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ZARZĄDZENIA 

 

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

Krosna wydał 39 zarządzeń w niżej wymienionych sprawach: 

 

Zarządzenie nr 1417/22 r. z dnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru 

na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1418/22 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nr 2  

w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1419/22 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

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

ochrony zwierząt bezdomnych i wolno  żyjących”. 

Zarządzenie nr 1420/22 z dnia 17.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1421/22 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1422/22 z dnia 19.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

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

2022. 

Zarządzenie nr 1423/22 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Promocja zdrowia wśród uczniów 

krośnieńskich szkół”. 

Zarządzenie nr 1424/22 z dnia 20.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku oraz określenia zasad przyznawania 

dofinansowania za kształcenie nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 1425/22 z dnia 21.01.2022 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń  

i kierunków działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1426/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 

koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Zarządzenie nr 1427/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

na rok 2022. 

Zarządzenie nr 1428/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu w 2022 roku. 
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Zarządzenie nr 1429/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna  

w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1430/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

w 2022 roku. 

Zarządzenie nr 1431/22 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Krosno.  

Zarządzenie nr 1432/22 z dnia 25.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1433/22 z dnia 27.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do szkół podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno. 

Zarządzenie nr 1434/22 z dnia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru  

na stanowisko dyrektora Domu  Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1435/22 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektorów jednostek 

organizacyjnych Gminy Miasto Krosno do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Zarządzenie nr 1436/22 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zasad potwierdzania sprawowania 

opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej. 

Zarządzenie nr 1437/22 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych  na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1438/22 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1439/22 z dnia 28.01.2022 r. w sprawie przekazania uprawnienia 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi w Krośnie 

do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. 

Zarządzenie nr 1440/22 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1441/22 z dnia 31.01.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 

Zarządzenie nr 1442/22 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Krośnie i Przedszkola Miejskiego Nr 8 „Bajkowa 

Ósemka” w Krośnie. 
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Zarządzenie nr 1443/22 z dnia 01.02.2022 r. w sprawie organizacji, uruchamiania  

i funkcjonowania stałego dyżuru Prezydenta Miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1444/22 z dnia 01.02.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia 

punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie miasta Krosna. 

Zarządzenie nr 1445/22 z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania z zakresu 

zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia 

wśród uczniów krośnieńskich szkół, 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 1446/22 z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Miasto 

Krosno. 

Zarządzenie nr 1447/22 z dnia 03.02.2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej pracy. 

Zarządzenie nr 1448/22 z dnia 07.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  

na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1449/22 z dnia 08.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na realizacje zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna  

w 2022 roku pn. „Organizacja imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta „. 

Zarządzenie nr 1450/22 z dnia 09.02.2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania 

stypendiów sportowych. 

Zarządzenie nr 1451/22 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert 

na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Promocja zdrowia wśród uczniów 

krośnieńskich szkół”. 

Zarządzenie nr 1452/22 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie odwołania Pani Bożeny Cząstki  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie. 

Zarządzenie nr 1453/22 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1454/22 z dnia 09.02.2022 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie 

dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok. 

Zarządzenie nr 1455/22 z dnia 10.02.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 

rok. 
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DATA SPOTKANIA ROBOCZE 

17 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. realizowanych inwestycji mieszkaniowych. 

17 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. funduszy 
europejskich dla oświaty. 

17 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zadaszenia lodowiska. 

17 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
nowej edycji programu „Za życiem”. 

17 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. MKUA. 

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

18 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. inwestycji TBS przy 
ul. Hallera i ul. Sikorskiego. 

18 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. przygotowania do 
nowego sezonu, stadionu przy ul. Legionów. 

18 stycznia Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Rektorem KPU dot. 
współpracy. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z dyrektorami 
szkół i placówek oświatowych dot. organizacji zajęć dodatkowych dla 
uczniów. 

18 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. SRMK. 

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

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej dot. dotacji na sport i kulturę.  

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika. 

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji zawodów międzyszkolnych SZS. 

19 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
specustawy mieszkaniowej. 

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

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu w WUP, 
podczas którego podpisano umowę na usługi opiekuńcze. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w zdalnym posiedzeniu 
Powiatowej Rady Rynku Pracy.  

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
naboru do przedszkoli. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
zarządzania strategicznego PRL. 

20 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji z Nokia 
dot. Smart City 

21 stycznia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezesem Spółdzielni Socjalnej 
„Piast” dot. bieżącej działalności.  

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. analizy 
finansowej subwencji oświatowej w zakresie klas sportowych. 

21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
harmonogramu zajęć edukacyjnych dla uczniów. 
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21 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. rozwoju 
instalacji PV. 

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

24 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego oraz Zastępców Prezydenta 
Bronisława Barana i Tomasza Solińskiego w konsultacji RPO FEP. 

24 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. przygotowania 
stadionu przy ul. Legionów do nowego sezonu. 

24 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. klasy 
mistrzostwa sportowego. 

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

25 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu  roboczym dot. 
bieżącego funkcjonowania UM Krosna. 

25 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Bronisława 
Barana w spotkaniu roboczym dot. przebudowy stadionu przy ul. Legionów. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w zdalnym spotkaniu dot. 
organizacji Finału WOŚP. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. zasad i 
harmonogramu naboru do SP. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
przebudowy ul. Sikorskiego. 

25 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji z Nokia 
dot. Smart City. 

26 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. organizacji 
obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z 
przedstawicielami WILKÓW dot. użytkowania obiektów sportowych przy ul. 
Legionów. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
założeń do programu „Aktywny Senior”. 

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy sytuacji covidowej w żłobku. 

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

26 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu Czyste powietrze. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przygotowania konkursów na stanowisko dyrektora w placówkach 
oświatowych. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
programu „Świat Pieniądza”. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w Seminarium ZMP – 
potencjały endogenne. 

27 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
inwestycji ARP. 

28 stycznia Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Prezes Lotniska Krosno dot. 
spraw bieżących. 

28 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wsparcia dla Seniorów. 

28 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
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przebudowy ul. Sikorskiego. 

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

31 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
mieszkań chronionych. 

31 stycznia Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
wolontariatu dla Seniorów. 

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

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

1 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w audycji „Godzina z samorządem” w 
Radio Trendy. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu dot. 
bezpieczeństwa imprez masowych i sportowych. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko kierownika CIS. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w posiedzeniu online 
parlamentarnego zespołu ds. wspomagania dzieci do lat 3. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. MKUA. 

1 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
Programu Polski Ład. 

2 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. przygotowania do 
nowego sezonu, stadionu przy ul. Legionów. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji II edycji „ObudźMy Miasto”. 

2 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Dyrektor BWA dot. 
spraw bieżących. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
organizacji obchodów 150. rocznicy urodzin Jana Szczepanika. 

2 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu KPRM dot. 
Programu Polski Ład. 

3 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu dot. zarządzania 
nieruchomościami w obrębie Lotniska Krosno. 

3 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z nowym Zarządem 
Aeroklubu Podkarpackiego i Prezes Lotniska Krosno dot. współpracy. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy planu transformacji. 

3 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu z BGK dot. 
rozwoju przedsiębiorczości. 

3 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z Dyrektorem ARP 
Mielec dot. współpracy. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy uzyskania średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko Dyrektora DPS2.  

4 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Prezesem KS Karpaty 
Krosno dot. spraw organizacyjnych i bieżących. 

4 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. Smart 
City Nokia. 
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4 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z Rektorem KPU dot. 
realizacji projektów. 

7 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w zdalnym posiedzeniu Komitetu 
Honorowego obchodów Roku Łukasiewicza. 

7 lutego Ko Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
terenów mieszkaniowych i inwestycyjnych przy ul. Hallera i ul. Sikorskiego. 

7 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
otwartych danych. 

7 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego z Dyrekcją PKP PLK 
Kraków. 

8 lutego Spotkanie Prezydenta Piotra Przytockiego z Dyrektor BWA dot. spraw 
bieżących. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w telekonferencji dot. 
zarządzania strategicznego. 

8 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. dni 
elektromobilności. 

9 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu z potencjalnym inwestorem. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy funkcjonowania Bursy Międzyszkolnej. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w kolejnym etapie prac 
komisji konkursowej  na Dyrektora DPS2. 

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy sprawozdań z realizacji zadań w obszarze sportu, kultury i edukacji 
w 2021 roku. 

9 lutego dział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. projektu 
PRL.  

9 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu rady budowy 
projektu Sieci OZE. 

10 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. spraw 
kadrowych UM Krosna. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
harmonogramu zajęć w ramach programu „Nauka-obecny”. 

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
analizy projektów do RPO w obszarze kultury i sportu. 

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

10 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
termomodernizacji. 

11 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego i Zastępcy Prezydenta Tomasza 
Solińskiego w spotkaniu dot. przygotowania terenów inwestycyjnych 
Krosno2. 

11 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Kierownik Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności dot. podsumowania 2021 roku i spraw 
bieżących. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
realizacji projektu „Pokonać samotność”. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu z dyrektorami 
szkół dot. dodatkowych środków na zajęcia specjalistyczne oraz 
zatwierdzenia kierunków kształcenia zawodowego. 

11 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w spotkaniu dot. 
programu inwestycji strategicznych ul. Sikorskiego. 
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14 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
zmian w Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 
Przeciwdziałania Narkomanii. 

14 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
funkcjonowania RCEZiNT. 

14 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
przebudowy stadionu przy ul. Legionów. 

14 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Tomasza Solińskiego w konsultacjach PTP WP 
w KPU Krosno. 

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

15 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu roboczym dot. 
gospodarki nieruchomościami. 

15 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w posiedzeniu komisji senackiej dot. 
inwestycji strategicznych. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
koncepcji rozbudowy SP4. 

15 lutego Spotkanie Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana z Rektorem KPU dot. 
zatwierdzenie programu „Nauka-obecny”. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
projektu Polska-Ukraina. 

15 lutego Udział Zastępcy Prezydenta Bronisława Barana w spotkaniu roboczym dot. 
postępowań konkursowych na dyrektorów PM5 i PM8. 

SPOTKANIA OKOLICZNOŚCIOWE 

22 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w XXI Euroregionalnym Koncercie 
Kolęd Soli deo Gloria. 

24 stycznia Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w uroczystościach Dni Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu. 

11 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w koncercie Elisey Mysin w Muzeum 
Podkarpackim. 

15 lutego Udział Prezydenta Piotra Przytockiego w Gali Online Super Samorząd 
onet.pl. 

 

 

 

 

Informacja o stanie zatrudnienia UM Krosna i zmianach na stanowiskach 

kierowniczych miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek. 

Liczba pracowników Urzędu Miasta Krosna na dzień 15 lutego 2022 r. wynosi: 270 osób. 

Liczba etatów: 269, 

w tym: 

 umowy na czas zastępstwa: 2 osoby/ 2 etaty. 

 

Zmiany na stanowiskach dyrektorów jednostek organizacyjnych: 

 bez zmian. 

Zmiany na stanowiskach prezesów oraz składów rad nadzorczych spółek miejskich:  

 bez zmian. 
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Ulgi udzielone w okresie od 16-01-2022 r. do 15-02-2022 r. 

1. Został złożony wniosek przez jedną osobę fizyczną prowadzącą działalność 
gospodarczą o rozłożenie na 6 rat miesięcznych zaległości w podatku od nieruchomości 
za rok 2021 (III raty) w łącznej kwocie 31 479,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 
283,00 zł. Wniosek został rozpatrzony tj. rozłożono w/w zaległości wraz z odsetkami  
za zwłokę na 3 miesięczne raty. 

 

Kwota umorzeń od 16-01-2022 r. do 15-02-2022 r. 

należność główna - 0 zł 

odsetki za zwłokę - 0 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2022 r. do 15-02-2022 r. 

należność główna - 0 zł 

odsetki za zwłokę - 0 zł 

 

 

 

Decyzje z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydane  

w okresie od 16.01.2022 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 600,00 zł. Wniosek został 
rozpatrzony w całości pozytywnie. 

 

Kwota umorzeń od 16-01-2022 r. do 15-02-2022 r.: 

należność główna – 600,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

Ogółem kwota umorzeń od 01-01-2022 r. do 15-02-2022 r.: 

należność główna – 600,00 zł 

odsetki za zwłokę – 0,00 zł 

 

 

 

Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki w okresie od 16.01.2022 r.  

do 15.02.2022 r. spotkał się trzykrotnie z mieszkańcami w ramach tzw. przyjęć 

stron. Rozmowy dotyczyły m.in.: 

 

 interwencji w sprawie pieca na pelet – 1, 

 interwencji w sprawie działania fotowoltaiki – 1, 

 służebności przejazdu przez działki Gminy – 1, 
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 z zakresu drogownictwa – uwag do projektowanego przebiegu niwelety torów  

przy ul. Bohaterów Westerplatte – 1. 

 

Zastępca Prezydenta Bronisław Baran w okresie od 16 stycznia 2022 r.  

do 15 lutego 2022 r. nie przyjmował mieszkańców w ramach tzw. przyjęć stron.  

 

 

 

Informacja o decyzjach podjętych przez Prezydenta Miasta Krosna z zakresu 

geodezji i gospodarki nieruchomościami w terminie od 16.01.2022 r.  

do 15.02.2022 r.  

 

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

 
Sprzedaż: 

 dz. 171 Przemysłowa, akt not. z dnia 21.01.2022 r.             kwota:  30 100,00 zł 

 dz. 2490/2 Suchodół, akt not. z dnia 15.02.2022 r.              kwota:           805 650,00 zł 
Obciążenia: 

 dz. 1688/1 Śródmieście, akt not. z dnia 18.01.2022 r.          kwota:       430,06 zł 

 dz. 551 Śródmieście, akt not. z dnia 4.02.2022 r.                 kwota:    4 054,08 zł 

Nabycie 

 dz. 564/2 Polanka, akt not. z dnia 02.02.2022 r.                   kwota:  36 500,00 zł 

Zamiana 

 dz. GK za dz. 1061/17 i 1061/20 Śródmieście, akt not. z dnia 8.02.2022 r., 
płatne przez Gminę Krosno       kwota:  33 093,65 zł  

Zniesienie współwłasności  

 dz. nr 635/6, 635/7 i 635/8 Śródmieście, akt not. z dnia 2.02.2022 r.  
dopłata na rzecz Gminy Krosno       kwota:       824,20 zł 

Dzierżawy nieruchomości – 7, 
Podziały nieruchomości – 7, 
Oświadczenie o niekorzystaniu z prawa pierwokupu – 1, 
Inne decyzje (z zakresu ewidencji gruntów i budynków)  – 1. 

 

 

 

Wykaz zrealizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  

w okresie od 16.01.2022 r. do 15.02.2022 r. 

1) Utrzymanie parków i skwerów na terenie miasta Krosna w 2022 roku. 
 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 10.01.2022 r. 
Dopuszczono możliwość składania ofert częściowych. 
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Część I: 
Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 84 348,00 zł. 

Kryterium społeczne (jako drugie kryterium oceny ofert – 20%): zatrudnienie 4 osób 

niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. 

Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego (jako trzecie kryterium oceny ofert – 20%): do 

60 minut. 

 

Wykonawca:  

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

 
Część II: 
Wpłynęły 2 oferty. 

Cena wybranej oferty (jako pierwsze kryterium oceny ofert – 60%): 52 272,00 zł. 

Kryterium społeczne (jako drugie kryterium oceny ofert – 20%): zatrudnienie 4 osób 

niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. 

Czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego (jako trzecie kryterium oceny ofert – 20%): do 

60 minut. 

 

Wykonawca:  

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

 
 
2) Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie – budowa 

zadaszonej trybuny łukowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu. 

 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 17.01.2022 r. 

Wpłynęły 2 oferty. 

Postępowanie zostało unieważnione z przyczyn ekonomicznych na podstawie  

art. 255 pkt 3) ustawy Pzp. 

 

3) Budowa parkingu przy ul. J. Lelewela w Krośnie. 
 

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 19.01.2022 r. 

Wpłynęło 7 ofert. 

Cena wybranej oferty: 406 430,02 zł. 

Wykonawca:  

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

 


