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ZARZĄDZENIA 

 

W okresie od dnia 16 maja 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Krosna 

wydał 34 zarządzenia w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1113/21 z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok.  

Zarządzenie nr 1114/21 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1115/21 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1116/21 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

miasta Krosna na rok 2021. 

Zarządzenie nr 1117/21 z dnia 20.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym  

w 2021 roku. 

Zarządzenie nr 1118/21 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym na rok 2021. 

Zarządzenie nr 1119/21 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1120/21 z dnia 24.05.2021 r. zmieniające zarządzenie Nr  962/21 Prezydenta 

Miasta Krosna     z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ulicy 

Białobrzeskiej (teren przy Zakładzie  Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie). 

Zarządzenie nr 1121/21 z dnia 24.05.2021 r. w sprawie ustalenia comiesięcznej oceny 

realizacji zadań przez pracowników. 

Zarządzenie nr 1122/21 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia 

psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1123/21 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia pracy 

zdalnej w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1124/21 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie. 
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Zarządzenie nr 1125/21 z dnia 26.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

w 2021 roku. 

Zarządzenie nr 1126/21 z dnia 26.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

Zarządzenie nr 1127/21 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1128/21 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1129/21 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1130/21 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

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

2021. 

Zarządzenie nr 1131/21 z dnia 28.05.2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozstrzygnięcia 

konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób 

układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021”. 

Zarządzenie nr 1132/21 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1132A/21 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1133/21 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie odwołania Pani Ewy Starowiejskiej 

ze stanowiska dyrektora Zespołu szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława 

Szpetnara w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1134/21 z dnia 01.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 roku. 

Zarządzenie nr 1135/21 z dnia 01.06.2021 r.  w sprawie przedłużenia kadencji Krośnieńskiej 

Rady Seniorów. 

Zarządzenie nr 1136/21 z dnia 02.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1137/21 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1138/21 z dnia 07.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 
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Zarządzenie nr 1139/21 z dnia 10.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1140/21 z dnia 07.06.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 

regulaminu uczestnictwa w pilotażowym projekcie „Bon Zdrowotny dla Seniora”, wzoru 

wniosku o wydanie bonu oraz wzoru Bonu Zdrowotnego. 

Zarządzenie nr 1141/21 z dnia 11.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu 

Pracy i programów działalności w poszczególnych typach Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Krośnie przy ul. Kletówki 7 a. 

Zarządzenie nr 1142/21 z dnia 14.06.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na udzielanie świadczeń rehabilitacji leczniczej w ramach projektu „Bon Zdrowotny  

dla Seniora na 2021 r.”.  

Zarządzenie nr 1143/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 

wraz z określeniem jej zadań, kompetencji oraz kryteriów oceny podmiotów aplikujących  

do prowadzenia działalności w Inkubatorze Przedsiębiorczości Krosno w ramach projektu  

pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno”. 

Zarządzenie nr 1144/21 z dnia 15.06.2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Inkubatora 

Przedsiębiorczości Krosno w ramach projektu „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości  

na terenie Gminy Miasto Krosno”. 

Zarządzenie nr 1145/21 z dnia 10.06.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

 

 

DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

17 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. projektów 
drogowych. 

17 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko Dyrektora Muzeum Rzemiosła. 

17 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. projektu Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

17 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. projektu HSC. 

18 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Marszałkiem 
Województwa Podkarpackiego w Łańcucie dot. m.in. rozwiązań 
komunikacyjnych. 

18 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym z 
przedstawicielami RBDiM dot. inwestycji drogowych. 

18 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor DPS1 dot. 
spraw organizacyjnych. 

18 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z operatorem 
RCKZiNT dot. realizacji projektu. 

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

18 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Budowy 
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projektu OZE parasol sieci. 

19 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników MPGK. 

19 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
realizacji projektu „Dostępna szkoła” RARR. 

19 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
omówienia założeń projektu „ObudźMY Miasto!” 

19 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Nadzorczej 
Krintech Sp. z o.o. 

19 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Partnerstwa 
projektu HSC. 

20 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. spraw 
edukacyjnych. 

20 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Wójtem Gminy 
Chorkówka oraz przedstawicielami spółki Remondis dot. planów budowy 
bazy magazynowo-transportowej w Szczepańcowej. 

20 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z mieszkańcami Osiedla 
Grota-Roweckiego dot. planów przebudowy niwelety torów. 

20 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko Dyrektora SP3. 

20 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektu miejsc rekreacji i wypoczynku przy trasach rowerowych. 

20 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. projektu IPK. 

20 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. inwestorów. 

21 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w telekonferencji dot. systemu 
zarządzania w UMK. 

24 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Lotniska Krosno sp. z .o.o. 

24 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w seminarium PARP 
Edukacja, wiedza, informacja, podnoszenie kompetencji czyli instrumenty 
wspierające rozwój przedsiębiorców z sektora MŚP 

25 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. planów 
inwestycyjnych przy ul. Stapińskiego. 

25 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji stoku narciarskiego w Czarnorzekach. 

25 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Prezesem Centrum 
Usług Medycznych "Eskulap" dot. realizacji szczepień. 

25 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

25 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. rozwoju mieszkalnictwa. 

26 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Walnym Zgromadzeniu 
Wspólników MKS. 

26 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu PL-UA – gimnastyka korekcyjna kl.VI-VIII. 

26 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w szkoleniu w zakresie 
wdrożenia zajęć wspomagających dla uczniów, zgodnie z wytycznymi 
Ministra Edukacji i Nauki.  

26 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w teście oświetlenia 
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stadionu przy ul. Legionów. 

26 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

26 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Raportu o stanie miasta Krosna. 

27 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem Wód 
Polskich dot. pozwoleń wodno-prawnych. 

27 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy przebiegu egzaminu ośmioklasisty. 

27 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. publicznego transportu zbiorowego. 

27 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. SUiKZPMK i MPZP. 

28 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
spraw podatkowych. 

28 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z Rektorem KPU dot. 
Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego, Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego oraz Prezesa TBS w spotkaniu roboczym dot. budownictwa 
mieszkaniowego dla młodych rodzin.  

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego, Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana oraz Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w otwarciu Targów 
Pracy KPU. 

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. budowy 
łącznika pomiędzy szpitalem a ul. Zieloną. 

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. obsługi 
ruchu turystycznego. 

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielem 
Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej dot. współpracy 

31 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

31 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Konferencji 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty dot. zajęć wspomagających. 

31 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Konferencji Wojewody 
Podkarpackiego „Samorząd 3.0. Rozwój bez barier”. 

31 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. budownictwa mieszkaniowego. 

1 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
gospodarki odpadami. 

1 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Krintech Sp. z o.o. 

1 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w telekonferencji poświęconej transformacji energetycznej. 

1 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  z Dyrektor DPS1 dot. 
finansów placówki. 

1 czerwca Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem Zarządu Remondis 
Polska dot. planów budowy bazy magazynowo-transportowej w 
Szczepańcowej. 

1 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami Wilków Krosno  dot. organizacji zawodów. 

1 czerwca Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor MZS7 dot. 
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organizacji pracy w roku szkolnym 2021/22. 

1 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. analizy 
kosztów KBP. 

1 czerwca Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego dot. 
przedsiębiorczości podczas Targów Pracy KPU. 

2 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w naradzie Podkarpackiego 
Komendanta Policji dot. organizacji zawodów sportowych. 

2 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. projektu  
„Społecznie zorganizowani”. 

2 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

2 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. MPZP. 

4 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wniosku o dofinansowanie na modernizację Artkina. 

4 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

4 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. projektu PL-SK dworzec. 

7 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Krajowym Forum 
Miejskim-ZMP. 

7 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

8 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. planów 
inwestycyjnych w Dzielnicy Polanka. 

8 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. projektu 
przebudowy Placu Monte Cassino. 

8 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w w Krajowym Forum 
Miejskim-ZMP. 

8 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. in house IPK. 

9 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. spraw 
geodezyjnych. 

9 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Radzie Nadzorczej 
Lotnisko Krosno Sp. z o.o. 

9 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. PTZ. 

10 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w V Ogólnopolskiej Konferencji 
Studenckich Kół Naukowych online. 

10 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
współorganizacji górskich wyścigów samochodowych. 

10 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Teatru  Strachy dot. organizacji i finansowania Festiwalu Sztuk 
Alternatywnych Nocne Teatralia Strachy.  

10 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Konferencji Europolis. 

10 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

11 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Stowarzyszenia „Zielona Gmina Chorkówka” dot. planów budowy bazy 
magazynowo-transportowej w Szczepańcowej. 

11 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. 
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przebudowy Artkina. 

11 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z 
inwestorem. 

11 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

14 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. terenów inwestycyjnych. 

14 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

15 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. 
ewentualnej organizacji Karpackich Klimatów oraz innych wydarzeń 
kulturalnych w sezonie letnim. 

15 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. DK28 etap IV. 

15 czerwca Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot. Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

17 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w otwarciu wystawy 
plenerowej w Rynku „Tu rodziła się „Solidarność”. 

9 czerwca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystości przekazania 
odznaczeń małżeństwom z 50-letnim stażem. 

 

 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 czerwca 2021 r. wynosi: 267 osób. 

Liczba etatów: 266, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 1 osób/ 1 etat. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 Bez zmian. 

 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 Bez zmian. 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-05-2021 r. do 15-06-2021 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą o umorzenie części zaległości I raty podatku od nieruchomości związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą za rok 2021 w kwocie 2 008,87 zł. Wniosek 
został rozpatrzony tj. umorzono 1/3 w/w zaległości w podatku od nieruchomości  
za rok 2021 w kwocie 669,62 zł.  
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2. Został złożony wniosek przez dwie osoby fizyczne, w tym jedną prowadzącą działalność 
gospodarczą o umorzenie części zaległości II raty podatku od nieruchomości związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą za rok 2021 w kwocie 698,91 zł. Wniosek 
został w całości rozpatrzony pozytywnie. 

 
3. Został złożony wniosek przez dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

o umorzenie zaległości I raty podatku od nieruchomości związanych z prowadzoną 
działalnością gospodarczą za rok 2021 w kwocie 5 662,00 zł. Wniosek został 
rozpatrzony tj. umorzono 2/3 w/w zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2021 
w kwocie 3 774,67 zł. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały odsetki  
za zwłokę w kwocie 9,33 zł. 

 
4. Został złożony wniosek przez GALERIĘ Krosno Sp. z o.o. o umorzenie zaległości 

w podatku od nieruchomości za miesiące luty i marzec 2021 r. w łącznej kwocie 
25 804,00 zł. Wniosek zostały rozpatrzone tj. umorzono 50 % zaległości podatkowych 
w podatku od nieruchomości za miesiąc marzec 2021 r. w kwocie 6 451,00 zł. Ponadto 
z mocy samego prawa umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 10,00 zł. 

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

zaległości w podatku od nieruchomości za miesiąc marzec 2021 r. w kwocie 9 844,00 zł. 
Wnioski zostały rozpatrzone tj. umorzono 1/5 w/w zaległości w podatku  
od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 1 968,80 zł.  

 
6. Został złożony wniosek przez Krośnieński Inkubator Technologiczny  

„KRINTECH” sp. z o.o. o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości za miesiące 
od stycznia do kwietnia 2021 r. w łącznej kwocie 24 908,00 zł. Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały odsetki  
za zwłokę w kwocie 419,00 zł. 

 

Kwota umorzeń od 16-05-2021 r. do 15-06-2021 r. 

należność główna – 38 471,00 zł 

odsetki za zwłokę – 438,33 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-06-2021 r. 

należność główna – 173 348,19 zł 

odsetki za zwłokę – 1 392,25 zł 

 

 
 

W okresie od 16.05.2021 r. do 15.06.2021 r. nie wydano żadnej decyzji z tytułu 

umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kwota umorzeń od 16-05-2021 r. do 15-06-2021 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-06-2021 r.: 

należność główna – 592,00 zł 
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Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i jego Zastępcy w okresie  

od 16 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. nie przyjmowali mieszkańców  

w ramach tzw. przyjęć stron.  

 

 

 

Informacja o decyzjach podjętych przez Prezydenta Miasta Krosna z zakresu 

geodezji i gospodarki nieruchomościami w terminie od 16.05.2021 r.  

do 15.06.2021 r.  

 

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

 

Sprzedaż  nieruchomości 

dz. 885/1; akt not. z dnia 18.05.2021 r.     kwota     8 200,00 zł 

dz.1187/30; akt not. z dnia 26.05.2021 r.    kwota    7 626,00 zł 

dz.1822; akt not. z dnia 11.06.2021 r.      kwota    5 043,00 zł 

lokal mieszkalny; akt not. z dnia 17.05.2021 r.    kwota              46 020,00 zł 

przekazanie w użytkowanie wieczyste dz. 401/10; akt not. z dnia 25.05.2021 r.   

                kwota  43 357,50 zł 

Nabycie nieruchomości 

dz. 1800; akt not. z dnia 11.06.2021 r.            kwota   83 240,00 zł 

dz. 3391; akt not z dnia 14.06.2021 r.           kwota   41 072.00 zł 

 

Zamiana nieruchomości – 0, 

Dzierżawy nieruchomości – 4 (aneksy do umów), 

Podziały nieruchomości – 9, 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 2, 

Zaświadczenia i informacje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności – 12, 

Decyzje odszkodowawcze – 10,  

Inne decyzje (z zakresu ewidencji gruntów i budynków ) – 3, 

Decyzje wywłaszczeniowe (ograniczenie prawa własności) – 6. 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.05.2021 r. do 15.06.2021 r. 

1) Remont obiektu mostowego w ciągu ul. M. Drzymały w Krośnie. 
 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.04.2021 r. 

Wpłynęło 5 ofert. 

Cena wybranej oferty: 393 541,83 zł. 

Wykonawca:  
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„GOLDRAD” Sp. z o. o., ul. Prochowa 7 lok. 12, 04-360 Warszawa. 

 

 

2) „Zielone boisko - radosne dzieciaki” system podlewania murawy. 
 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 7.05.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena oferty: 83 148,00 zł. 

Wykonawca:  

„CHOJNACCY” Sp. z o. o., ul. Małopanewska 22/18, 54-212 Wrocław. 

 

 

3) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej (działka nr 222). 
 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 25.05.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty: 297 677,22 zł. 

Wykonawca:  

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 38,  

38-400 Krosno. 

 

 

4) Realizacja utrzymania oznakowania poziomego dróg w 2021 roku na terenie 
miasta Krosna. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 25.05.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty: 174 106,50 zł. 

Wykonawca:  

„Stella Polska” Sp. z o. o., ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów. 

 

5) Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej  
nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej 
jezdni - opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ekranów 
akustycznych przy DK 28 dla ograniczenia hałasu dla budynków położonych 
przy ul. Grodzkiej w Krośnie. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 27.05.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

 

6) „Ukształtowanie terenu na stoku narciarskim na Czarnorzekach” - I etap. 
 

Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu: 28.05.2021 r. 
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Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert na podstawie  

art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

 

7) „Zagospodarowanie terenu w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego  
przy ul. Bursaki w Krośnie” - Budowa brodzika wraz z infrastrukturą techniczną. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 2.06.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

 

8) Oznakowanie pionowe drogi krajowej nr 28 w granicach administracyjnych 
miasta Krosna. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 7.06.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ obarczone było niemożliwą  

do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego - na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp. 

 

 

9) Modernizacja budynku przy ul. ks. P. Skargi 1 w Krośnie. 
 

Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu: 8.06.2021 r. 

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert na podstawie  

art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 

 

 


