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ZARZĄDZENIA 

 

W okresie od dnia 16 grudnia 2021 r. do dnia 15 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta 

Krosna wydał 51 zarządzeń w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1366/21 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie  powołania komisji  

do przeprowadzenia postępowania realizowanego przez Gminę Miasto Krosno  

pn.: „Zarządzanie lotniskiem w Krośnie oraz nieruchomościami położonymi w Krośnie  

przy ul. Lotników, oznaczonymi jako działki numer: 376/19, 376/25, 376/26, 376/27, 376/28, 

376/29, 376/30, 376/31, 376/32, 376/33, 376/34, 376/35, 376/36, 404/2 o łącznej  

pow. 6,2729 ha, zabudowanymi budynkami, a także prowadzenie parkingu strzeżonego  

dla pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Krosna z wyjątkiem pojazdów przewożących 

materiały niebezpieczne”. 

Zarządzenie nr 1367/21 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania 

określonych obowiązków     w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 1368/21 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na powierzenie realizacji zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej na rzecz 

mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1369/21 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1370/21 z dnia 17.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  

w Urzędzie Miasta Krosna na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1371/21 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1372/21 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia przez Gminę Miasto Krosno postępowania pn. „Uzbrojenie terenów 

inwestycyjnych przy ul. Lotników 20 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej  

oraz sieci wodociągowej”. 

Zarządzenie nr 1373/21 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych. 

Zarządzenie nr 1374/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1375/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1376/21 z dnia 22.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krosna. 
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Zarządzenie nr 1377/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji 

Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych  

z zakresu kultury i sportu w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1378/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji 

Konkursowej do oceny i zaopiniowania wniosków złożonych na realizację projektów  

z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

Zarządzenie nr 1379/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji 

Konkursowej do oceny i zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego  

z zakresu organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach 

kalendarza Szkolnego Związku Sportowego w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1380/21 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania urlopów 

wypoczynkowych oraz wydawania poleceń podróży służbowych na terenie kraju 

pracownikom Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1381/21 z dnia 22.12.2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 

Procedury realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Zarządzenie nr 1382/21 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 

na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób układu krążenia 

dla mieszkańców Krosna w wieku 18+ na lata 2021 – 2022”. 

Zarządzenie nr 1383/21 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1384/21 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2022. 

Zarządzenie nr 1385/21 z dnia 27.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

miasta Krosna na rok 2022. 

Zarządzenie nr 1386/21 z dnia 28.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1387/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok. 

Zarządzenie nr 1388/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1389/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1390/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Krośnie. 
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Zarządzenie nr 1391/21 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1392/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie powołania Sekretarza Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu 

Krośnieńskiego. 

Zarządzenie nr 1393/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1394/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1395/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia cen za przyjęcie 

odpadów z terenu Gminy Miasto Krosno do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ulicy 

Białobrzeskiej 108 w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1396/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie określenia zasad kalkulacji średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1397/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących 

wykonania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz 

pobierania i odprowadzania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami. 

Zarządzenie nr 1398/21 z dnia 30.12.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek 

czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno oraz Skarbu 

Państwa.30.12.2021 r.  

Zarządzenie nr 1399/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Krośnie, przy ulicy 

Białobrzeskiej (teren przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie) – PSZOK. 

Zarządzenie nr 1400/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia instrukcji gospodarki 

kasowej dla Urzędu Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1401/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości w Urzędzie Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1402/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia do stosowania  

w Urzędzie Miasta Krosna instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. 

Zarządzenie nr 1403/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta 

Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1404/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji do udzielania 

dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji 

sanitarnej. 
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Zarządzenie nr 1405/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1406/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 

rok. 

Zarządzenie nr 1407/21 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania 

określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Gminy Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 1408/21 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał  

się własnością Gminy Miasto Krosno – miasta na prawach powiatu na podstawie 

postanowienia sądu. 

Zarządzenie nr 1409/21 z dnia 04.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie do prowadzenia postępowań dotyczących 

przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. 

Zarządzenie nr 1410/21 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie szczegółowego podziału dochodów  

i wydatków budżetowych na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1411/21 z dnia 05.01.2022 r. w sprawie planu dochodów związanych  

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zada n zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu 

państwa w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1412/22 z dnia 10.01.2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1413/22 z dnia 11.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zdań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2022 roku  

pn. „Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta”. 

Zarządzenie nr 1414/22 z dnia 12.01.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych. 

Zarządzenie nr 1415/22 z dnia 12.01.2022 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 

Zarządzenie nr 1416/22 z dnia 13.01.2022 r. w sprawie określenia średnich miesięcznych 

wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 

funkcjonującej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2022 roku. 
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DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

16 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym z Dyrektor 
MOPR dot. spraw bieżących. 

16 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem Zarządu Grupy 
SPLAST dot. bieżącej działalności i planów rozwoju firmy. 

16 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
gospodarki odpadami. 

16 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu „Wysokie Loty”. 

16 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
programu edukacji regionalnej ”Poznaj Krosno – ludzi i zabytki”. 

16 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
kształcenia zawodowego. 

16 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w szkoleniu z nadzoru 
właścicielskiego. 

16 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z potencjalnym 
inwestorem. 

17 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami 
Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno dot. planów rozwoju 
bazy szkoleniowej. 

17 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego  w spotkaniu roboczym dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

17 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji ds. 
zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.  

17 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
upamiętnienia Pani Aliny Obidniak.  

17 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

20 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. organizacji XXI 
Euroregionalnego Koncertu Kolęd „Soli Deo Gloria”. 

20 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu dot. kortów tenisowych KKT. 

20 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu, podczas którego 
podpisana została umowa założycielska Krośnieńskiego Klastra Energii. 

20 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego  w spotkaniu roboczym dot. Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

20 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
wojewódzkiego systemu informacji oświatowej. 

20 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem Zespołu 
Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących dot.  projektu utworzenia klasy 
sportowej. 

20 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu inwestycji strategicznych ul. Sikorskiego. 

21 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. budżetu 
miasta na 2022 rok. 

21 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
kontroli w Etnocentrum. 

21 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w IV Krajowym Forum 
Miejskim. 
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21 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu inwestycji strategicznych ul. Sikorskiego. 

22 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem MPGK dot. spraw 
bieżących. 

22 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Posłanką Joanna Frydrych dot. 
bieżących spraw miejskich. 

22 grudnia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor Muzeum Rzemiosła 
dot. planowanych przedsięwzięć. 

22 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestorów.  

2 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu EUCF. 

23 grudnia Wizyta robocza Prezydenta Piotra Przytockiego w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Krosno. 

23 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

23 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
HSC. 

27 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania CIS i CWOP. 

27 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. aplikacji 
podatkowej. 

27 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym z 
projektantem przebudowy stadionu przy ul. Legionów dot. aneksu, umowy i 
kar umownych. 

27 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
SUIKZPMK. 

27 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. ZP. 

28 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor BWA dot. 
projektu ”Marl”. 

28 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego. 

28 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
ustalenia i zatwierdzenia wskaźników dla przedszkoli, szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych w ramach kontroli zarządczej.  

28 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. PZP. 

28 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

29 grudnia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor SP4 dot. 
koncepcji budowy sali gimnastycznej. 

29 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wykorzystania środków na przedszkola w kontekście decyzji Ministra 
Finansów. 

29 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
przebudowy ul. Sikorskiego. 

29 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestorów. 

30 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. aplikacji 
podatkowej. 
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30 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. spraw 
geodezyjnych i gospodarki nieruchomościami. 

30 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu Czyste powietrze. 

30 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

3 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. projektów 
drogowych. 

3 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji UM Krosna. 

3 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektorem 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie dot. nocnej i 
świątecznej opieki zdrowotnej. 

3 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przebiegu tras rowerowych. 

3 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy sytuacji demograficznej. 

3 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
SUIKZPMK.  

3 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
rewitalizacji. 

 4 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. stref inwestycyjnych. 

4 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w naradzie z dyrektorami 
szkół podstawowych i przedszkoli dot. kalkulacji kosztów dożywiania. 

4 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu 
przedakredytacyjnym KPU. 

4 stycznia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z przedstawicielką Komisji 
Europejskiej dot. realizacji projektu wifi4u. 

4 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
koordynacji inwestycji. 

4 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
otwartych danych. 

5 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. umowy na 
profilaktykę chorób układu krążenia. 

5 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektów inwestycyjnych w obszarze sportu i edukacji. 

5 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
projektów do II naboru PIS. 

5 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

10 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu online 
Prezydentów Miast Papieskich. 

10 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektu kortów i boiska przy ul. Oficerskiej. 

10 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
otwartych danych. 

10 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

11 stycznia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor Sądu Rejonowego dot. 
spraw bieżących.  
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11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
Wojewódzkiego Planu Transformacji. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu rady budowy 
PM1. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
planu naboru do szkół ponadpodstawowych. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół i przedszkoli. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w audycie KPU 
realizowanym przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu rady budowy 
projektu HSC. 

11 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
zarządzania strategicznego w UM. 

12 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatą Jarosińską-
Jedynak dot. projektu odpadowo-energetycznego, który Krośnieński Holding 
Komunalny zrealizował w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów. 

12 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
stopnia realizacji projektu „Dostępność”. 

12 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
transportowego. 

12 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu rady budowy 
projektu sieci ciepłownicze 

13 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu dot. organizacji obchodów Roku Ignacego 
Łukasiewicza. 

13 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
rodzinnego kapitału opiekuńczego. 

13 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
dotacji na zakup podręczników. 

13 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL.  

13 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. MPZP 
Turaszówka VIII. 

13 stycznia Udział  Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w szkoleniu MFIPR dot. 
projektu PRL. 

14 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
inwestycji fotowoltaicznej w SP5. 

14 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. programu 
„Świat Pieniądza”, realizowanego przez Nowy Styl. 

14 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL. 

14 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
termomodernizacji budynków. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

17 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu opłatkowym Unii 
Przedsiębiorczych. 

17 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu opłatkowym na krośnieńskim Rynku. 

17 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu 
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podsumowującym konkurs na najpiękniejszą choinkę – wręczenie nagród. 

21 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu z okazji 5-lecia Lotniska Krosno. 

21 grudnia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu, podczas 
którego wręczono nauczycielom akty mianowania. 

24 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Wigilii w DPS1. 

30 grudnia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Jasełkach Krośnieńskich w 
Etnocentrum. 

5 stycznia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Mamą Pierwszego Krośnianina 
2022 roku. 

7 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w wernisażu wystawy „Tu i 
Teraz” Joanny Bajcar w Piwnicy PodCieniami. 

10 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w inauguracji Roku Ignacego 
Łukasiewicza w Gorlicach. 

 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 stycznia 2022 r. wynosi: 268 osób. 

Liczba etatów: 267, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 2 osoby/ 2 etaty. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 

 29 grudnia 2021 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Przewodniczącego Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu 

Krośnieńskiego. Panią Bożenę Duszę zastąpiła Pani Małgorzata Blaga 

dotychczasowy Sekretarz Zespołu. 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 bez zmian. 

 

 

Ulgi udzielone w okresie od 16-12-2021 r. do 15-01-2022 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w łącznym 
zobowiązaniu pieniężnym za lata 2018, 2020 - 2021 w łącznej kwocie 692,00 zł (w tym: 
podatek rolny – 111,30 zł, podatek od nieruchomości – 580,70 zł). Wniosek został 
w całości rozpatrzony pozytywnie. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały 
odsetki za zwłokę w kwocie 74,00 zł. 
 

2. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w opłacie  
od posiadania psów za lata 2018 - 2021 w łącznej kwocie 350,00 zł. Wniosek został  
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w całości rozpatrzony pozytywnie. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały 
odsetki za zwłokę w kwocie 63,00 zł. 

 
3. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną o umorzenie zaległości w opłacie  

od posiadania psów za lata 2018 - 2021 w łącznej kwocie 625,20 zł. Wniosek został  
w całości rozpatrzony pozytywnie. Ponadto z mocy samego prawa umorzone zostały 
odsetki za zwłokę w kwocie 107,00 zł. 

 
4. Został złożony wniosek przez firmę DIOXID Sp. z o.o. o umorzenie zaległości w podatku 

od nieruchomości za miesiące od września do października 2021 r. w łącznej kwocie 
12 818,00 zł. Wniosek zostały rozpatrzone tj. umorzono 1/3 w/w zaległości podatkowych 
w podatku od nieruchomości za rok 2021 w kwocie 4 272,67 zł. Ponadto z mocy samego 
prawa umorzone zostały odsetki za zwłokę w kwocie 26,00 zł. 

 

Kwota umorzeń od 16-12-2021 r. do 15-01-2022 r. 

należność główna – 5 939,87 zł 

odsetki za zwłokę – 270,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r. 

należność główna – 294 634,49 zł 

odsetki za zwłokę – 2 857,24 zł  

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2022 r. do 15-01-2022 r. 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

 

 

Decyzje z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydane  

w okresie od 16.12.2021 r. do 15.01.2022 r. 

 

1. Został złożony wniosek przez osobę fizyczną o umorzenie zaległości z tyt. opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 208,00 zł wraz z odsetkami  
w wysokości 141,00 zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

2. Został złożony wniosek przez osobę fizyczną o umorzenie zaległości z tyt. opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 286,00 zł. Wniosek został 
rozpatrzony połowicznie i umorzono połowę zaległości w kwocie 143,00 zł. 

 

 

Kwota umorzeń od 16-12-2021 r. do 15-01-2022 r.: 

należność główna – 2 351,00 zł 

odsetki za zwłokę – 143,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.: 

należność główna – 6 879,20 zł 
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odsetki za zwłokę – 717,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2022 r. do 15-01-2022 r.: 

należność główna – 0,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki i Jego zastępcy w okresie  

od 16 grudnia 2021 r. do 15 stycznia 2022 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 16.12.2021 r.  

do 15.01.2022 r.  

 

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

 
Sprzedaż: 

  dz. 397/10, 398/10; akt not. z dnia 16.12.2021 r. (um. warunkowa)  
        kwota:         1 147 590,00 zł 

 lokalu mieszkalnego przy ul. Naftowej; akt not. z dnia 4.01.2022 r.  

       kwota:    92 460,00 zł 

 
Zamiana działek: 

 dz. 622/3 i 26/29 na dz. 623; akt not. z dnia 16.12.2021 r. dopłata na rzecz gminy 
                                        kwota:      4 040,30 zł 

 

Nieodpłatne nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy 

ul. Wróblewskiego, akt not. z dnia 21.12.2021 r.   kwota:             178 700,00 zł 

Dzierżawy nieruchomości – 3. 

Podziały nieruchomości – 10. 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.12.2021 r. do 15.01.2022 r. 

1. Park Kulturowy Wzgórze Staromiejskie w Krośnie. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 15.12.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 
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Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255  

pkt 3) ustawy Pzp. 

 

2. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem niezbędnych 

decyzji/pozwoleń dla zadania pn.: „Położenie nakładki bitumicznej na ścieżce 

wzdłuż rz. Wisłok”. 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 16.12.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255  

pkt 3) ustawy Pzp. 

 

3. „Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój” – przebudowa 

chodnika przy ul. Rzeszowskiej w Krośnie. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 20.12.2021 r. 

Wpłynęło 5 ofert. 

Cena wybranej oferty: 449 459,04 zł. 

Wykonawca:  

Konsorcjum Firm: Lider – „KRO-REM” Bogdan Futyma, ul. Ks. F. Kojdera 39j, 38-400 

Krosno; Partner - Usługi Sprzętowo-Transportowe, Karol Wesołowski, Niepla 135,  

38-203 Szebnie. 

 

4. Obsługa geodezyjna bieżących zadań wynikających z pracy urzędu oraz robót 

inwestycyjnych prowadzonych na terenie Miasta Krosna w 2022 r. 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 22.12.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena wybranej oferty: 188 201,00 zł. 

Wykonawca:  

Konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Marian Iwanicki,  

ul. Lwowska 7, 38-400 Krosno; Partner – Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Piotr 

Paradysz, ul. Lwowska 7, 38-400 Krosno. 

 

5. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg w 2022 roku na terenie 

miasta Krosna. 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 23.12.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena wybranej oferty: 613 939,74 zł. 

Wykonawca:  

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

 

6. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20”. Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 28.12.2021 r. 

Wpłynęły 4 oferty. Jedna oferta została odrzucona. 

Cena wybranej oferty: 4 489 500,00 zł, w tym: 

- budowa kanalizacji deszczowej: 1 994 684,25 zł – Gmina Miasto Krosno, 
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- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej: 2 494 815,75 zł – MPGK 

Krosno Sp. z o. o. 

Wykonawca:  

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A., ul. Grodzka 26,  

38-400 Krosno. 

 

7. Utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych ulic miasta Krosna  

i na działkach gminnych w roku 2022. 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 29.12.2021 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie art. 255  

pkt 3) ustawy Pzp. 

 

8. Utrzymanie, konserwacja, przeglądy i bieżące naprawy instalacji oraz urządzeń 

oświetlenia i iluminacji na terenie Gminy Miasto Krosno w 2022 r. 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 29.12.2021 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Cena wybranej oferty: 212 132,00 zł. 

Wykonawca:  

Instalatorstwo Elektryczne C.O. i Wodno-Kanalizacyjne Wietecha Mieczysław, 

Łubienko 122, 38-204 Tarnowiec. 

 

9. Zarządzanie Inkubatorem Przedsiębiorczości Krosno przy ul. Żwirki i Wigury 15 - 

nieruchomością położoną na działce nr 273/22, 273/28 oraz 273/30 zabudowaną 

budynkiem oraz parkingiem. 

Zamówienie z wolnej ręki.  

Umowa została zawarta w dniu 3.01.2022 r. 

Cena: 455 100,00 zł. 

Wykonawca:  

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 6 c,  

38-400 Krosno. 

 

10. Zarządzanie lotniskiem w Krośnie oraz nieruchomościami położonymi  

w Krośnie przy ul. Lotników, oznaczonymi jako działki numer: 376/19, 376/25, 

376/26, 376/27, 376/28, 376/29, 376/30, 376/31, 376/32, 376/33, 376/34, 376/35, 

376/36, 404/1, 404/2 o łącznej pow. 6,5445 ha, zabudowanymi budynkami,  

a także prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg  

z terenu miasta Krosna z wyjątkiem pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. 

Zamówienie z wolnej ręki.  

Umowa została zawarta w dniu 3.01.2022 r. 

Cena: 965 783,00 zł. 

Wykonawca:  

Lotnisko Krosno Sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 8, 38-400 Krosno. 
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11. „Budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Krosna”. Budowa sieci 

kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniami do wpustów ulicznych – Krosno  

ul. Blich. 

Otwarcie oferty nastąpiło w dniu: 10.01.2022 r. 

Wpłynęła 1 oferta. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 


