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ZARZĄDZENIA 

 

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

wydał 35 zarządzeń w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1078/21 z dnia 16.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok.  

Zarządzenie nr 1079/21 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1080/21 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

Zarządzenie nr 1081/21 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, 

odzieży i obuwia roboczego oraz norm umundurowania strażników Straży Miejskiej. 

Zarządzenie nr 1082/21 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021. 

Zarządzenie nr 1083/21 z dnia 20.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 

na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku  

45 – 65 lat na lata 2021 – 2022. 

Zarządzenie nr 1084/21 z dnia 21.04.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

Zarządzenie nr 1085/21 z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1086/21 z dnia 22.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1087/21 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1088/21 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1089/21 z dnia 26.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Miejskiego zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1090/21 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  

w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum 

Rzemiosła w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1091/21 z dnia 27.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii 

Konopnickiej w Krośnie. 
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Zarządzenie nr 1092/21 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wraz 

z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

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

Zarządzenie nr 1093/21 z dnia 28.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021. 

Zarządzenie nr 1094/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1095/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1096/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym. 

Zarządzenie nr 1097/21 z dnia 20.04.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Komisji do spraw opiniowania wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu 

wyrobów medycznych i zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz ustalenia kryteriów 

przyznawania dofinansowania. 

Zarządzenie nr 1098/21 z dnia 29.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia 

psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1099/21 z dnia 04.05.2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 922/2020  

z dnia 31 grudnia 2020 r.     w sprawie ustalenia cen za przyjęcie  odpadów z terenu Gminy 

Miasto Krosno do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych przy Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ulicy Białobrzeskiej 108. 

Zarządzenie nr 1100/21 z dnia 05.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1101/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1102/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie 

Organizacyjnym Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1103/21 z dnia 07.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1104/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

miasta Krosna na rok 2021. 
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Zarządzenie nr 1105/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Muzeum Rzemiosła w Krośnie za rok obrotowy 2020. 

Zarządzenie nr 1106/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie za rok obrotowy 2020. 

Zarządzenie nr 1107/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie za rok obrotowy 2020. 

Zarządzenie nr 1108/21 z dnia 07.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie za rok obrotowy 2020. 

Zarządzenie nr 1109/21 z dnia 13.05.2021 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2021 rok.  

Zarządzenie nr 1110/21 z dnia 13.05.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację 

programów polityki zdrowotnej  w ramach projektu pn. „Increasing of access to health 

services in Krosno and Uzhgorod” (Zwiększenie dostępu  do usług zdrowotnych w Krośnie  

i Uzhgorodzie). 

Zarządzenie nr 1111/21 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1112/21 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

 

 

 

DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

16 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. realizacji 
przebudowy ul. Polnej. 

16 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji Young Arts Festival. 

19 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. potrzeb 
inwestycyjnych w Dzielnicy Białobrzegi. 

19 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu zespołu uzgadniania 
kanałów technologicznych. 

19 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
zarządzania przeciwpowodziowego.  

19 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania inwestycji oświatowych i sportowych. 

20 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. 

20 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. parkingu 
park&ride. 

20 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. organizacji 
szczepień powszechnych. 

20 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
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analizy wniosków o dofinansowanie do Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu. 

21 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
inkubatora przedsiębiorczości. 

21 kwietnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego ze Skarbnikiem Miasta dot. spraw 
bieżących. 

21 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. realizacji 
projektu modernizacji oświetlenia miejskiego. 

21 kwietnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor SP5 dot. 
analizy arkusza organizacyjnego. 

21 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy trybuny składanej. 

22 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w telekonferencji dot. łącznika 
Jedlicze-Szebnie. 

22 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu strzelnicy pneumatycznej. 

22 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
podsumowania kontroli zarządczej II stopnia. 

23 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. realizacji 
inwestycji obniżenia torowiska. 

23 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. łącznika 
do S-19. 

23 kwietnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Sekretarzem Miasta dot. spraw 
bieżących.  

23 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji w 
konkursie na stanowisko Dyrektora SP6.  

23 kwietnia Kontrola przez Zastępcę Prezydenta Bronisława Barana realizacji budowy 
oświetlenia stadionu przy ul. Legionów.  

23 kwietnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem SP14 dot. 
uruchomienia modelarni. 

26 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu SOWA – strefy aktywności i odkrywania wyobraźni. 

27 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
skrzyżowania linia 108 - ul. Lwowska. 

27 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji matur. 

27 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania do otwarcia krytych pływalni. 

28 kwietnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektorem Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie dot. potrzeb 
inwestycyjnych placówki. 

28 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu w terenie z Posłem na 
Sejm Piotrem Babinetzem dot. inwestycji przy ul. Sikorskiego. 

28 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu dot. postępowania konkursowego na stanowisko 
dyrektora SP6. 

28 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowań do uruchomienia Parku Linowego. 

28 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy naboru do Żłobka Miejskiego. 

29 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. projektów 
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drogowych. 

29 kwietnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem Zarządu WFOŚiGW 
w Rzeszowie dot. możliwości pozyskania środków na realizację projektów 
oraz programu „Czyste Powietrze”. 

29 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy przygotowania szkół do nauki stacjonarnej, hybrydowej oraz matur. 

29 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ochrony danych osobowych UM i jednostek miejskich. 

29 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
współpracy z OHP Krosno. 

4 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z kadrą naukową 
Zakładu Turystyki i Rekreacji  KPU dot. badań nad ruchem turystycznym w 
Krośnie. 

4 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
budowy brodzika i zjeżdżalni na terenie kompleksu basenów otwartych. 

4 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektowania tras rowerowych. 

4 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor SP6 dot. 
funkcjonowania szkoły. 

4 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator przedsiębiorczości.  

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

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

5 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z inwestorem 
prowadzącym działalność przy ul. Lwowskiej.   

5 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu roboczym w Starostwie Powiatowym w Krośnie dot. 
budowy łącznika drogowego w kategorii GP w ciągu DK Krosno – ul. 
Sikorskiego, łączącego się z węzłem w Iskrzyni. 

5 maja U Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu dot. projektu modernizacji stadionu przy ul. Legionów. 

5 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. realizacji 
przebudowy ul. Polnej. 

5 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji parku przy ul. Grodzkiej. 

5 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zatwierdzenie naboru do Żłobka Miejskiego. 

5 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w posiedzeniu Rady 
Nadzorczej Krosno Lotnisko Sp. z o.o. 

5 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  obwodnicy zachodniej i łącznika S19. 

6 maja Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem KSM dot. 
współpracy. 

6 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w konwencie wójtów i burmistrzów w 
Starostwie Powiatowym w Krośnie poświęconym m.in. programowi „Czyste 
powietrze”. 

6 maja Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem CDS dot. spraw 
bieżących. 

6 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. siedziby 
dla UTW. 
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6 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
realizowanych inwestycji – rozbudowy Camper Parku i modernizacji parku 
przy ul. Okrzei. 

6 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji w 
konkursie na Dyrektora Muzeum Rzemiosła. 

6 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  KPO. 

6 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu inkubatora przedsiębiorczości. 

7 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. jubileuszu Chóru 
„Echo”. 

7 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z inwestorem 
prowadzącym działalność przy ul. Lwowskiej.   

7 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji Young Arts Festival. 

7 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Stowarzyszenia B4 dot. bieżącej działalności. 

7 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym z 
dyrektorami szkół podstawowych i przedszkoli dot. spraw organizacyjnych. 

7 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy usług opiekuńczych i teleopieki. 

7 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  obwodnicy zachodniej. 

7 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu inkubatora przedsiębiorczości. 

10 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w zdalnej konferencji Związku Miast 
Polskich. 

10 maja Kontrola przez Zastępcę Prezydenta Bronisława Barana wykorzystania 
pomieszczeń KKT Karpaty.  

10 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Prezesem PSZS dot. 
organizacji zawodów. 

10 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektów organizacji pracy szkół i placówek oświatowych.  

10 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Rektorem KPU dot. 
współpracy przy edukacji szkół ponadpodstawowych. 

10 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu OZE parasol - sieci. 

10 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z  
potencjalnym inwestorem. 

11 maja Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Posłanką na Sejm Joanną 
Frydrych dot. wspierania lokalnej przedsiębiorczości. 

11 maja Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem MPGK dot. spraw 
bieżących. 

11 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i  Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. propozycji organizacji Jarmarku 
Krośnieńskiego. 

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

11 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. projektu 
rozwiązań komunikacyjnych na terenie Osiedla Grota-Roweckiego. 

11 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu  
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przedstawicielami KKT Karpaty dot. spraw organizacyjnych. 

11 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Komendantem OHP 
dot. spraw organizacyjnych. 

11 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji egzaminu ośmioklasisty. 

11 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
RCEZiNT. 

11 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator Przedsiębiorczości. 

11 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w posiedzeniu  Rady 
Nadzorczej Krintech Sp. z o.o. 

12 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu z przedstawicielami Wilków Krosno dot. spraw 
organizacyjnych. 

12 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami UKS Koniczynka Krosno dot. nawadniania boiska. 

12 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ostatecznej procedury naboru do szkół ponadpodstawowych. 

12 maja Wizytacja przez Zastępcę Prezydenta Bronisława Barana oraz 
przedstawicieli UTW pomieszczeń w KPU. 

12 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
pomieszczenia dla Zarządu Osiedla Południe. 

12 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  projektu Inkubator Przedsiębiorczości. 

12 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji dot. 
współpracy przy rozwoju Inkubatora Przedsiębiorczości Krosno. 

13 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Skarbnika Miasta w spotkaniu z 
brokerem ubezpieczeniowym – prezentacja oferty. 

13 maja Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem CDS dot. spraw 
bieżących. 

13 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
obsługi księgowej ZSKU. 

13 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
audytu RARR projektu dostępności. 

13 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu PL-UA – oczyszczacze powietrza. 

13 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ustalenia stanu faktycznego modelowania przebiegu wody. 

13 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu roboczym 
dot.  MPZP Turaszówka VIII i SUiKZPMK. 

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

14 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektu RCEZiNT pod kątem dalszego rozwoju. 

14 maja Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor SP8 dot. 
budowy zatoki parkingowej. 

14 maja Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z Prezesem 
KSM dot. projektu OZE parasol – sieci. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

28 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w IX Festiwalu Nauki i 
Techniki. 
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3 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny. Złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą twórców 
Konstytucji 3. Maja. 

7 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu w Krośnieńskiej 
Bibliotece Publicznej z okazji uzyskania przez panią Monikę Machowicz 
Tytułu Bibliotekarza Roku 2020. 

12 maja Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystym apelu z okazji 
powołania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie i powiatowych obchodów 
Dnia Strażaka 2021. 

15 maja Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w uroczystościach 
poświęconych pamięci zbrodni katyńskiej. 

 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

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

Liczba etatów: 266, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 3 osób/ 3 etatów. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 Bez zmian. 

 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 

Rada Nadzorcza powołała Pana Piotra Zawiszę na funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o.o. w Krośnie. 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-04-2021 r. do 15-05-2021 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie I raty zaległości 
w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za rok 2021 w kwocie 216,00 zł (w tym: podatek 
rolny – 48,90 zł, podatek od nieruchomości – 167,10 zł). Wniosek został w całości 
rozpatrzony pozytywnie. 
 

2. 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 1 782,00 zł. Wniosek 
został rozpatrzony tj. umorzono 50% w/w zaległości w podatku od nieruchomości za rok 
2021 w kwocie 891,00 zł.  

 
3. 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 161,40 zł. Wniosek 
został w całości rozpatrzony pozytywnie. 
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4. Został złożony wniosek przez dwie osoby fizyczne, w tym jedną prowadzącą działalność 

gospodarczą o umorzenie części zaległości I raty podatku od nieruchomości związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą za rok 2021 w kwocie 2 383,40 zł. Wniosek 
został w całości rozpatrzony pozytywnie. 

 
5. Został złożony wniosek przez dwie osoby fizyczne, w tym jedną prowadzącą działalność 

gospodarczą o umorzenie części zaległości I raty podatku od nieruchomości związanych 
z prowadzoną działalnością gospodarczą za rok 2021 w kwocie 1 767,85 zł. Wniosek 
został rozpatrzony tj. umorzono 50% w/w zaległości w podatku od nieruchomości za rok 
2021 w kwocie 883,93 zł.  

 
6. 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 23 986,00 zł. Wniosek został 
rozpatrzony tj. umorzono 50% w/w zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2021 
w kwocie 11 993,00 zł. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały odsetki  
za zwłokę w kwocie 5,50 zł. 

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

w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń 2021 r. w kwocie 12 902,00 zł. Wniosek 
zostały rozpatrzone tj. umorzono 50 % zaległości podatkowych w podatku  
od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 6 451,00 zł. Ponadto z mocy samego prawa 
umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 10,00 zł. 

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

zaległości w podatku od nieruchomości za miesiąc styczeń 2021 r. w kwocie 9 846,00 zł. 
Wnioski zostały rozpatrzone tj. umorzono 1/5 w/w zaległości w podatku  
od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 1 969,20 zł.  

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

zaległości w podatku od nieruchomości za miesiąc luty 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. Ponadto z mocy prawa umorzone 
zostały odsetki za zwłokę w kwocie 3,00 zł. 

 

Kwota umorzeń od 16-04-2021 r. do 15-05-2021 r. 

należność główna – 26 917,73 zł 

odsetki za zwłokę – 18,50 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-05-2021 r. 

należność główna – 134 877,19 zł 

odsetki za zwłokę – 953,92 zł 
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Informacja dotycząca umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi - decyzje wydane od 16.04.2021 r. – 15.05.2021 r.  

1) Złożono wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w kwocie 592,00 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie.  

 

Kwota umorzeń od 16-04-2021 r. do 15-05-2021 r.: 

należność główna – 592,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-05-2021 r.: 

należność główna – 592,00 zł 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i jego Zastępcy w okresie  

od 16 kwietnia 2021 r. do 15 maja 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 16.04.2021 r.  

do 15.05.2021 r.  

 

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

 

Sprzedaż  nieruchomości 

dz. 2482/4, 2482/5; akt not. z dnia 23.04.2021 r.  kwota  928 650,00 zł 

lokal mieszkalny; akt not. z dnia 04.05.2021 r.  kwota    38 340,00 zł 

 

Nabycie nieruchomości 

dz. 531/1;  akt not. z dnia 05.05.2021 r.   kwota      4 000,00 zł 

 

Zamiana nieruchomości  

dz. 236/1 i 242/5 i 246/1 na 247/11; akt not. z dnia 06.05.2021 r. dopłata dla GK  

   21 469,84 zł                                    

 

Dzierżawy nieruchomości – 6 (aneksy do umów), 

Podziały nieruchomości – 8, 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 3, 

Zaświadczenia i informacje o przekształceniu prawa użytkowania wieczyste w prawo 

własności – 6, 

Decyzje odszkodowawcze – 11, 

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

Decyzje wywłaszczeniowe (ograniczenie prawa własności) – 5. 
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Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.04.2021 r. do 15.05.2021 r. 

1) Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Tysiąclecia 5 - modernizacja budynku  

- I etap. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 31.03.2021 r. 

Wpłynęły 4 oferty (2 oferty zostały odrzucone). 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 293 630,05 zł. 

 

Wykonawca:  

„FENE” Małgorzata Holender, ul. Tysiąclecia 14/A17, 38-400 Krosno. 

 

2) „Wykonanie 100 mb chodnika” – przebudowa ul. Wiejskiej w Krośnie. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 6.04.2021 r. 

Wpłynęło 7 ofert. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 98 228,29 zł. 

 

Wykonawca:  

ARMANCO Sp. z o. o., ul. Lwowska 17, 38-400 Krosno. 

 

3) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2021 roku na terenie 

miasta Krosna. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 8.04.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 506 887,92 zł. 

 

Wykonawca:  

Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 38, 38-400 

Krosno. 

 

4) 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 w km od 227+800 do 237+790. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 9.04.2021 r. 

Wpłynęły 4 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 3 165 222,96 zł. 
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Wykonawca:  

Zakład Usługowy „MR-CAT” Marcin Rabajczyk, Górno-Parcele 55/1, 26-008 Górno. 

 

5) Wykonanie nowej nawierzchni na działce nr ew. 1122/1 obręb ewid. Krościenko 

Niżne w Krośnie. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 12.04.2021 r. 

Wpłynęły 3 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 81 066,23 zł. 

 

Wykonawca:  

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

38-400 Krosno. 

 

6) Remonty cząstkowe chodników i dróg w 2021 roku na terenie miasta Krosna. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.04.2021 r. 

Wpłynęły 3 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 425 595,51 zł. 

 

Wykonawca:  

Zakład Robót Drogowych i Budowlanych s. c. DROG-REM Adam Długosz, Marcin 

Gierlach, Orzechówka 159, 36-220 Jasienica Rosielna. 

 

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

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.04.2021 r. 

Wpłynęły 3 oferty. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

8) Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 

w Krośnie. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 16.04.2021 r. 

Wpłynęło 8 ofert (2 oferty zostały odrzucone). 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

9) Przebudowa drogi bocznej od ul. M. Kopernika w Krośnie. 
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Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 21.04.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 55 249,14 zł. 

 

Wykonawca:  

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

38-400 Krosno. 

 

10) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1  

(ul. Rzeszowska): - ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy  

z kruszywa, - ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 21.04.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 44 112,72 zł. 

 

Wykonawca:  

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

38-400 Krosno. 

 

11) Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na dz. 775 (boczna  

ul. Długiej) – ETAP I: wykonanie stabilizacji cementem oraz podbudowy  

z kruszywa. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 22.04.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 57 010,75 zł. 

 

Wykonawca:  

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „BOGBUD” Bogdan Wronkowicz,  

ul. Zielona 10, 38-480 Rymanów. 

 

12) Realizacja utrzymania oznakowania poziomego dróg w 2021 roku na terenie 

miasta Krosna. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 4.05.2021 r. 

Wpłynęły 3 oferty (1 oferta została odrzucona). 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 
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13) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno  

- II etap. 

 

Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu: 14.05.2021 r. 

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert na podstawie  

art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 

 


