i dziedzictwo kulturowe 

Wskaźnik Jednostka miary Źródło danych 
Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Liczba imprez oświatowych w 

muzeach 
impreza Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 188 bd 

Liczba imprez oświatowych  

w Muzeum Rzemiosła 

Impreza – lekcja 

muzealna, 

konkursy 

Muzeum Rzemiosła w Krośnie 161 125 

Liczba korzystających  

z imprez oświatowych  

w Muzeum Rzemiosła 

osoba Muzeum Rzemiosła w Krośnie 3 343 2829 

Liczba wystaw zorganizowanych 

przez Muzeum Rzemiosła 
wystawa Muzeum Rzemiosła w Krośnie 10 14 



 

 
 

Liczba uczestników wystaw 

w Muzeum Rzemiosła 
osoba Muzeum Rzemiosła w Krośnie 6 284 9 104 

Liczba działań 

interdyscyplinarnych: koncerty, 

odczyty, spotkania, warsztaty w 

Muzeum Rzemiosła 

impreza Muzeum Rzemiosła w Krośnie 14 13 

Liczba uczestników działań 

interdyscyplinarnych 

w Muzeum Rzemiosła 

osoba Muzeum Rzemiosła w Krośnie 1 254 1 125 

Liczba wystaw zorganizowanych 

przez Biuro Wystaw Artystycznych 
wystawa Biuro Wystaw Artystycznych 19 18 

Liczba odwiedzających Biuro 

Wystaw Artystycznych 
osoba Biuro Wystaw Artystycznych 7 857 6 935 

Liczba odwiedzin  

w Krośnieńskiej Bibliotece 

Publicznej (KBP) 

osoba Krośnieńska Biblioteka Publiczna 187 417 167 213 

Liczba zarejestrowanych 

czytelników  

w wypożyczalniach KBP 

osoba Krośnieńska Biblioteka Publiczna 14 476 13 808 

Liczba wypożyczonych 

i udostępnionych zbiorów 

w KBP 

jednostka 

inwentarzowa 
Krośnieńska Biblioteka Publiczna 378 974 372 342 



 

 
 

Liczba imprez kulturalno-

czytelniczych w KBP 
impreza Krośnieńska Biblioteka Publiczna 1 251 802 

Liczba uczestników imprez  

w KBP 
osoba Krośnieńska Biblioteka Publiczna 25 533 28 452 

Czytelnicy KBP zarejestrowani  

w Wypożyczalniach na 1000 

ludności 

osoba Krośnieńska Biblioteka Publiczna 311 297 

Liczba osób  (w tym dzieci, 

młodzieży i dorosłych)  

zrzeszonych w klubach, 

pracowniach  artystycznych 

działających przy Regionalnym 

Centrum Kultur Pogranicza 

osoba Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 731 760 

Liczba spektakli, widowisk, 

koncertów  odbywających się  w 

Regionalnym Centrum Kultur 

Pogranicza 

wydarzenie Regionalne Centrum Kultur Pogranicza 222 221 

Liczba uczestników spektakli, 

widowisk, koncertów  

odbywających się  

w Regionalnym Centrum Kultur 

Pogranicza 

osoba Regionalne Centrum Kultur Pogranicza  209 851 173 565 



 

 
 

Liczba imprez masowych 

o charakterze artystyczno – 

rozrywkowym 

wystawa Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 5 bd 

Liczba imprez masowych 

o charakterze interdyscyplinarnym 
impreza Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 1 bd 

Liczba uczestników 

masowych imprez artystyczno – 

rozrywkowych 

 

impreza Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 10 650 bd 

Liczba uczestników 

masowych imprez 

interdyscyplinarnych 

impreza Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 9 000 bd 

Liczba zabytków 

odrestaurowanych przy wsparciu 

budżetu miasta 

obiekt Własne - na podstawie zawartych umów 48 28 

 



 

 
 

Priorytet 5: Aktywność społeczna 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Wspieranie inicjatyw 

społecznych 

poprawiających 

jakość życia mieszkańców 

Centrum Aktywności Seniora 

„INFOSENIOR” 

 

 

 

 

 

 

Organizacja czterech prelekcji  nt. „Zasady zdrowego żywienia osób dorosłych 

oraz zioła - wpływ substancji czynnych na zdrowie człowieka”, „Postępowanie  

w nagłych stanach zagrożenia zdrowia i życia”, „Jak utrzymać sprawność pomimo 

upływu lat”, „Zespół słabości u seniora – wyzwanie dla profesjonalistów”. 

Organizacja III Sejmiku Senioralnego. O polityce senioralnej 

w Krośnie, problemach osób starszych oraz współpracy 

z samorządem – dyskutowali m.in. przedstawiciele władz samorządowych wraz z 

Prezydentem Miasta Krosna, reprezentanci organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób starszych oraz mieszkańcy. W Sejmiku uczestniczyło 

ponad 100 osób. 

 

Krośnieńska Rada Seniorów 

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.   

Aktywizacja osób 

starszych 

Propagowanie działań na rzecz osób w 

wieku emerytalnym 

Klub Aktywnego Mieszkańca w Turaszówce zorganizował dla osób  

w wieku emerytalnym trzy  jednodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawczych 

do Uherce-Sanok, Uzdrowisko Wapienne i Krakowa, trzy prelekcje, zajęcia 

ruchowe, zawody sportowe oraz dwa wyjścia na seanse filmowe i sztukę 

teatralną, w zadaniu uczestniczyło ok. 392 osób. 

Aktywny Klub Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji zorganizował 

dla osób w wieku emerytalnym dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze do 



 

 
 

Doliny Popradu i w Pieniny, warsztaty rękodzieła artystycznego, zajęcia   

w pracowni komputerowej oraz fizjoterapeutą – instruktorem Nordic Walking,  

w zadaniu uczestniczyło ok. 46 osób. 

Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C. zorganizowało  dla osób w wieku emerytalnym 

cykl sześciu spotkań z zakresu warsztatu Decoupage’u, dwóch prelekcji 

filmowych, dyskusji oraz wystawy prac stworzonych podczas warsztatów,  

w zdaniu uczestniczyło 26 osób. 

Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka zorganizował dla osób  

w wieku emerytalnym dwudniowy wyjazd do Pensjonatu Karino w Berezce,  

w zadaniu uczestniczyło 30 osób. 

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób w wieku emerytalnym 

zorganizował wykłady edukacyjne i językowe, zajęcia ruchowe , dwudniowy 

wyjazd do Zakopanego oraz jednodniową wycieczkę do Kąśnej, w zadaniu 

uczestniczyły 253 osoby. 

Aktywny Klub Emerytów i Rencistów Dzielnicy Polanka dla osób 

w wieku emerytalnym zorganizował wyjazd do Ośrodka wczasowo- 

rehabilitacyjnego „Słowieniec” w Poddąbiu, w zadaniu uczestniczyło 18 osób.  

Koło Gospodyń Dzielnicy Polanka dla osób w wieku emerytalnym zorganizowało 

dwie  wycieczki  turystyczno-krajoznawczej do Krynicy Zdrój oraz Kamiennej,  

w zadaniu uczestniczyło 28 osób. 

Krośnieński Klub Seniorów Lotnictwa im. gen. Ludomiła Rayskiego dla osób  

w wieku emerytalnym zorganizował wieczór wspomnień 

z prelekcją w siedzibie klubu oraz zapalono upamiętniający znicz na grobach 

zmarłych kolegów, w zadaniu uczestniczyły 53 osoby. 



 

 
 

Wspieranie rozwoju 

ekonomii społecznej 
Centrum Integracji Społecznej 

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). 

Włączanie społeczne 

osób zagrożonych 

marginalizacją 

 

Program „Krośnieńska Karta 

Mieszkańca” 

Realizacja programu umożliwiła mieszkańcom miasta Krosna skorzystanie  z ulg 

i zniżek w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz usług oferowanych przez 

przedsiębiorców. W roku 2018 r. wydano 7 354 karty. 

Aktywizacja społeczno – 

zawodowa osób 

bezrobotnych 

i niepełnosprawnych 

Aktywizacja społeczna osób 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i technicznych – otrzymało dofinansowanie 40 

osób – kwota wydatkowana  

116 384,55 zł. 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze – otrzymało dofinansowanie 371 osób 

– kwota wydatkowana 

234 485,70 zł. 

3. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – otrzymało 

dofinansowanie 156 osób, w tym 35 opiekunów – kwota wydatkowana 

158 525,00 zł. 

4. Przy współpracy z 9 organizacjami pozarządowymi zorganizowano 22 

imprezy okolicznościowe, wycieczki oraz zawody sportowe w ramach 

dofinansowania organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób 

niepełnosprawnych – skorzystało 449 osób, kwota wydatkowana – 26 

355,84 zł. 

5. Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Krosna, 

posiadające niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności 



 

 
 

 

 

 

 

sprzężone mogą stać się uczestnikami Środowiskowego Domu 

Samopomocy przy PSONI Koło w Krośnie ul. Hallera 6/4 (27 osób) lub 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi przy ul. Kletówki 7a (43 osoby). 

 

Aktywizacja zawodowa osób 

niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

Prowadzono rehabilitację zawodową dla osób niepełnosprawnych poprzez 

utworzenie nowych stanowisk pracy  na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 

osób niepełnosprawnych oraz udzielenie pomocy niepełnosprawnym 

przedsiębiorcom, przyznając dofinansowanie do wys. 50% oprocentowania 

kredytu bankowego, zaciągniętego w celu kontynuowania działalności 

gospodarczej -– 7 osób niepełnosprawnych  - kwota wydatkowana 78 170,16 zł  

 

 

 

Aktywny Samorząd 

 

 

 

Program Aktywny Samorząd ma na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym  

i zawodowym oraz w dostępie do edukacji (skorzystały 83 osoby – kwota 

wydatkowana 234 821,50 zł.) 

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej  

 

Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Krosna, posiadające 

niepełnosprawność intelektualną i niepełnosprawności sprzężone mogą stać się 

uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej przy PSONI Koło w Krośnie (45 osób) 

– 829 800,00 zł , w tym  środki PFRON 746 820,00 zł , środki Gminy 82 980,00 zł. 



 

 
 

 
Współpraca finansowa  

z organizacjami pozarządowymi 

Organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne z zakresu: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

2) wspierania rodziny i systemu pieczy zstępczej, 

3) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości 

prawnej społeczeństwa, 

4) ochrony i promocji zdrowia, 

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

6) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

7) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży, 

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka,  

9) promocji i organizacji wolontariatu, 

10) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

12) wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

13) turystyki i krajoznawstwa, 

14) 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 rokiemw Krośnie rośnie liczba organizacji pozarządowych, które 

wymagają wsparcia lokalowego. Organizacje w liczbie 24 stałych rezydentów 

i około 30 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 w organizacji Dni 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 literaturąz zakresu działania organizacji. W 

celu integracji środowiska NGO  co roku na wiosnę odbywa się Forum organizacji 

pozarządowych, którego celem jest m.in. ocena współpracy samorządu 

z organizacjami czy podsumowanie realizacji zadań gminy przez NGO oraz 

podejmowanie najbardziej aktualnych tematów i problemów organizacji 

pozarządowych w Krośnie. W 2018 roku jesienią odbył się III 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 2018 r. odbyły się cztery spotkania (2 szkolenia, forum, sejmik) w których 

poruszano takie tematy jak:  zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, proces 

prawidłowego przygotowania dokumentacji finansoweji merytorycznej zadania 

publicznego w kontekście wymagań ustawowych, umownych i kontroli, dobre 

praktyki funkcjonowania stowarzyszeń oraz poruszony został temat ochrony 

danych osobowych w związku z wejściem w życie RODO.   



 

 
 

Promowanie idei 

wolontariatu 

Promocja i organizacja 

wolontariatu wśród mieszkańców 

miasta Krosna 

 

1/ Stowarzyszenie Teatr S.Tr.A.C.H. w Krośnie był organizatorem cyklu 

warsztatów i wykładów promujących ideę wolontariatu 

i ukazujących historię wolontariatu wśród mieszkańców 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 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Liczba beneficjentów 

Centrum Integracji Społecznej 
osoba 

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum Integracji 

Społecznej 
20 20 

Liczba organizacji pozarządowych 

korzystających z usług 

Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych 

organizacja 
Własne – na podstawie sprawozdań Centrum 

Wspierania Organizacji Pozarządowych 

25 stałych 

rezydentów  

i około 25 

innych 

organizacji 

24 stałych 

rezydentów 

i około 30 innych 

organizacji  

Środki przeznaczone na realizację 

zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 

wydatkach budżetu miasta ogółem 

% 
Własne – na podstawie sprawozdań 

z wykonania budżetu miasta 

1,13% 

(3 436 681) 

 

1,12% 

(4 011 577) 

 

Liczba zadań publicznych 

zleconych organizacjom 

pozarządowym 

umowa 
Własne – na podstawie umów zawartych 

z organizacjami pozarządowymi 

64 – zadania  

z zakresu 

pomocy 

społecznej 

88 zadań  

z zakresu pomocy 

społecznej 

 



 

 
 

Priorytet 6: Bezpieczeństwo 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Zapobieganie 

przestępczości i rozwój 

monitoringu miejskiego 

1. Współpraca Straży Miejskiej 

i Policji. 

2. Objęcie nowych terenów zasięgiem 

kamer monitoringu wizyjnego. 

1. Realizacja wspólnych patroli nocnych raz w tygodniu (strażnik miejski+ 

funkcjonariusz Policji). Realizowana jest także współpraca w zakresie 

zabezpieczania imprez sportowych, masowych, religijnych na terenie miasta. 

2. Na chwilę obecną nie zainstalowano nowych punktów kamerowych. 

Poprawa bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 

 

 

 

 

Ochrona  przeciwpowodziowa 

1. W magazynie przeciwpowodziowym  przy ul. Białobrzeskiej znajduje się 

5000 worków oraz pakowarka do piasku typu Sachara.   

2. Wały przeciwpowodziowe konserwowane są przez Wydział   Ochrony 

Środowiska w konsultacji z ograni nadzorującymi. 

3. Na wyposażeniu Państwowej  Straży Pożarnej znajduje się niezbędny 

sprzęt przeciwpowodziowy: 

• łódź płaskodenna;  szt. 1 

• ponton,  szt.  1 

• pompy szlamowe  

• pompy pływające  

Konserwacja bieżąca rowu nr ew. 1231 w 

Krośnie, obręb Krościenko Niżne 

Konserwacja bieżąca rowu nr ew. 1231 w Krośnie, obręb Krościenko Wyżne, 
na odcinku ok. 136 mb, ręczne wykoszenie 
i wygrabanie porostów ze skarp, ręczne karczowanie i ścinanie gęstych 
krzewów i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości w/w robót, 
oczyszczenie przepustów, usunięcie naniesionych namulisk i zatorów oraz 
ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów.  

Konserwacja bieżąca rowu nr ew. 74 w 

Krośnie, obręb Krościenko Niżne 

Konserwacja bieżąca rowu nr ew. 74 w Krośnie, obręb Krościenko Niżne, na 
długości ok. 319 mb, w km w km 0+534-0+853, poprzez ręczne wykoszenie i 
wygrabanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie gęstych odrostów, 



 

 
 

oczyszczenie terenu z pozostałości z w/w robót oraz usunięcie naniesionych 
namulisk i zatorów. 

Zapewnienie 

nowoczesnego  

i sprawnego systemu 

zarządzania kryzysowego 

Aktualizacja Miejskiego Planu 

Zarządzania Kryzysowego. 

Okresowo aktualizowano Miejski Plan Zarządzania Kryzysowego, stosownie 

do potencjalnych zagrożeń na terenie miasta oraz zaleceń Wojewody 

Podkarpackiego. 

Utrzymanie bazy danych 

niezbędnych w procesie zarządzania 

kryzysowego. 

Zaktualizowano bazę danych teleadresowych miejskich- powiatowych służb, 

inspekcji i straży planowanych do działań prewencyjnych bądź 

interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta. 

Korzystanie z Centralnej aplikacji 

raportującej systemu raportowania   

o zagrożeniach. 

Codziennie przekazywano informacje o potencjalnych zagrożeniach do służb 

i podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, zbiorowych 

potrzeb mieszkańców  oraz  bezpieczeństwa środowiska na terenie miasta. 

Nadzór funkcjonowania  systemu 

wykrywania i alarmowania oraz 

systemu ostrzegania  mieszkańców. 

Realizowano comiesięczne kontrole sprawności technicznej oraz okresową 

konserwację syren i urządzeń wchodzących w skład systemu. 

 

Współdziałanie z centrami zarządzania 

kryzysowego organów administracji 

publicznej oraz  podmiotami 

realizującymi monitoring środowiska. 

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. 

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. 

Organizacja kampanii edukacyjno-

informacyjnych 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 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Liczba punktów monitoringu 

miejskiego 
szt. 

Własne – na podstawie sprawozdań Centrum 

Monitoringu Wizyjnego 
31 31 

Liczba przestępstw jd. Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

Powiat 

m. Krosno 

7 075 

Powiat 

m. Krosno 

872 

Liczba przestępstw na 1000 

ludności 
jd. Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

Powiat 

m. Krosno 

152,22 

Powiat 

m. Krosno 

18,74 



 

 
 

Liczba przestępstw 

o charakterze kryminalnym 
jd. Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

Powiat 

m. Krosno 

492 

Powiat 

m. Krosno 

447 

Liczba przestępstw 

o charakterze kryminalnym na 

1000 ludności 

jd. Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 

Powiat  

m. Krosno 

10,59 

Powiat 

m. Krosno 

9,61 

  



 

 
 

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Zwiększenie zewnętrznej 

dostępności 

komunikacyjnej Miasta 

oraz rozwój wewnętrznego 

układu komunikacyjnego 

Zrealizowano zadania przyczyniające się do 

zwiększenia dostępności wewnętrznego układu 

komunikacyjnego. 

Zrealizowano zadania pn.: 

- Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Krośnie, 

- Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Naftowa i 

Tysiąclecia w Krośnie wraz z budową kanału technologicznego, 

- Rozbudowa ul.Wisze (projekt chodnika i ścieżki rowerowej), 

- Budowa drogi bocznej od ul. Popiełuszki łącznie 

z budową parkingu w Krośnie, 

- Rozbudowa ul. Zielonej w Krośnie, 

- Przebudowa ul. Krzywej w Krośnie, 

- Przebudowa ul. Prządki w Krośnie, 

- Przebudowa ul. Oficerskiej w Krośnie, 

- Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych 

w Mieście Krośnie, 

- Przebudowa ul. Bursaki w Krośnie, 

- Przebudowa ul. F. Chopina w Krośnie, 

- Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie. 



 

 
 

Rozbudowa lotniska 

pod kątem wykorzystania 

jego potencjału dla celów 

m.in. biznesowych, 

szkoleniowych, 

komunikacyjnych 

Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia 

Lotniczego w oparciu 

o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie 

Zadanie zrealizowane. W ramach środków finansowych 

wykonano modernizację melioracji  na terenie przewidzianym 

do organizowania imprez masowych oraz zamontowano 

dodatkową bramę 

w ogrodzeniu lotniska umożliwiającą wjazd od ul. 

Kaczorowskiego na teren lotniska. 

Budowa zintegrowanej 

sieci ścieżek rowerowych 
Budowa nowych ścieżek rowerowych . 

- W ramach realizowanych inwestycji drogowych budowane są 

ścieżki rowerowe lub ciągi pieszo - rowerowe. 

- Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn.  

„Budowa ścieżek rowerowych do parku rowerowego przy ul. 

Okrzei w Krośnie”. 

Zwiększenie wykorzystania 

transportu zbiorowego 

"Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno". 

W 2018 r. dokonano następujących zakupów pojazdów i 

urządzeń: 

1) Zakup 11 autobusów miejskich Volvo 7900 Hybrid 

wyposażonych w elektroniczny system informacji 

pasażerskiej i monitoring wizyjny. Autobusy 

niskopodłogowe LF o napędzie hybrydowym (spalinowo–

elektrycznym) i długości całkowitej 10,6m. 

2) Zakup  2 autobusów miejskich IVECO 72 C Urby 

wyposażonych w elektroniczny system informacji 

pasażerskiej i monitoring wizyjny. Autobusy klasy MINI, 

niskowejściowe LE, o napędzie spalinowym i długości 

całkowitej 7,6 m. 

3) Zakup wyposażenia elektronicznego dla 23 autobusów 

komunikacji miejskiej eksploatowanych przez Miejską 



 

 
 

Komunikację Samochodową Sp. z o. o. ul. Fredry 1a, 38-400 

Krosno. 

Optymalizacja systemu 

parkingowego 

W chwili obecnej funkcjonuje system poboru opłat za 

parkowanie w strefie płatnego parkowania. 

W strefie zlokalizowane są 22 parkometry. Miejsc parkingowych  

płatnych jest ok.  506 szt.  

Zwiększenie płynności 

ruchu 

Przebudowa skrzyżowań w celu poprawienia 

efektywności układu komunikacyjnego oraz płynności 

ruchu drogowego. 

Przy realizowanych inwestycjach przebudowywane są 

skrzyżowania w celu poprawy płynności ruchu. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Priorytet 1: Dostępność komunikacyjna 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Długość nowo wybudowanych dróg km Własne – na podstawie protokołów odbioru robót 0,0 0,25 

Długość zmodernizowanych dróg km Własne – na podstawie protokołów odbioru robót 3,9 6,77 

Długość linii komunikacji miejskiej km Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o. 269,3 307,2 

Liczba pasażerów komunikacji 

miejskiej 
osoba Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o. 2 755 024 2 743 689 

Liczba pasażerów komunikacji 

miejskiej na 1000 mieszkańców 
osoba Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie Sp. z o.o. bd 60 339 



 

 
 

Liczba stałych użytkowników 

lotniska wpisanych do 

dokumentacji rejestracyjnej 

jednostka 

gospodarcza 

Własne – na podstawie Teczki Rejestracyjnej Lotniska 

Krosno 
7 7 

Liczba operacji lotniczych 

wykonanych na lotnisku Krosno 

operacja 

lotnicza 
Własne – na podstawie sprawozdań operatora lotniska 3 737 6781 

Liczba wypadków drogowych szt. Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych bd bd 

Długość ścieżek rowerowych km Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 17,58 21,25 

 



 

 
 

Priorytet 2: Przestrzeń miejska 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Optymalizacja przestrzeni 

miejskiej 

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 sporządzeniem miejscowych planów 

i zmian. W wyniku prowadzonych prac w 2018 r. wszedł w życie 

jeden dokument dla terenów nie objętych dotychczas planem 

miejscowym i cztery dokumenty zmieniające lub zastępujące 

dotychczas obowiązujące ustalenia planów. Powierzchnia 

pokryta obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego nie zmieniła się i w dalszym 

ciągu wynosi  58%. 

Decyzje konserwatorskie w zakresie umieszczania na 

budynkach reklam 

i urządzeń technicznych.. 

Ustalanie projektów reklam umieszczanych na budynkach w 

przestrzeni zespołu staromiejskiego oraz na obiektach 

wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta. 

Podnoszenie atrakcyjności 

Starego Miasta 

Remont schodów. 

Zrealizowano zadania pn.:  

- „Budowa ciągu pieszego od ul. Franciszkańskiej do ul. 

Fortecznej w Krośnie wraz z budową parkingu”. 

- „Remont schodów z ul. Staszica do ul. Bursaki  

w Krośnie”. 

Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 - 

powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia 

działalności kulturalnej w Krośnie. 

W ramach środków finansowych wykonano adaptację budynku 

przy ul. Portiusa 4 w Krośnie na pomieszczenia do prowadzenia 

działalności kulturalno–wystawienniczej. Obiekt został 

wyposażony:  w instalacje elektryczne, niskoprądowe, wod-kan, 

c.o., wentylację mechaniczną, system sygnalizacji pożaru 

i oddymiania, instalacje komputerowe, meble biurowe   



 

 
 

i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej, 

obiekt dostosowano do osób niepełnosprawnych poprzez 

montaż  dźwigu osobowego. Zadanie   otrzymało 

dofinansowanie z RPO Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

Dotacje miejskie na prace budowlane  

i konserwatorskie zabytku wpisanego do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 

Przyznano dotacje na prace przy zabytku 22 podmiotom na 

remont budynków z obszaru zespołu staromiejskiego. 

Rewitalizacja obszarów 

zdegradowanych 

Modernizacja zabytkowego dworca  PKP na potrzeby 

funkcjonowania Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. 

W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa na 

przebudowę budynku dworca kolejowego wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania. Zadanie jest w trakcie realizacji. W dniu 

17.10.2018 r. została podpisana  z Wykonawcą robót 

budowlanych umowa na realizację zadania z terminem 

zakończenia do 31.10.2019 r.  Zakres robót obejmuje 

kompleksową modernizację zabytkowego dworca PKP oraz 

terenu przyległego  na potrzeby funkcjonowania Etnocentrum 

Ziemi Krośnieńskiej. Zadanie  otrzymało dofinansowanie  

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020. 

Poprawa estetyki zieleni 

miejskiej 

Konserwacja drzewostanu na terenie cmentarza 

komunalnego przy ul. Wyszyńskiego.   

W efekcie realizacji zadania z terenu cmentarza zostały usunięte 

drzewa obumarłe lub uszkodzone w wyniku czynników 

atmosferycznych, niekiedy wrastające w istniejące pomniki i 

stanowiące zagrożenie dla dalszego użytkowania terenu. 



 

 
 

Nasadzenia drzew miododajnych – akcja 100 drzew 

na 100-lecie odzyskania niepodległości. 

W ramach akcji posadzono 100 sztuk drzew na terenie działek 

gminnych przy ul. Hallera. 

Nasadzenia drzew we współpracy  

z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska 

W ramach akcji posadzono ponad 200 sztuk drzew na terenie 

działek gminnych w obrębie strefy izolacyjnej dla cmentarza 

komunalnego przy ul. Wyszyńskiego. 

Nasadzenie 400 szt. rododendronów 

w Parku Przygody przy ul. Okrzei. 

W roku 2021 planowane są obchody 25-lecia partnerstwa miast 

Krosno i Edewecht, w ramach zadania utworzono „Park 

Rododendronów” – nasadzono 400 sztuk krzewów w parku 

miejskim przy ul. Okrzei.  

Zmiana rodzaju roślinności w nasadzeniach 

kwiatowych na terenie miasta. 

Dobór gatunków roślin wieloletnich (byliny, trawy ozdobne) na 

rabatach oraz terenach zielonych przy ulicach, w celu 

zmniejszenia kosztów utrzymania oraz zwiększenia estetyki tych 

terenów. Wprowadzanie akcentów kolorystycznych w postaci 

nasadzeń roślin cebulowych. 

Zagospodarowanie terenu przy kapliczce Chrystusa 

Króla przy ul. Batorego. 
Wykonanie trawnika z siewu, nasadzenie krzewów oraz róż. 

Uporządkowanie skarpy przy Urzędzie Stanu 

Cywilnego. 

W ramach zadania usunięte zostały drzewa obumarłe, 

zamierające oraz stanowiące zagrożenie. Wykonane prace 

znacząco poprawiły estetykę otoczenia zabytkowego budynku.  

Dostosowanie przestrzeni 

miejskiej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

Na przejściach dla pieszych obniżane są krawężniki, 

aby dostosować korzystanie  

z przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych, 

starszych i rodziców  

Przy realizowanych inwestycjach obniżane są krawężniki na 

przejściach dla pieszych i montowane sygnalizatory akustyczne 

na przejściach dla pieszych. 



 

 
 

starszych i rodziców 

z dziećmi 

z dziećmi. Montowane są sygnalizatory akustyczne na 

przejściach dla pieszych. 

Modernizacja budynku DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i 

Wigury w Krośnie. 

W ramach środków finansowych opracowana została 

dokumentacja projektowa na rozdział kanalizacji 

ogólnospławnej w rejonie budynku DPS nr 1 oraz  dokumentacja 

projektowa na remont jadalni. Na podstawie opracowanej 

dokumentacji  wykonano remont jadalni wraz z wymianą 

pochylni dla osób niepełnosprawnych. Natomiast rozdział 

kanalizacji ogólnospławnej jest w trakcie realizacji z terminem 

zakończenia robót do 30.09.2019 rok. 

Modernizacja systemu 

mieszkań komunalnych 

i socjalnych 

Zwiększenie zasobu mieszkań socjalnych. 
Złożono wniosek o dofinansowanie budowy 8 lokali socjalnych 

typu kontenerowego przy ul. Białobrzeskiej. 

Kontynuacja programu „Mieszkania Młodych 

Rodzin”. 

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. 

Realizowano budowę 2 budynków mieszkalnych przy  

ul. Sportowej. Oddanie do użytku 54 mieszkań ma nastąpić w 

2019 r. Zadanie realizuje TBS-PM Sp. z o.o. w Krośnie. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Priorytet 2: Przestrzeń miejska 



 

 
 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość  

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Powierzchnia nowo 

powstałych terenów zielonych 

przeznaczonych do rekreacji. 

 

ha Własne – na podstawie danych ewidencji gruntów 118 0 

Liczba nowych mieszkań oddanych 

do użytkowania (narastająco) 
mieszkanie Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 253 253 

Powierzchnia użytkowa nowych 

mieszkań oddanych do użytkowania 

(narastająco) 

m2 Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 11 262,89 11 262,89 



 

 
 

Priorytet 3: Ochrona środowiska 

Kierunki działań Nazwa działania Zrealizowany zakres rzeczowy (krótka charakterystyka) 

Poprawa efektywności 

energetycznej 

infrastruktury 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Miasto Krosno. 

 

Aktualizacja audytu oświetleniowego pod kątem wymiany  

3 543 szt.  opraw sodowych na oprawy LED.  

DPS Nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury w Krośnie - Zakup 

kompaktowej centrali energetycznej na cele 

grzewcze, wytwarzania ciepłej wody użytkowej i 

prądu. 

Opracowano kompletną dokumentację projektową na 

zabudowę kompaktowej centrali energetycznej. 

Modernizacja budynku artKina przy ul. Bieszczadzkiej 

1 w Krośnie. 

Opracowana została dokumentacja projektowa na rozbudowę, 

modernizację i termomodernizację budynku Artkina przy ul. 

Bieszczadzkiej w Krośnie. 

Zwiększenie stopnia 

wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych 

Realizacja projektów:  

1. Instalacja systemów energii odnawialnej dla 

gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i 

Gminy Krościenko Wyżne.  

2. Budowa instalacji fotowoltaicznych na   obiektach 

publicznych Miasta Krosna. 

 

Z projektu nr 1,  zamontowano  135  kolektorów słonecznych i  

392 instalacji fotowoltaicznych na budynkach gospodarstw 

domowych usytuowanych na terenie miasta Krosna.  

Z projektu nr 2  – trwa procedura wyłonienia wykonawcy. 

Poprawa czystości 

powietrza 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń: pyłu PM10 i 

dwutlenku węgla. 

W ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 złożono 

wniosek o  dofinansowanie wymiany starych pieców węglowych 



 

 
 

  
na gazowe kotły kondensacyjne oraz modernizację 

wymienników ciepła budynków wielorodzinnych wraz  

z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody  i podłączenie do 

miejskiej sieci ciepłej wody użytkowej.  

Planowane ograniczenie emisji : 

- pył  PM 10 - 13 339 kg/rok, 

 - CO2  - 2164 – ton/rok 

Zwiększenie efektywności 

gospodarki odpadami 

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 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.  

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie efektywności gospodarki odpadami -   

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 samojezdna przerzucarka 

gąsienicowa – tj. dostawy wyposażenia mobilnego do obsługi i 

wspomagania pracy zakładu. 

• Do dnia 31-12-2018r. : 

- 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 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. 

Porozumienia Międzygminne w sprawie powierzenia 

Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania 

utrzymania czystości i porządku. 

Główną ideą zawarcia Porozumień jest współdziałanie Gmin 

celem optymalizacji organizacji systemu gospodarowania 

odpadami na obszarze Regionu Południowego w taki sposób, 

aby umożliwić każdej z nich wypełnienie nałożonych na nie 

obowiązków w zakresie zgodnym z wymaganiami prawa. 

Zawarcie porozumień umożliwia również realizację projektu 

pod nazwą „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-

energetycznej w Regionie Południowym Województwa 

Podkarpackiego – I etap” przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie. Realizacja 

postanowień wynikających z porozumień zapewni 

przeprowadzenie procesu modernizacji Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie 

ukierunkowując jej funkcjonowanie na intensyfikowanie 

procesów odzysku odpadów, tak aby umożliwić gminom, w tym 

Gminie Miasto Krosno wypełnienie nałożonych na nie 

ustawowych obowiązków polegających na osiąganiu 

obowiązkowych poziomów recyklingów, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku, jak również ograniczenia masy 

odpadów komunalnych przekazanych do składowania . 

Gminy które popisały porozumienia międzygminne w sprawie 

powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania 



 

 
 

utrzymania czystości i porządku: Besko, Brzozów, Bukowsko, 

Chorkówka, Domaradz, Dukli, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, 

Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Komańcza, Korczyna, 

Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka, 

Zarszyn, Lesko, Olszanica, Zagórz, Cisna, Sanok Miasto, Sanok, 

Lutowiska, Tarnowiec. 

Optymalny rozwój 

infrastruktury wodno – 

ściekowej 

Rozbudowa i modernizacja Zakładu 

Uzdatniania Wody „Jasiołka” 

w Szczepańcowej. 

 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – 

II etap”. 

Zakres modernizacji  obejmował: 

• Modernizację komory zasuw na wlocie wody surowej, 

• Budowę komory pomiarowej wody surowej, 

• Budowę kontenera instalacji flokulanta i  KMNO4, 

• Modernizację osadników wstępnych, 

• Budowę pompowni osadu i poletek osadowych, 

• Budowę filtra powolnego, 

• Modernizację przewodów technologicznych, 

• Montaż urządzeń oraz szaf pomiarowych, 

• Montaż zgarniaczy. 

Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej Sieć wodociągowa Rymanów – Iskrzynia 

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

Krośnie. 

 

 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 

1. Komora rozprężna obiekt BZ – przebudowa, obiekt istniejący, 

2. Budynek kraty rzadkiej ob.19B wraz z instalacjami i 

wyposażeniem, obiekt nowy, 

3. Piaskowniki podłużne ob. 16 – remont wraz z wyposażeniem 

technologicznym,  

4. Montaż płuczki piasku z nowym separatorem piasku oraz 

układem pompowania odcieków w budynku separatora,  



 

 
 

5. Osadniki wstępne ob. 15/1, 15/2 – hermetyzacja i remont 

wraz z kanałami, 

6. Pompownia części pływających z osadników wstępnych PCP1 

wraz z instalacjami,                   

7. Pompownia osadu wstępnego ob. POW – obiekt nowy, 

8. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego ob. ZG1 i ZG2 – 

obiekty nowe,  

9. Zbiornik hydrolizera ob. 15A, hermetyzacja – obiekt istniejący, 

10. Reaktory biologiczne ob. 14/1, 14/2, 14/3 – przebudowa 

istniejących i dobudowa nowego wraz z urządzeniami i 

obiektami przyległymi, 

11. Osadniki wtórne ob. 12/1, 12/2, 12/3 – remont istniejących 

i dobudowa nowego wraz 

z urządzeniami i obiektami przyległymi, 

12.  Pompownia  części  pływających  z  osadników wtórnych 

PCP2 wraz z instalacjami             13. Stacja dozowania PIX 

ob.PIX– obiekt istniejący, przebudowa i doposażenie, 

14. Stacja dozowania źródła węgla ob.SDZW– obiekt nowy , 

15. Stacja dozowania koagulanta ob.SDK- obiekt nowy , 

16. Zbiornik retencyjny odcieków ob. ZRO- obiekt nowy wraz z 

instalacjami ,                            

17. Biofiltr obiektów 15-16 ob. KBIO 15-16– obiekt nowy, 

18. Biofiltr obiektów ZG1-2 ob. KBIO ZG1-2– obiekt nowy, 

19. Budowa dróg wewnętrznych i nasadzenia zieleni,  

20. Wymiana sterowników PLC; dotyczy istniejących już węzłów 

PLC. 

 Rozbudowa magistralnej sieci wodociągowej. 
Sieć wodociągowa Rymanów – Iskrzynia, która połączyła 

istniejącą magistralę Sieniawa-Krosno 



 

 
 

 z magistralą Iskrzynia-Krosno z jednoczesnym stworzeniem 

możliwości poboru wody dla odbiorców na terenach 

nieuzbrojonych w wodociąg komunalny. 

 

Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej. 

 

1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. 

Okrzei w Krośnie , 

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bema w 

Krośnie. 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej. 

 

1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w rejonie – boczna 

Lewakowskiego w Krośnie, 

2. Rozpoczęto rozdział kanalizacji ogólnospławnej na osiedlu 
Tysiąclecia w Krośnie. 

Rozbudowa sieci wodociągowej związana 

z polepszeniem warunków eksploatacyjnych 

 

 

Została zrealizowana budowa spinki wodociągowej Krosno 

Wisze – Korczyna Akacjowa, co skutkuje udoskonaleniem 

warunków funkcjonowania istniejącej sieci wodociągowej pod 

względem wydajności sieci i optymalnego poziomu ciśnienia 

wody. 

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Granicznej 

w Krośnie i  ul. Dworskiej w Korczynie.   
Porozumienie międzygminne Krosno-Korczyna. 

Budowa sieci wodociągowej Krosno-Turaszówka-

Odrzykoń.  

 

Wspólna realizacja inwestycji budowy sieci wodociągowej na 

terenie Gminy Miasto Krosno i Gminy Wojaszówka. 

Budowa magistralnej sieci  wodociągowej  na terenie 

Gminy Miejsce Piastowe. 
Porozumienie międzygminne Krosno-Miejsce Piastowe. 



 

 
 

Uzbrojenie terenu przy ul. Baczyńskiego  

w Polance. 

Wykonane zostało uzbrojenie terenu o pow. 11,5 ha dla 55 

działek budowlanych, w tym budowa: sieci wodociągowej  

z przyłączami do działek o łącznej długości 2 665,5 m,  sieci 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek o łącznej 

długości  2 522 m., sieci kanalizacji deszczowej wraz  

z przyłączami do działek o łącznej długości 5 203 m. 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej 

 w rejonie ulicy Lewakowskiego w Krośnie. 

Wykonano budowę kanalizacji deszczowej. Inwestycja polegała 

na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w rejonie  

ul. Lewakowskiego - prowadzona przez MPGK w Krośnie. 

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela 

(boczna) w Krośnie. 

Wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej (przekroczenie 

ul. Lelewela) umożliwiający w II etapie realizacji podpięcie 

kanalizacji deszczowej z ul. (boczna) Lelewela. 

Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta 

Krosna. 

Zadanie w trakcie realizacji z podziałem na lata 2018-2020. 

Wybudowana zostanie  kanalizacja deszczowa w rejonie ulic:  

1. Tysiąclecia, Naftowa, Kolejowa, Krakowska, (Oś. Tysiąclecia ) 

zadanie realizowane wspólnie z MPGK sp. z o.o.,   

2. Okrzei wraz z wylotem do rzeki Wisłok,  

3. Powstańców Śląskich - zakres zrealizowany,  

4.  Żeromskiego i Asnyka z wylotem do rzeki Wisłok,   

5. Piłsudskiego Cmentarna, 6. Lelewela (boczna).                                                                     

Zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 
Edukacja dzieci z zakresie szkodliwości niskiej emisji. 

Rozprowadzenie wśród uczniów szkół podstawowych  

komiksów dot. niskiej emisji i prowadzonego na terenie miasta 

systemu pomiarowego pyłu PM 10  

i PM 2,5 ( rozprowadzono ponad 2000 egz.  komiksów). 



 

 
 

Akcja „KROSNO WIOSNĄ” wraz z konkursem 

fotograficznym „Przyroda krośnieńska 

w nietypowym ujęciu”. Uwrażliwienie mieszkańców na każdym poziomie edukacji oraz 

w formie różnych form przekazu -  

o odpowiedzialności za otoczenie miejskie oraz utrzymanie 

czystości i porządku 

Organizacja przedstawienia teatralnego dla uczniów 

szkół podstawowych kl. I-III p.t. „Skrzydlaty odlot”. 

Jesienne „Sprzątanie Świata – Polska 2018”. 

Przeprowadzono XIV edycję konkursu zbiórki 

zużytych baterii p.n. „Poszukiwacze Zaginionych 

Baterii”.  

Konkurs objął około 7 000 dzieci i młodzieży, które zebrały 

ponad 4 tony niebezpiecznych odpadów zużytych baterii. 

Udział w ogólnopolskiej akcji Fundacji Ekologicznej 

ARKA p.n. „ROWER POMAGA”  

zachęcającej mieszkańców do „porzucenia jazdy samochodem” 

i aktywnego ruchu dla zdrowia  

i ograniczenia niskiej emisji. Ufundowany rower otrzymały 

dzieci ze świetlicy z Ogródka Jordanowskiego. 

Przeprowadzono kampanię reklamową akcji 

„POSPRZATAJ PO SWOIM PSIE” w Telewizji Obiektyw. 

Transmisja w terminie od 4 kwietnia 2018 r. do 4 maja 2018 r., 

zachęcającą mieszkańców do odpowiedzialności za swoje pupile 

i utrzymanie porządku na terenie miasta. 

Uzyskano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 

przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjnych 

„Przyroda wokół nas”.  

Warsztaty przeprowadzono we wszystkich szkołach 

podstawowych na terenie miasta (99 godzin lekcyjnych), ich 

celem było uwrażliwienie i nauczenie szacunku uczniów do 

otaczającej nas przyrody. 



 

 
 

Zbiórka elektrośmieci we współpracy 

z Organizacją Odzysku Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego i Elektronicznego ELEKTROEKO. 

Selektywna zbiórka elektrośmieci pozwala ograniczyć ilość 

składowanych odpadów oraz spowodować odzysk niektórych 

surowców. 

Zbiórka przeterminowanych lekarstw p.n. 

„Przeterminowane leki trafiają do apteki”. 

Zbiórka jest prowadzona na stałe w 10 krośnieńskich aptekach. 

W 2018 r. zebrano ponad 2,6 tony w/w niebezpiecznych 

odpadów. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Priorytet 3: Ochrona środowiska 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość 

w 2018 r. 

Długość ulic wyposażonych w 

oświetlenie energooszczędne w 

stosunku do długości ulic 

oświetlonych ogółem 

% Własne – na podstawie protokołów odbioru robót 15 18 

Stężenie średnioroczne pyłów PM 

10, PM 2,5 
µg/m3 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

PM2,5 – 26 

µg/m3 

PM10  – 32 

µg/m3 

 

PM2,5 – 25 

µg/m3 

PM10  – 31 

µg/m3 

 



 

 
 

Stężenie średnioroczne 

benzo(a)pirenu 
ng/m3 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

B(a)P – 4,3 

ng/m3 

B(a)P –3,38 

ng/m3 

Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o./ Główny Urząd Statystyczny – Bank 

Danych Lokalnych 

164,2 167,6 

Długość sieci wodociągowej km 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o./ Główny Urząd Statystyczny – Bank 

Danych Lokalnych 

195,1 227,8 

Ludność korzystająca  

z oczyszczalni ścieków jako % 

ogólnej liczby ludności 

% Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych 96,9 96 

Udział odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie w odpadach 

ogółem 

% 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o. 
40,4 

 

36,6 

Długość miejskiej sieci 

ciepłowniczej z rur preizolowanych 
km 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o. 
15,663 16,678 

Udział sieci z rur preizolowanych w 

długości miejskiej sieci 

ciepłowniczej ogółem 

% 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o. 
54,10 55,66 

Moc zainstalowana energii cieplnej 

i elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii 

MW/kW 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Krośnie Sp. z o.o. 
6,718/1400 

Zabudowana 

moc cieplna 335 

kW 



 

 
 

i moc 

elektryczna 

1433 kWp 

MW Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  w 

Krośnie Sp. z o.o. 

6,716/1,4 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. 

Podłączono 4 obiekty oświatowe  do sieci światłowodowej  

w 2018 r.  

Zwiększenie dostępu do 

informacji przestrzennej 

Realizacja projektu Podkarpacki System Informacji 

Przestrzennej (PSIP). 

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe podzielone na dwie 

części: 

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. 

Dokonano częściowego odbioru prac zrealizowanych w ramach 

modernizacji i aktualizacja EGiB. 

Rozwój zasobów cyfrowych Uruchomiono stronę www Otwarte Dane 

Zapewniony został dostęp do danych publicznych ważnych  

z punktu widzenia interesanta, m.in. w obszarach: szkolnictwo i 

edukacja, transport i logistyka oraz statystyki. 

Upowszechnienie usług e-

administracji 

E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich – II etap. 

 

• Portal inwestora. 

Przeznaczony jest do obsługi potencjalnych inwestorów 

zainteresowanych ofertą inwestycyjną w oparciu o 

technologie IT. Oferuje dwie e-usługi: e-mapa inwest  

i e-kom inwest.  

• Portal konsultacji społecznych. 

Portal dedykowany jest do udostępnienia 

e-usług związanych z prowadzeniem konsultacji 



 

 
 

społecznych z mieszkańcami Miasta Krosna oraz 

osobami zainteresowanymi. Zapewnia on dostęp do 

usług: e- wnioski konsultacje oraz  

e-konsultacje. 

• Portal związany z budżetem partycypacyjnym. 

Budżet partycypacyjny to wdrożona w ramach projektu 

w Mieście Krośnie platforma wspierająca proces 

aktywizacji społeczności lokalnej, poprzez umożliwienie 

mieszkańcom decydowania, w jaki sposób zostanie 

wydana dedykowana część budżetu Miasta Krosna. 

• System obsługi Rady Miasta. 

W ramach projektu wdrożono system dedykowany do 

wspomagania obsługi Rady Miasta Krosna. Wdrożono e-

usługi: „e-czat rada”, „e-kom rada”, „e-dostęp rada”, „e-

głos rada” oraz „e-transmisja rada”. 

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 1,5 

mln zł, w tym dla części Miasta Krosna ponad 780 tysięcy zł, a 

dofinansowanie z EFRR dla Miasta Krosna wyniosło ponad 650 

tysięcy zł. 

Wskaźniki realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna 

Obszar: PRZESTRZEŃ I ŚRODOWISKO 

Priorytet 4: Społeczeństwo informacyjne 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
Źródło danych 

Wartość 

w 2017 r. 

Wartość  

w 2018 r. 



 

 
 

Liczba usług świadczonych drogą 

elektroniczną przez Urząd Miasta 

Krosna. 

usługa 
Własne – na podstawie danych systemu informatycznego 

Urzędu Miasta Krosna 
19 37 

Liczba spraw administracyjnych 

załatwionych drogą elektroniczną 

przez Urząd Miasta Krosna 

sprawa 
Własne – na podstawie danych systemu informatycznego 

Urzędu Miasta Krosna 
293 357 

Liczba miejskich punktów 

bezpłatnego dostępu do Internetu 
szt. Własne – na podstawie protokołów odbioru robót 27 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowane przez Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów  

na podstawie informacji przekazanych przez komórki Urzędu Miasta w Krośnie. 


