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ZARZĄDZENIA 

 

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

Krosna wydał 43 zarządzenia w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1035/21 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza 

w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1036/21 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1037/21 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1038/21 z dnia 17.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

przechowywania i niszczenia dokumentów aplikacyjnych. 

Zarządzenie nr 1039/21 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert  

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

45 – 65 lat na lata 2021 – 2022. 

Zarządzenie nr 1040/21 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie ustalenia w 2021 r. średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1041/21 z dnia 17.03.2021 r. w sprawie Systemu zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1042/21 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

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

Konopnickiej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1043/21 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1044/21 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji 

Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych z zakresu 

kultury i sportu oraz określenia zadań i zasad pracy Komisji. 

Zarządzenie nr 1045/21 z dnia 18.03.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  

w Urzędzie Miasta Krosna na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1046/21 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1047/21 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 
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Zarządzenie nr 1048/21 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1049/21 z dnia 23.03.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  

w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1050/21 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania: „Prowadzenie działań na rzecz 

ochrony zwierząt bezdomnych i wolnożyjących”.  

Zarządzenie nr 1051/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1052/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

w 2021 roku. 

Zarządzenie nr 1053/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

z Dzielnicy Polanka na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1054/21 z dnia 25.03.201 r. w sprawie powołania koordynatora ds. przewozu 

osób do punktu szczepień oraz organizacji infolinii o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2. 

Zarządzenie nr 1055/21 z dnia 25.03.2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia zasadniczego kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 1056/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

na rok 2021. 

Zarządzenie nr 1057/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1058/21 z dnia 26.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1059/21 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania   

z wykonania budżetu Miasta Krosna, sprawozdań rocznych z wykonania planów 

finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego 

Gminy Miasto Krosno – za 2020 rok. 

Zarządzenie nr 1060/21 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

Zarządzenie nr 1061/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji dokonującej 

oceny merytorycznej wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. 
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Zarządzenie nr 1062/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1063/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1064/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

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

2021. 

Zarządzenie nr 1065/21 z dnia 31.03.2021 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 1066/21 z dnia 31.03.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach 

Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45 – 65 lat na lata 

2021 – 2022. 

Zarządzenie nr 1067/21 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1068/21 z dnia 06.04.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6  

w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1069/21 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1070/21 z dnia 08.04.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie 

powołania Zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1071/21 z dnia 09.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata 

na stanowisko Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1072/21 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1073/21 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1074/21 z dnia 12.04.2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania 

sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez jednostki organizacyjne. 

Zarządzenie nr 1075/21 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1076/21 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 
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Zarządzenie nr 1077/21 z dnia 14.04.2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie. 

 

DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

16 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z dyrektorami 
szkół ponadpodstawowych dot. udziału w dniach otwartych KPU. 

16 marca Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z  Dyrektor ZSKU dot. 
przeniesienia siedziby szkoły. 

16 marca Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Komendantem OHP 
dot. spraw bieżących. 

17 marca Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem MZS4 dot. 
naboru i matury próbnej. 

17 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
Przedstawicielami Fundacji Otwartych Serc dot. organizacji Zawodów 
Balonowych. 

17 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu rady budowy 
stadionu przy ul. Legionów. 

18 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
realizacji inwestycji sportowych. 

18 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z Dyrektorem 
Wód Polskich dot. pozwolenia wodno-prawnego. 

18 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy przygotowywanych projektów. 

18 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy wniosku w sprawie funkcjonowania Klubu Seniora. 

22 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Hallera i Szopena. 

22 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Dyrektorem 
Rejonu Energetycznego dot. spraw bieżących. 

22 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy funkcjonowania Krośnieńskiej Karty Miejskiej. 

22 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zakończenia naboru do szkół podstawowych. 

22 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy wykonania budżetu oświaty 2020. 

23 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Posłanką na Sejm RP 
oraz Prezesem Unii Polskich Przedsiębiorców dot. wspierania lokalnej 
przedsiębiorczości. 

23 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
oceny pracy dyrektora jednostki. 

24 marca Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor Muzeum Rzemiosła 
dot. spraw bieżących. 

24 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym ze 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw bieżących. 

24 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy stanu boiska przy SP3. 

24 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
kontroli zarządczej II stopnia. 

25 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w posiedzeniu Wojewódzkiego 
Sztabu Zarządzania Kryzysowego.  
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25 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji ds. 
zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli. 

25 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Rzemiosła. 

25 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania Parku Linowego do sezonu.  

26 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu z Dyrektor MOPR dot. podsumowania kadencji 
działalności i spraw bieżących. 

29 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
oceny kontroli zarządczej II stopnia. 

29 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w seminarium „Społecznie 
zorganizowani”.  

29 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
punktu szczepień populacyjnych w Krośnie. 

30 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania PIKT i promocji miasta. 

30 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
monitoringu Dzielnicowego Domu Ludowego Białobrzegi. 

1 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Prezes 
Lotniska Krosno dot. spraw bieżących. 

1 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Sekretarzem 
Miasta dot. spraw bieżących. 

6 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. potrzeb 
inwestycyjnych i remontowych Dzielnicy Polanka. 

6 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wstępnej analizy organizacji pracy szkół na 2021/2022. 

6 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji parku przy ul. Grodzkiej. 

7 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
cmentarzy komunalnych. 

7 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
planów nauczania w SP i SPP. 

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

8 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu online z potencjalnym 
inwestorem. 

8 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Sekretarzem 
Miasta dot. spraw kadrowych UM. 

8 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu ze Studentkami KPU – 
wywiad dot. rozwoju miasta. 

8 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora SP3. 

8 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania punktów szczepień masowych. 

8 kwietnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Prezesem Spec-Medu 
dot. organizacji szczepień. 

9 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Miejską 
Konserwator Zabytków dot. spraw bieżących. 

9 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji pola camperowego. 
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9 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zabezpieczenia akustycznego stadionu przy ul. Legionów. 

9 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
szczepień masowych. 

12 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. bieżącej 
działalności TBS. 

12 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym ze 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw bieżących. 

12 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania Parku Linowego do sezonu. 

 12 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ewentualnego uruchomienia punktu szczepień drive-thru. 

12 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
modernizacji parku przy ul. Grodzkiej. 

13 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. realizacji 
modernizacji oświetlenia i planu transportowego. 

13 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
utrzymania i modernizacji parku przy ul. Okrzei. 

13 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Zarządem MPGK dot. 
spraw bieżących. 

13 kwietnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Przewodniczącym 
Regionalnej Sekcji PO NSZZ „Solidarność” dot. współpracy i siedziby 
związku. 

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

13 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy stanu bieżącego szczepień. 

14 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z potencjalnym 
inwestorem.  

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

14 kwietnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor BWA dot. spraw 
bieżących. 

14 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania Hali Sportowo-Widowiskowej do organizacji szczepień. 

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

14 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania do programu „Posiłek w szkole i w domu”. 

15 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Konferencji online EKF „Lokal za 
grunt”. 

15 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym ze 
Skarbnikiem Miasta dot. spraw bieżących. 

15 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Sekretarzem 
Miasta dot. spraw bieżących. 

15 kwietnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Przewodniczącą 
Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

15 kwietnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Rektorem KPU – 
współpraca i założenia wstępne projektu „Sowa”. 

15 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu PL-UK – stacje dokujące oraz odświeżacze antysmogowe i 
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antywirusowe dla przedszkoli. 

15 kwietnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy arkuszy projektów organizacji szkół – sytuacja kadrowa. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

25 marca Udział Prezydenta Piotra Przytockiego podsumowaniu Konkursu Wiedzy 
Technicznej i Motoryzacyjnej w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie. 

29 marca Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w Dniach Otwartych KPU. 

9 kwietnia Uczczenie przez Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta 
Bronisława Barana miejsc pamięci, w związku z  rocznicą zbrodni katyńskiej 
i tragedii smoleńskiej.  

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 kwietnia 2021 r. wynosi: 265 osób. 

Liczba etatów: 264, 

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:  

 Bez zmian.  

 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-03-2021 r. do 15-04-2021 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w podatku  

od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 52,00 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony 

pozytywnie. 

 

2. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą o umorzenie IV raty zaległości w podatku od nieruchomości za rok 2020 

w kwocie 22 518,00 zł. Wniosek został rozpatrzony tj. umorzono 3/4 w/w zaległości 

w podatku od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 16 888,50 zł. Ponadto z mocy prawa 

umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 114,75 zł. 

 

3. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą o rozłożenie na 12 rat miesięcznych zaległości w podatku  
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od nieruchomości za rok 2020 w łącznej kwocie 125 916,96 zł wraz z odsetkami  

za zwłokę w kwocie 5 064,00 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie. 

 

4. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie I raty zaległości 

w podatku od środków transportowych za rok 2021 w kwocie 370,00 zł. Wniosek został 

w całości rozpatrzony pozytywnie. 

 

5. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą o umorzenie I raty zaległości w podatku od środków transportowych za rok 

2021 w kwocie 1 480,00 zł. Wniosek został rozpatrzony tj. umorzono 2/3 w/w zaległości 

w podatku od środków transportowych za rok 2021 w kwocie 986,67 zł.  

 

6. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą o rozłożenie na 6 rat miesięcznych zaległości w podatku od środków 

transportowych za lata 2020 – 2021 w łącznej kwocie 36 037,00 zł wraz z odsetkami  

za zwłokę w kwocie 456,00 zł. Wniosek został w całości rozpatrzony pozytywnie. 

 

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

w podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień 2020 r. w kwocie 12 889,00 zł. 

Wniosek zostały rozpatrzone tj. umorzono 20 % zaległości podatkowych w podatku  

od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 2 577,80 zł. Ponadto z mocy samego prawa 

umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 24,00 zł. 

 

Kwota umorzeń od 16-03-2021 r. do 15-04-2021 r. 

należność główna -        20 874,97 zł 

odsetki za zwłokę -             138,75 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 15-04-2021 r. 

należność główna -              107 959,46 zł 

odsetki za zwłokę -                     935,42 zł 

 
 

 

W okresie od 16.03.2021 r. do 15.04.2021 r. nie wydano żadnej decyzji z tytułu 

umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Kwota umorzeń od 16-03-2021 r. do 15-04-2021 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 16-04-2021 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 
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Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i jego Zastępcy w okresie od 16 marca 

2021 r. do 15 kwietnia 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 16.03.2021 r.  

do 15.04.2021 r.  

 

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

 

Sprzedaż  nieruchomości 

dz.158/1 części; akt not. z dnia 16.03.2021 r.           kwota          1 234 300,28 zł 

dz. 2943/3, 2943/4; akt not. z dnia 16.03.2021 r.   kwota           1 795861,50 zł 

 

Aport nieruchomości do TBS PM 

dz.263; akt not. z dnia 14.04.2021 r.     kwota             240 900,00 zł 

 

Nabycie nieruchomości 

dz. 883/2; akt not. z dnia 14.04.2021 r.    kwota               11 010,00 zł 

dz. 1315/1; akt not. z dnia 15.04.2021 r .         kwota                 6 400,00 zł 

Zamiana nieruchomości – 0, 

Dzierżawy nieruchomości – 8 (aneksy do umów), 

Podziały nieruchomości – 9, 

Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste – 4, 

Zaświadczenia i informacje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności – 9, 

Decyzje odszkodowawcze – 16,  

Inne decyzje (z zakresu ewidencji gruntów i budynków ) – 2, 

Decyzje wywłaszczeniowe (ograniczenie prawa własności) – 6, 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.03.2021 r. do 15.04.2021 r. 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa kładki dla pieszych na zadaniu 

pn.: „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 18.12.2020 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 
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Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 297 045,00 zł. 

Doświadczenie zawodowe projektanta branży mostowej (jako drugie kryterium oceny 

ofert – 40%): projektant branży mostowej posiada doświadczenie w opracowaniu  

co najmniej czterech dokumentacji projektowych (jako autor lub współautor),  

tj. dokumentacji, w ramach której wykonany został projekt budowlany i projekt 

wykonawczy budowy lub przebudowy mostu stałego/wiaduktu/estakady/kładki, 

zlokalizowanego w ciągu drogi klasy min. Z, na stanowisku projektant/ sprawdzający 

branży mostowej o długości całkowitej min. 8,0 mb, na podstawie którego uzyskano 

pozwolenie na budowę lub decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Wykonawca:  

MG Infrastruktura Marian Wołczyk, ul. Podwisłocze 18/105, 35-309 Rzeszów. 

 

 

2) Modernizacja Parku Miejskiego przy ul. Okrzei w Krośnie – modernizacja alejek 

parkowych. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 1.03.2021 r. 

Wpłynęło 12 ofert (6 ofert zostało odrzuconych). 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 138 630,69 zł. 

Wykonawca:  

„KRO-REM” Bogdan Futyma, ul. ks. Franciszka Kojdera 39j, 38-400 Krosno. 

 

 

3) Modernizacja Hali Sportowej przy MZS nr 3 w Krośnie. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 5.03.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 367 770,00 zł. 

Wykonawca:  

P.B.U. „KROSPOL” Stachura sp.j., ul. Składowa 9, 38-400 Krosno. 

 

 

4) Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2021 roku na terenie miasta 

Krosna. 

 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 18.03.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

 

5) Wykonanie i utrzymanie obsadzeń kwiatowych na terenie Miasta Krosna  

oraz wprowadzanie nowych nasadzeń krzewów i utrzymanie istniejących nasadzeń  
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w pasach przydrożnych i na działkach gminnych w ciągu całego sezonu 

wegetacyjnego 2021 roku. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 18.03.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty (1 oferta została odrzucona). 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 232 488,03 zł. 

Wykonawca:  

„FLOWER POWER” Anna Szyndlar, ul. Żniwna 39C, 38-400 Krosno. 

 

 

6) Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących, ul. Rzeszowska 10 - modernizacja 

budynku. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.03.2021 r. 

Wpłynęło 5 ofert. 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 159 440,00 zł. 

Wykonawca:  

Firma Handlowo-Usługowa Remontowo-Budowlana Rafał Kołodziej, Zaborów 181,  

38-103 Glinik Charzewski. 

 

 

7) Koszenie traw na niezagospodarowanych działkach Gminy Miasto Krosno  

oraz na terenach Skarbu Państwa w 2021 roku. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.03.2021 r. 

Wpłynęło 5 ofert. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 80%): 86 184,00 zł. 

Czas realizacji wykonania jednokrotnego koszenia traw na działkach stanowiących 

tereny inwestycyjne (jako drugie kryterium oceny ofert – 20%): do 2 dni. 

Wykonawca:  

Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń, ul. Powstańców Warszawskich 50, 38-400 

Krosno. 

 

 

8) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji/pozwoleń i wykonanie nawierzchni betonowej na ścieżce w ramach zadania 

pn.: „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok”. 

 

Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu: 22.03.2021 r. 

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert na podstawie  

art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 
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9) I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. P. Skargi 2 – 

modernizacja budynku – etap 2. 

 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 26.03.2021 r. 

Wpłynęły 3 oferty (1 oferta została odrzucona). 

Cena wybranej oferty (jako jedyne kryterium oceny ofert – 100%): 379 635,86 zł. 

Wykonawca:  

„SIMDACH” Szymon Siedlarz, ul. Bogusza 14, 33-334 Kamionka Wielka. 

 

 

10) Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji/pozwoleń i wykonanie nawierzchni betonowej na ścieżce w ramach zadania 

pn.: „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce wzdłuż rz. Wisłok”. 

 

Otwarcie ofert miało nastąpić w dniu: 14.04.2021 r. 

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert na podstawie  

art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 


