PREZYDENT MIASTA KROSNA

INFORMACJA
na temat realizacji Strategii
Rozwoju Miasta Krosna
w 2010 r.

Krosno, sierpień 2011 r.

Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta
Krosna na lata 2004-2013, która została przyjęta Uchwałą Nr XXVII/568/04 Rady
Miasta Krosna z dnia 26 listopada 2004 r. i zmieniona Uchwałą Nr LVI/1044/06
Rady Miasta Krosna z dnia 3 października 2006 r.
W pierwszej części informacji zostały wyszczególnione zadania
strategiczne realizowane w 2010 r., wraz z krótkim opisem oraz
przyporządkowaniem symbolu celu i kierunku strategicznego. Kwoty wydatkowane
na realizację zadań znajdują się w sprawozdaniu z realizacji budŜetu miasta za
2010 r. Znaczną część zadań stanowią projekty inwestycyjne, wieloletnie.
Druga część informacji przedstawia wskaźniki monitorowania stanu miasta,
dostępne w sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Miasta
Krosna oraz Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
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Część I. Sprawozdanie z realizacji zadań strategicznych w 2010 r.

1. Obszar strategiczny ŁAD PRZESTRZENNY.
Krosno – miasto szans rozwojowych.
1.1. Realizacja Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Miejscowych
(A1).
W 2010 r. Rada Miasta Krosna uchwaliła miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru o łącznej powierzchni 65,3 ha. Jest to plan „Stare
Miasto I”, oraz zmiany planów: „Traugutta I”, „Śródmieście VII”, „Krościenko VI”,
„Łukasiewicza II”.
Ponadto podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu „Polanka V”- dla
terenu o powierzchni 99 ha.
Udział terenów objętych waŜnym planem miejscowym do powierzchni Krosna
ogółem wyniósł na koniec 2010 r. ok. 31%.
W 2010 r. uchwalono takŜe zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna”, polegającą m.in. na
przeznaczeniu nowych terenów pod rozwój aktywności gospodarczej.
1.2. Rewitalizacja Zespołu Staromiejskiego (A3, B8).
Projekt polega na przebudowie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, adaptacji
WieŜy Farnej na cele turystyczne, wykonaniu oświetlenia ulic oraz obiektów
zabytkowych Rynku, wymianie małej architektury oraz wyeksponowaniu
i oznakowaniu elementów historycznych Starego Miasta. W 2010 r. kontynuowano
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.
Ponadto kontynuowano prace nad utworzeniem Centrum Dziedzictwa Szkła.
Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przedstawione w pkt. 2.2.
Informacji.
1.3. Zagospodarowanie terenu ogrodu jordanowskiego przy ul. Grodzkiej
(A4, C7).
W 2010 r. kontynuowano podjęte wcześniej prace związane z gruntowną
modernizacją ogródka jordanowskiego przy ul. Grodzkiej. Wykonano ogrodzenie
parku oraz ogrodzenie boiska do koszykówki. Ponadto wybudowano parking na 10
miejsc postojowych, dokonano adaptacji budynku na potrzeby świetlicy
socjoterapeutycznej oraz wykonano punkt kamerowy monitoringu wizyjnego.
Zasadzone zostały nowe krzewy i rabaty kwiatowe. Symboliczne otwarcie parku
w czerwcu 2010 r. zainaugurowało sezon wakacyjny w mieście. Ogródek był
miejscem wielu imprez plenerowych dla dzieci i młodzieŜy. Zorganizowano m.in.
imprezy rekreacyjno – kulturalne z cyklu „Letnia Przygoda”, Dzień Dziecka
z Krośnieńską Paradą Bajek, turnieje sportowe oraz Mikołajki.
1.4. Nabycie nieruchomości pod budowę drugiej jezdni obwodnicy Krosna
w ciągu drogi krajowej nr 28 (A5).
Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 na terenie Krosna jest realizowana na
gruncie połoŜonym wzdłuŜ ul. Podkarpackiej, na odcinku o długości ok. 5,1 km.
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W 2010 r. pod budowę drugiej jezdni wykupiono grunty o łącznej powierzchni
0,3683 ha. Na zadanie wydano kwotę 299 597 zł.
Do realizacji inwestycji pozostały do wykupienia grunty o łącznej powierzchni
2,3878 ha, na które składa się 70 działek, a to stanowi 16,41 % ogółu terenów
objętych inwestycją.
1.5. Dobudowa drugiej jezdni obwodnicy Krosna w ciągu drogi krajowej
nr 28 (A5).
W 2010 r. kontynuowano prace nad przebudową drogi krajowej nr 28 na odcinku
od ul. Zręcińskiej do ul. Składowej. Wykonano nawierzchnię asfaltową,
oznakowanie pionowe i poziome dobudowanej jezdni oraz ustawiono ekrany
dźwiękochłonne. Zakończono realizację tego etapu inwestycji. Zadanie zostało
zrealizowane ze środków własnych miasta.
1.6. Budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta (droga G) pomiędzy
ul. Zręcińską a ul. Korczyńską (A5).
Nowa usprawni ruch w rejonie lotniska, odciąŜy drogę krajową nr 28 i ułatwi
przejazd przez miasto. W 2010 r. trwała procedura uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zadanie znajduje się w fazie projektowej.
1.7. Budowa zachodniej obwodnicy miasta (droga Z) pomiędzy ul. Zręcińską
a ul. Bema (A5).
Budowa nowej drogi odciąŜy drogę krajową nr 28 od ruchu tranzytowego.
UmoŜliwi takŜe zagospodarowanie nowych terenów na osiedlu Turaszówka
i w dzielnicy Polanka. W 2010 r. trwały prace przygotowawcze - prowadzono
procedurę zmierzającą do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
1.8. Przebudowa skrzyŜowania ul. Piłsudskiego z ul. Krakowską (A5).
Zadanie polega na przekształceniu skrzyŜowania w rondo, co usprawni wyjazd
z ul. Łukasiewicza i ul. Lewakowskiego. Miasto posiada koncepcję rozbudowy
skrzyŜowania. Opracowano materiały niezbędne do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
1.9. Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę skrzyŜowania
na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z modernizacją ciągu
gminnych dróg dojazdowych (A5).
Na realizację zadania pozyskane zostały środki pomocowe z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W ramach projektu
w 2009 r. wybudowano rondo na ul. Bohaterów Westerplatte. Prace w zakresie
modernizacji ulic Bohaterów Westerplatte, Powstańców Warszawskich,
Powstańców Śląskich i Lenarta zakończyły się w czerwcu 2010 r. Wartość
projektu wyniosła ponad 2,5 mln zł, z czego 70% stanowiło dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W wyniku realizacji projektu przebudowano 1,506 km dróg gminnych,
zmodernizowano jedno skrzyŜowanie, przebudowano 2,606 km chodników oraz
wybudowano 1,385 km ścieŜek rowerowych.
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1.10. Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację
dróg powiatowych nr 1977R i 1979R w ciągu ulic Popiełuszki – Krakowska
w Krośnie (A5).
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. W 2010 r. zrealizowano I etapprzebudowę ulicy Popiełuszki. Wykonano zatokę z płyt prefabrykowanych,
nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych, nawierzchnię
z mieszanki SMA, chodniki z kostki betonowej, poręcza łańcuchowe oraz regulację
kratek ściekowych.
Rozpoczął się takŜe drugi etap inwestycji – przebudowa i remont ul. Krakowskiej.
Wykonano remont nawierzchni na długości od drogi krajowej nr 28 do ul. Naftowej
oraz wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe (chodniki, obrzeŜa, krawęŜniki).
Prace są kontynuowane w 2011 r.
1.11. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań
komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska
wzdłuŜ ulic Zręcińska – Lotników (A5).
Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. W 2010 r. zakończono prace. Przebudowana
została droga na długości 2,505 km. Wykonano kanalizację deszczową, nowe
chodniki z kostki betonowej (1,836 km) oraz zmodernizowano 0,342 km
chodników, wydzielono ścieŜki rowerowe (2,128 km), zmodernizowano
utwardzone pobocza oraz 4 skrzyŜowania.
Dzięki inwestycji nastąpiła poprawa dostępności komunikacyjnej lotniska i terenów
inwestycyjnych. Poza tym zwiększył się poziom bezpieczeństwa w ruchu
ruchu
na
modernizowanych
odcinkach.
drogowym
oraz
płynność
Miasto liczy takŜe na obniŜenie kosztów utrzymania infrastruktury drogowej,
zwiększenie mobilności mieszkańców oraz poprawę warunków dla działalności
podmiotów gospodarczych.
1.12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 (A5).
Rozbudowa drogi nastąpi na odcinku od granic miasta do ul. Betleja. Na jezdni
zostanie połoŜona nawierzchnia asfaltowa, a chodniki otrzymają nową
nawierzchnię z kostki betonowej. Zostaną przebudowane skrzyŜowania. Zadanie
obejmuje takŜe przebudowę mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Niepodległości
(zwiększenie nośności mostu do 40 t).
W 2010 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie zadania. Podpisano umowę
z wykonawcą oraz firmą pełniącą nadzór inwestorski.
1.13. Remont ul. Tysiąclecia (A5).
Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Wykonano remont drogi na długości
1,78 km oraz remont chodników wraz z wydzieleniem ścieŜek rowerowych
o długości 1,7 km. Zadanie zakończono.
1.14. Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od
ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie (A5).
Inwestycja polegać będzie na przebudowie dróg powiatowych nr 1973R i 1986R
biegnących wzdłuŜ ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od
ul. Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka. Łączna rzeczywista długość
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przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wynosi 2480 m ( dwa odcinki
wyłączone: w obrębie nowego ronda i mostu na ul. Asnyka). Planuje się wykonać:
1 zatokę autobusową, modernizację 3,163 km chodników, budowę 2,054 km
ścieŜek rowerowych, modernizację 58 miejsc postojowych. Uzyskano pozwolenie
na budowę oraz podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W dniu 9 listopada
2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
1.15. Budowa mostu na ul. Konopnickiej (A6).
Zadanie polega na budowie nowego mostu dwuprzęsłowego o długości 80 m,
z jezdnią o szerokości 7 m. W 2010 r. kontynuowano opracowanie dokumentacji
projektowej.
1.16. Budowa parkingu przy ul. Okrzei oraz kładki dla pieszych przez rzekę
Wisłok (A7).
Zadanie polega na budowie parkingu na ok. 100 miejsc z kładką umoŜliwiającą
przejście przez Wisłok, ułatwiającą dostęp do Starego Miasta. Zadanie znajduje
się w fazie projektowej.
1.17. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów pod inwestycje (A8).
Projekt przewiduje uzbrojenie terenu zlokalizowanego w bezpośrednim
sąsiedztwie lotniska. Grunty będą przeznaczone pod innowacyjne inwestycje
przemysłowe i usługowe, w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy.
W 2010 r. zakończono opracowanie projektu budowlanego i uzyskano pozwolenie
na budowę dla sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dróg,
a takŜe złoŜono wniosek o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej.
Prace projektowe nad doprowadzeniem sieci elektrycznej prowadził Zakład
Energetyczny.
Z kolei w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez
rozbudowę sieci szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka”
opracowano dokumentację na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć
szerokopasmową.
Dzięki wykupieniu dodatkowych prywatnych gruntów, łączna powierzchnia terenu,
jaki będzie udostępniony inwestorom wynosi 35,7 ha. Zostały podjęte starania
o włączenie tego obszaru do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO - PARK”
Mielec.
W celu powiększenia strefy inwestycyjnej prowadzony jest dalszy wykup
prywatnych gruntów zlokalizowanych pomiędzy lotniskiem a planowaną drogą „G”.
1.18. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci
szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka (A8).
Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Jego przedmiotem jest budowa
sieci światłowodowej w obrębie miasta Krosna i gminy Chorkówka. W Krośnie
planuje się wybudowanie ponad 9 km sieci Internetu szerokopasmowego oraz
węzłów dostępowych do sieci. W 2010 r. zadanie znajdowało się w fazie
przygotowawczej.
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1.19. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego
w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap (A9).
Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013.
W styczniu 2010 r. miasto przejęło zarządzanie lotniskiem od Aeroklubu
Polskiego, co umoŜliwiło podjęcie prac niezbędnych do realizacji projektu.
Zmieniono przebieg granicy lotniska poprzez:
- przyłączenie do lotniska obszaru po stronie południowo - wschodniej w celu
zabezpieczenia terenu pod budowę nowej drogi startowej,
- wyłączenie obszaru znajdującego się po południowej stronie zniszczonego
pasa startowego, niewykorzystywanego do działalności lotniczej. Obszar
wyłączony z lotniska zostanie kompleksowo uzbrojony w ramach projektu
dofinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
i przeznaczony pod innowacyjne inwestycje przemysłowe, związane m.in.
z produkcją lotniczą.
W przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji niezbędnej do uzyskania
pozwolenia na budowę, który z końcem 2010 r. zakończył pierwszą fazę prac –
wykonał koncepcję programowo – przestrzenną, będącą podstawą do
opracowania szczegółowego projektu budowlanego dla inwestycji.
Ponadto podpisano pre-umowę z Województwem Podkarpackim, która określa
zasady postępowania w celu przygotowania do realizacji projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.
Lotnisko, po okresowej przerwie w funkcjonowaniu, związanej z koniecznością
spełnienia wymagań pokontrolnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wiosną 2010 r.
wznowiło moŜliwość wykonywania lotów. Przez cały rok wykonano ok. 7500
operacji lotniczych, z których większość to loty szkolne prowadzone przez
głównego uŜytkownika – Aeroklub Podkarpacki. Przybył takŜe nowy uŜytkownik
lotniska wpisany do dokumentacji rejestracyjnej – ośrodek szkolenia lotniczego
Royal Star Aero.
2. Obszar strategiczny PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.
Krosno – miasto sukcesu gospodarczego.
2.1. Funkcjonowanie Krośnieńskiego
KRINTECH Sp. z o.o. (B3).

Inkubatora

Technologicznego

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. jest działającą od
2005 r. spółką, w której większość udziałów posiada miasto Krosno.
Głównym celem działalności Inkubatora jest promowanie przedsiębiorczości,
zapewnienie początkującym przedsiębiorcom pomocy w uruchomieniu
i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdroŜenia
nowej technologii, a takŜe stwarzanie warunków do powstawania nowych
małych i średnich firm produkcyjnych i usługowych oraz poszerzanie
działalności produkcyjnej i usługowej firm juŜ istniejących. Inkubator oferuje
atrakcyjne cenowo warunki lokalowe, obsługę administracyjno – biurową
i doradztwo biznesowe. Działa na zasadach non-profit.
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Wtórnym celem działalności Inkubatora jest stopniowy rozwój i usamodzielnianie
się firm.
W 2010 r. w Inkubatorze prowadziło działalność 9 firm. Przyjęto jednego
nowego beneficjenta, a jedna firma opuściła Inkubator. W latach 2006-2010
z pomieszczeń Inkubatora skorzystało 18 przedsiębiorców.
2.2. Centrum Dziedzictwa Szkła (B8, E2).
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka. Zakłada powstanie studia szkła z piecem hutniczym, gdzie m.in.
będą organizowane pokazy ręcznego formowania gorącej masy szklanej (w
obecnym budynku Biura Wystaw Artystycznych). Ponadto w zrewitalizowanych
piwnicach przedproŜnych Rynku zostanie zorganizowana galeria szkła
artystycznego. Częścią projektu będzie takŜe ekspozycja dotycząca historii
przemysłu szklarskiego na Podkarpaciu, zlokalizowana w Muzeum Podkarpackim.
Z kolei w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza zaprezentowane zostaną
światowe trendy w projektowaniu szkła artystycznego. Przestrzeń miasta wypełnią
szklane elementy małej architektury. Pojazd stylizowany na zabytkową kolejkę
będzie przewoził turystów po „szklanym szlaku”, na którym będzie moŜna
zwiedzać huty o róŜnych profilach produkcji.
W 2010 r. projekt znajdował się w fazie przygotowawczej - przeprowadzono
postępowania przetargowe, dotyczące opracowania programu konserwatorskiego
dla piwnic przedproŜnych, aranŜacji wnętrz oraz przebudowy nawierzchni
chodnika, dokumentacji projektowej dla obiektów małej architektury szklanej
i aranŜacji pomieszczeń Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
2.3. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
w Krośnie (B10).
Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego (poprzednia nazwa projektu: „Regionalne Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Krosno”). Jego celem jest
kształcenie kadr w zakresie innowacyjności oraz transferu nowoczesnych
technologii (głównie dla przemysłu lotniczego), dzięki wyposaŜeniu pracowni
i laboratoriów
Centrum
Kształcenia
Praktycznego
i
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w specjalistyczny sprzęt. W 2010 r.
zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej i złoŜono
wniosek o dofinansowanie.
2.4. Promocja gospodarcza Krosna (B5, B12, E3).
Miasto kontynuowało współpracę z instytucjami wspierającymi w zakresie promocji
ofert inwestycyjnych, głównie z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) oraz Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie.
Dzięki udziałowi w realizowanym przez PAIiIZ Programie Promocji Gospodarczej
Polski Wschodniej (w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
na lata 2007-2013), pozyskano dofinansowanie o łącznej wartości 160 000 zł na
udział miasta w następujących wydarzeniach promocyjnych o randze
międzynarodowej:
- Międzynarodowe Targi Inwestycyjne MIPIM w Cannes – największe
i najwaŜniejsze
wydarzenie
dla
światowego
rynku
nieruchomości.
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Przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami środowiska lotniczego,
inwestorów zainteresowanych terenami pod rekreację oraz firm prowadzących
bazy informacji o terenach inwestycyjnych.
- Misja
inwestycyjna
do
Niemiec
w
związku
z
udziałem
w międzynarodowych targach lotnictwa i kosmonautyki Berlin Air Show
2010 - nawiązanie cennych kontaktów z przedstawicielami branŜy, której
rozwój jest dla Krosna sprawą priorytetową w kontekście rozbudowy lotniska
oraz przygotowania strefy inwestycyjnej w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
- Międzynarodowe Targi Nieruchomości Expo Real w Monachium –
promocja
oferty
inwestycyjnej
poprzez
nawiązanie
kontaktów
z przedstawicielami firm konsultingowych, które zajmują się obsługą
inwestorów, m.in. z terenów Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Turcji i Serbii.
- Misja inwestycyjna do Francji (ParyŜ, Lille, Crossy-Beaubourg) – spotkania
z przedsiębiorcami zaproszonymi przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP we Francji, Polską Izbę Handlowo – Przemysłową we Francji,
Izbę Handlowo – Przemysłową Pas de Calais oraz Izbę Handlową Seine et
Marne; wizyty w kilku firmach francuskich, w tym firmie lotniczej,
zainteresowanej inwestowaniem w Polsce.
- Misja inwestycyjna do Włoch (Rzym, Parma) - nawiązanie kontaktów
z przedsiębiorcami Izby Handlowej w Parmie, Zrzeszenia Przemysłowców
w Parmie oraz firmami z regionu Lacjum.
Podczas powyŜszych wydarzeń promowana była oferta inwestycyjna terenów
zlokalizowanych w sąsiedztwie lotniska, a takŜe oferty współpracy w ramach
Partnerstwa Publiczno – Prywatnego przy realizacji projektu budowy Centrum
Sportowo – Rekreacyjnego oraz infrastruktury drogowej.
Ponadto oferta inwestycyjna miasta była zamieszczona w internetowych bazach
terenów inwestycyjnych: Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych
S.A., Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie, wirtualnych targów inwestycyjnych
www.economicregions.eu, Związku Powiatów Polskich oraz na oficjalnej stronie
miasta.
3. Obszar strategiczny SFERA SPOŁECZNA.
Krosno – miasto zadowolonych mieszkańców.
3.1. Przeciwdziałanie bezrobociu (C1).
Zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie na mocy
porozumienia zawartego przez Miasto z Powiatem Krośnieńskim.
Urząd pracy oferował bezrobotnym moŜliwość korzystania z aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu, finansowanych z Funduszu Pracy oraz
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, w związku z realizowanym projektem „Więcej szans na Ziemi
Krośnieńskiej”.
W 2010 r. bezrobotni mieszkańcy Krosna skorzystali z następujących form
wsparcia:
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dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 94 osoby;
szkolenia – 180 osób;
staŜe – 212 osób;
prace interwencyjne i roboty publiczne – 35 osób;
prace społecznie uŜyteczne – 98 osób;
refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego – 71 osób.

3.2. Wizyjny system monitoringu w mieście (C2).
Kontynuowano rozbudowę infrastruktury monitoringu wizyjnego. Zainstalowano
kamerę monitoringu przy pomniku marsz. J. Piłsudskiego w Rynku. Wykonano
zasilanie punktu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego obok Muzeum
Rzemiosła. Obecnie w mieście działa 14 punktów monitoringu miejskiego.
3.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację bazy
i doposaŜenie jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych (C2).
Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. W wyniku jego realizacji rozbudowano
Dzielnicowy Dom Ludowy w dzielnicy Białobrzegi, w którym mieści się OSP oraz
zakupiono i przekazano w uŜytkowanie OSP na osiedlu Turaszówka nowoczesny
samochód ratowniczo – gaśniczy.
3.4. Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców miasta Krosna (C3).
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka – Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion. Jego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu dla 30 gospodarstw
domowych z terenu miasta Krosna, w tym 20 osób niepełnosprawnych, 10 rodzin
zastępczych oraz dzieci i młodzieŜy korzystających z zajęć w świetlicach
środowiskowych. Z pozyskanych środków zakupiono 58 komputerów i 7 drukarek,
które trafiły do osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych, a takŜe do świetlic
środowiskowych. Bezpłatny dostęp do Internetu uzyskało 30 beneficjentów
ostatecznych.
3.5. Poprawa jakości świadczonych usług w placówkach pomocy społecznej
w Krośnie (C3).
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego zakłada adaptację Domów Pomocy Społecznej Nr 1 i Nr 2 do
potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydajności energetycznej,
wyposaŜenie w niezbędny sprzęt oraz dostosowanie obiektów do wymogów
obowiązującego prawa. W 2010 r. dostosowano budynek DPS Nr 1 do wymogów
przeciwpoŜarowych i rozpoczęto remont 20 łazienek z adaptacją do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ponadto dobudowano klatkę schodową w DPS Nr 2,
dostosowano budynek do wymogów ppoŜ., wyremontowano kotłownię, wykonano
wentylację kuchni i pralni oraz wymianę 2 wind towarowych.
3.6. Przeciwdziałanie patologiom (C4).
Jednym z elementów profilaktyki uzaleŜnień i zagroŜeń cywilizacyjnych było
przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej uczniów krośnieńskich
szkół podstawowych i ich rodzin. Zadanie realizowała organizacja pozarządowa,
wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.
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Ponadto dla młodzieŜy klas piątych szkół podstawowych oraz klas drugich
gimnazjum zorganizowano spektakle Teatru Profilaktycznego im. Marka
Kotańskiego z Krakowa, połączone ze spotkaniem z psychologiem.
Krośnieńskie szkoły podstawowe i gimnazja brały udział w ogólnopolskiej
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2010”. Akcja promuje trzeźwość, sport
i zdrowie, informując o negatywnych skutkach sięgania po uŜywki.
Zorganizowano takŜe warsztaty profilaktyczne na temat „Przemoc i agresja.
Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom i patologiom społecznym w szkole”.
W warsztatach brali udział nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz pielęgniarki zabezpieczające
profilaktyczną opiekę medyczną w szkołach.
Ogółem w szkoleniach, warsztatach i spektaklach wzięło udział 3 550 osób.
3.7. Zabezpieczenie dostępności do świadczeń medycznych poprzez
realizację Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia (C5).
W ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Krosna na
2010 rok wykonano 2 237 bezpłatnych badań profilaktycznych (profilaktyka chorób
układu krąŜenia, chorób nowotworowych, szczepienia przeciwko grypie), o łącznej
wartości 95 608,37 zł.
3.8. Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdroŜenia
programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki
perinatalnej (C5).
Celem projektu, który uzyskał wsparcie ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest poprawa zdrowia fizycznego
i psychicznego wśród dzieci i młodzieŜy oraz wzrost społecznej świadomości
w zakresie zdrowia. Partnerem w projekcie jest norweska gmina Fjell. W 2010 r.
kontynuowano badania profilaktyczne dla dzieci i młodzieŜy (w tym badania
słuchu, wzroku, ortopedyczne, układu krąŜenia i w kierunku alergii). Realizowano
takŜe zajęcia ze szkoły rodzenia dla przyszłych rodziców. Wzięło w nich udział 259
osób, w tym 135 przyszłych matek. Krośnieński szpital otrzymał 4 laryngoskopy
z łyŜkami noworodkowymi, 5 resuscytatorów AMBU, aparat USG z głowicami
pediatrycznymi, inkubator zamknięty do wzmoŜonej opieki nad noworodkiem oraz
pakiet do zestawu endoskopowego. Miasto Krosno nabyło aparaturę do
komputerowej oceny postawy ciała metodą fotogrametryczną. Łącznie w 2010 r.
zakupiono 13 sztuk nowoczesnego sprzętu medycznego, przeprowadzono 5 203
godziny zajęć z promocji zdrowia oraz 16 487 badań profilaktycznych.
Projekt był szeroko promowany za pośrednictwem prasy regionalnej, lokalnych
portali internetowych oraz stron internetowych Urzędu Miasta Krosna,
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Na zakończenie jego realizacji
odbyła się konferencja podsumowująca.
3.9. Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach
poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdroŜenie biletu
elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. (C6).
Na projekt pozyskano środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Zakłada się, Ŝe w wyniku jego realizacji nastąpi
podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasaŜerów transportu
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publicznego ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt
zakłada zakup ośmiu nowych, niskopodłogowych autobusów miejskich, wdroŜenie
biletu elektronicznego w formie karty magnetycznej oraz montaŜ podświetlanych
tablic rozkładu jazdy. W 2010 r. prowadzono prace przygotowawcze.
3.10. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie wyciągu narciarskiego
w Czarnorzekach (C7).
Modernizacja wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach jest realizowana w ramach
projektu „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie
transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie”,
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W 2010 zakończono
opracowanie dokumentacji projektowej.
3.11. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie Parku
Przygody (C7).
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rozwój infrastruktury turystyki
aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych
w Krośnie, Svidniku i Presovie”, współfinansowanego ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 20072013. Park Przygody to linowy tor przeszkód zainstalowany na drzewach parku
przy ul. Okrzei. W skład Parku Przygody wchodzi pięć wyścigowych torów
linowych obejmujących 49 przeszkód (mosty, kładki, belki, siatki, zjazdy),
zawieszonych na róŜnych wysokościach (od 3 do 12 metrów), o róŜnym stopniu
trudności, dostosowanych do wieku i umiejętności uŜytkownika. Dodatkową
atrakcją jest tzw. ścieŜka zdrowia - platformy z urządzeniami sportowymi do
ćwiczeń stanowiące tzw. „Vita Park”.
W 2010 r. zakończono realizację inwestycji oraz udostępniono Park Przygody
mieszkańcom i turystom.
3.12. Utworzenie centrum rekreacyjno - sportowego przy ul. Bursaki (C7).
Koncepcja utworzenia centrum rekreacyjno – sportowego zakłada gruntowną
przebudowę istniejących juŜ budynków oraz powstanie nowych obiektów.
Inwestycja została podzielona na etapy. Pierwszy z nich obejmuje budowę bieŜni
lekkoatletycznej z oświetleniem i pełnowymiarowej płyty piłkarskiej z naturalną
nawierzchnią oraz oświetlonego boiska o sztucznej nawierzchni, realizowanego
w ramach programu „Euroboisko”. Obie inwestycje są dofinansowane ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
W 2010 r. wykonano prace przygotowawcze i rozpoczęto budowę pierwszego
obiektu – stadionu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego z trawy naturalnej.
Wykonano instalację zasilania w energię elektryczną, rozpoczęto budowę bieŜni,
rzutni, skoczni oraz boiska.
Wybudowany został takŜe drugi obiekt - pełnowymiarowe boisko z trawy
syntetycznej o powierzchni całkowitej 5616 m2, wraz z wyposaŜeniem,
oświetleniem i ogrodzeniem.
Kolejne etapy zakładają budowę krytego lodowiska, centrum zdrowia, odnowy
biologicznej i urody SPA z basenem krytym, kompleksu basenów otwartych,
ścianki wspinaczkowej, kortów tenisowych, ścianek treningowych do tenisa,
boiska do kometki, skateparku, hotelu i restauracji oraz sceny z miejscem imprez
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masowych.
Trwają poszukiwania partnera prywatnego do realizacji tych
inwestycji. Miasto dysponuje projektem budowlanym oraz pozwoleniem na
budowę dla całości przedsięwzięcia.
3.13. Utworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Krośnie (C7).
Kontynuowano prace nad rozwojem ogólnodostępnej bazy sportowej w mieście.
Wybudowano i oddano do uŜytku nowe boisko przy Miejskim Zespole Szkół Nr 5
(ul. P. Skargi). Obiekt został zaprojektowany w taki sposób, aby moŜliwe było
uprawianie róŜnych dyscyplin sportowych. Boisko o nawierzchni poliuretanowej
wykonane zostało z podziałem na poszczególne boiska do róŜnych dyscyplin:
do koszykówki o wymiarach 26 m x 15 m oraz do siatkówki o wymiarach 18 m
x 9 m. Zaprojektowane wyposaŜenie umoŜliwia szybki demontaŜ urządzeń oraz
odpowiednią aranŜację płyty boiska przystosowanej do wybranej dyscypliny
sportowej.
Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni powstało takŜe przy Miejskim
Zespole Szkół Nr 1 (ul. Magurów). Ma wymiary 27m x 44 m, a jego układ
przestrzenny umoŜliwia bezkolizyjne uprawianie wielu dyscyplin sportowych: piłki
noŜnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa ziemnego, ringo
i innych ogólnorozwojowych gier i zabaw. Boisko zostało wkomponowane
w zielony teren, wolny od zabudowy i dróg komunikacyjnych. Całość otoczono
panelowym ogrodzeniem o wysokości 4 m. Inwestycja była współfinansowana
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Ponadto opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto inwestycję
w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2012” przy Miejskim Zespole Szkół Nr 4 ul. Kisielewskiego. Kompleks składa się z dwóch boisk – piłkarskiego oraz
wielofunkcyjnego. Boisko piłkarskie ma wymiary 30 x 62 m (pole gry 28 x 57 m),
posiada ogrodzenie do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami o wysokości 5 m.
Boisko wielofunkcyjne, przeznaczone do koszykówki i piłki siatkowej, ma wymiary
19,1 x 32,1 m i jest ogrodzone do wysokości 4 m.
We wcześniejszych latach powstały boiska wielofunkcyjne przy Zespołach Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1, 3, 4 i 6, Miejskim Zespole Szkół Nr 3 w dzielnicy
Polanka oraz „Orlik” przy ul. Legionów.
3.14. Rozwój turystyki rowerowej na Podkarpaciu - utworzenie tras
rowerowych w Krośnie (C7).
Zadanie polega na stworzeniu systemu ścieŜek i tras rowerowych
z wykorzystaniem istniejących dróg i ciągów pieszych poprzez częściowe
wykonanie nowych nawierzchni lub wydzielenie i odpowiednie oznakowanie
nawierzchni juŜ istniejących. W 2010 r. w ramach remontu chodników wykonano
ścieŜki rowerowe na następujących ulicach: Bohaterów Westerplatte, Powstańców
Warszawskich, Lenarta, Powstańców Śląskich – łącznie 1385 m, Tysiąclecia –
1700 m, Witosa – 300 m. Ogółem powstało ok. 3,4 km nowych dróg dla rowerów.
3.15. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie stanicy ZHP w Woli
Michowej (C7).
Na naleŜącym do miasta terenie, połoŜonym nad brzegiem rzeki Osławy,
powstanie baza harcerska o wysokim standardzie. W poprzednich latach
uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia, decyzję o warunkach zabudowy dla całości inwestycji oraz
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pozwolenie na budowę budynku sanitarnego. Zadanie znajduje się w fazie
przygotowawczej. ZłoŜony został wniosek o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Wniosek jest
rekomendowany do wsparcia.
3.16. Modernizacja hali sportowej przy ul. Legionów (C7).
W 2010 r. kontynuowano prace zmierzające do kompleksowej modernizacji hali
sportowej. Opracowano dokumentację projektową przebudowy sanitariatów,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej. Ogłoszono przetarg na
wybór wykonawcy robót w zakresie modernizacji sanitariatów oraz ścian
i posadzki hali sportowej.
3.17. Termomodernizacja krytej pływalni o zasięgu regionalnym przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (C7).
W 2010 r. zakończono realizowaną etapowo inwestycję, której wartość
przekroczyła 4 mln zł. Na termomodernizację pozyskano 1,2 mln zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
W ramach remontu wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz ściany niecki
basenowej. Docieplono budynek i wykonano nową elewację. Na dachu
zamontowanych zostało 114 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni
grzewczej 243 m². Wymieniono równieŜ całą instalację C.O. i zamontowano 165
szt. nowych grzejników. Nowa jest równieŜ instalacja wentylacyjna w hali
basenowej, natryskach, sali gimnastycznej i sali bankietowej. Chętni mogą
korzystać z sauny. Gruntowny remont przeszły takŜe szatnie i sanitariaty.
3.18. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 (C7).
W 2010 r. rozpoczęły się roboty budowlane. Wybrany w przetargu wykonawca
wykonał niwelację terenu oraz część fundamentów pod salę gimnastyczną. Obiekt
będzie miał wymiary 18 x 36 m i umoŜliwi rozgrywanie wielu dyscyplin
zespołowych.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 3,56 mln zł. Na jej realizację miasto uzyskało
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego w wysokości 900 tys. zł.
3.19. Stwarzanie warunków do realizacji lekcji wychowania fizycznego na
krytych pływalniach (C11).
W ramach zajęć wychowania fizycznego wszystkie krośnieńskie szkoły miały
moŜliwość korzystania z infrastruktury Zespołu Krytych Pływalni na podstawie
zawartych umów finansowanych z budŜetu miasta. Szkoły korzystały takŜe
z dowozu uczniów na baseny. W 2010 r. miasto Krosno na zajęcia na krytych
pływalniach przeznaczyło ponad 640 000 zł.
3.20. Realizacja projektów społeczno - edukacyjnych (C11).
Od 2008 roku realizowane są projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zarówno przez szkoły, jak i przez miasto Krosno. Obejmują one między innymi
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki:
- „Słuchać by słyszeć – słyszeć by słuchać” – projekt realizowany przez
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Krośnie w latach 2009 – 2013.
Celem projektu jest: opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie innowacyjnego programu
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nauczania MT, poprzez pozyskanie specjalistycznej kadry, poszerzenie oferty
zajęć specjalistycznych o innowacyjną metodę terapii. Wartość projektu
969 050,64 zł, całość kwoty pochodzi z UE,
- „Inwestujemy w certyfikaty - inwestujemy w swój sukces” – projekt
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie w latach
2010 – 2012. Jego celem jest zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów
poprzez kursy kwalifikacyjne do pracy na stanowisku specjalisty eksploatacji
sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, posługiwania się językami
obcymi, nowoczesnymi technologiami ICT oraz aktywnego planowania kariery
zawodowej. Całkowita wartość projektu - 501 510,93 zł, wysokość wkładu
własnego - 67 703,97 zł,
- „Bądź konkurencyjny na rynku pracy” – program podnoszenia
umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie, realizowany w latach 2010 – 2012. Celem
projektu jest zdobycie przez uczniów umiejętności
wykraczających poza
standardowy program nauczania, potwierdzenie zdobytych umiejętności
odpowiednim certyfikatem, wdroŜenie innowacyjnych form nauczania. Całkowita
wartość projektu - 505 996,46 zł, wysokość środków gminy - 68 309,52 zł,
- „Technik cyfrowych procesów graficznych” – projekt realizowany przez
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w latach 2010 – 2011. Celem
projektu jest poprawa funkcjonowania szkoły poprzez wdroŜenie programu
rozwojowego dla kierunku technik cyfrowych procesów graficznych. Wartość
projektu -178 849,90 zł, wysokość środków miasta - 24 144,74 zł,
- „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności
uczniów szkół Polski
Wschodniej”
–
realizowany
przez
Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie w latach 2008 - 2012. Celem projektu
jest opracowanie i wdroŜenie autorskich programów kształcenia, dostosowanych
do warunków szkoły, ukierunkowanych na podniesienie poziomu kluczowych
kompetencji uczniów szkół zawodowych w Polsce Wschodniej, ze szczególnym
uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno –
komunikacyjnych (ITC), języków obcych oraz przedsiębiorczości,
- „Komunikujmy się oraz liczmy z ECDL-em. Program wsparcia
młodzieŜy III LO w Krośnie” - projekt realizowany przez Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w latach 2010 - 2011. Celem projektu jest dostarczenie
wiedzy i podniesienie umiejętności uczniów, poprzez zbudowanie kompleksowego
programu rozwoju szkoły, zwiększenie umiejętności posługiwania się językiem
obcym, znajomości nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
podniesienie umiejętności matematycznych uczniów. Wartość projektu –
383 146,15 zł, całość kwoty pochodzi z Unii Europejskiej.
Projekty społeczno – edukacyjne finansowane ze środków budŜetowych:
- Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – W związku
z przyznaną na rok 2010 dotacją w wysokości 43 200 zł oraz ustalonym
harmonogramem realizacji wydatków szkoły – SP 6, MZSzOI oraz MZS 1
prowadziły działania integracyjne na rzecz uczniów i rodziców, organizację
wypoczynku letniego i wyjazdu w ramach „zielonej szkoły”, doposaŜenie biblioteki
szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów romskich,
- „Śpiewająca Polska” – w ramach ogólnopolskiego programu rozwoju
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chórów szkolnych I LO ze środków otrzymanych w 2010 r., w wysokości 1 905,06
zł sfinansowało wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia z chórem
szkolnym,
- „Radosna szkoła” - rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia, w ramach którego w latach 2009 - 2010 wszystkie
krośnieńskie szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw. Szkoły Podstawowe Nr 1 i 5 mogły ubiegać się
o dofinansowanie do wysokości 6 000 złotych. Pozostałe szkoły (tzw. duŜe – SP 3,
4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15) - o dofinansowanie do wysokości 12 000 złotych. Łącznie
w ramach programu doposaŜono szkoły podstawowe na sprzęty o wartości
125 272 złotych,
- „Lekcja Samorządowa” – miejski program realizowany od 2006 roku
z inicjatywy MłodzieŜowej Rady Miasta Krosna. Celem programu jest przybliŜenie
młodzieŜy spraw związanych z działalnością samorządu lokalnego, poznanie praw
i obowiązków mieszkańców oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów
na styku obywatel – urząd. W roku szkolnym 2009/2010 zakończyła się trzecia
edycja programu wraz z wyjazdem uczestników lekcji do Warszawy. W programie
brały udział wszystkie szkoły ponadgimnazjalne,
- „Kolorowa Klasa Krosnoludka” - miejski program wsparcia szkół
I - III moŜliwość
podstawowych zapewniający kaŜdemu uczniowi klas
pozostawiania ksiąŜek i przyborów szkolnych w szkole. W ramach programu
unowocześnia się sale lekcyjne, wyposaŜając je w meble, pomoce dydaktyczne,
zabawki, sprzęt sportowy, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne itp.,
- „Podręcznik dla technika” – miejski program społeczno- edukacyjny
zapewniający uczniom techników bezpłatne podręczniki do
kształcenia
zawodowego. Celem programu jest zmniejszenie róŜnic w dostępie do wiedzy
i ograniczenie kosztów dla rodziców, których dzieci wybierają kształcenie
w czteroletnim technikum.
3.21. Unowocześnianie bazy oświatowej (C11).
W 2010 r. wykonano szereg prac inwestycyjnych i remontowych, które znacznie
poprawiły stan techniczny szkół i placówek oświatowych. Realizowano wymianę
stolarki okiennej i drzwi wejściowych, remonty kominów, modernizację systemów
grzewczych, instalacji elektrycznej, wodociągowej oraz wentylacji, remonty
sanitariatów, sal lekcyjnych, schodów i korytarzy, modernizacje sal
gimnastycznych, modernizacje i adaptacje pomieszczeń szkolnych do celów
dydaktycznych, wymianę posadzek, remonty ogrodzenia, zagospodarowanie
terenów przy szkołach i przedszkolach pod kątem wspomagania zajęć
edukacyjnych i rekreacyjnych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z rządowego
programu „Radosna Szkoła” wybudowano dwa kolorowe, nowoczesne
i bezpieczne place zabaw przy SP Nr 7 i SP Nr 8 oraz rozpoczęto budowę sześciu
kolejnych podobnych obiektów.
Zakończono takŜe realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia poprzez
przebudowę warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
w Krośnie”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. W wyniku realizacji projektu przebudowany
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i zmodernizowany został nieuŜywany od wielu lat budynek byłych warsztatów
szkolnych. Obiekt kompleksowo wyposaŜono w niezbędne do nowoczesnej
edukacji przyrządy dydaktyczne oraz w meble szkolne (ławki szkolne, krzesła,
tablice). Dzięki realizacji projektu powstały:
- pracownie
do
nauczania
przedmiotów
zawodowych
wyposaŜone
w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny oraz sprzęt
komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem,
- pracownie językowe wyposaŜone w nowoczesny sprzęt multimedialny do nauki
języków obcych,
- sale dydaktyczne do nauki przedmiotów ogólnych,
- nowoczesna sala konferencyjna,
- inne pomieszczenia (np. szatnia uczniowska, pomieszczenia obsługi, magazyn
RTV, toalety).
3.22. Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych (C14).
WaŜną formą nagradzania zdolnych uczniów są przyznawane od 2004 r. Nagrody
Prezydenta Miasta. Nagrody te otrzymują uczniowie, którzy w ostatnim roku
szkolnym uzyskali wyróŜnienia w finałach znaczących konkursów i zawodów
międzynarodowych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wojewódzkich
konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych. Tradycyjnie juŜ, nagrodzeni
uczniowie otrzymali bony ksiąŜkowe, karnety na baseny, do artKina i na imprezy
organizowane przez RCKP. W 2010 r. wartość przyznanych nagród przekroczyła
40 tys. zł.
Inną formą wsparcia najzdolniejszych uczniów są przyznawane corocznie
stypendia Prezydenta Miasta Krosna za wyniki w nauce lub osiągnięcia
artystyczne i sportowe W 2010 r. 23 gimnazjalistów i 15 uczniów szkół
ponadigmnazjalnych, dzięki swoim wybitnym osiągnięciom zostało stypendystami
Prezydenta Miasta Krosna. Młodzi, zdolni laureaci licznych olimpiad, konkursów
i zawodów otrzymują comiesięczne wsparcie z miejskiej kasy z przeznaczeniem
m.in. na pomoce naukowe. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj.
od września do czerwca danego roku szkolnego, w wysokości nie mniejszej niŜ
100 zł. Maksymalna wysokość stypendium dla gimnazjalistów to 150 zł, natomiast
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 200 zł.
3.23. Zwiększenie zasobów mieszkaniowych miasta (C15).
W 2010 r. Towarzystwo Budownictwa Społecznego oddało do uŜytku kolejny nowy
blok przy ul. świrki i Wigury, w którym mieści się 48 mieszkań przeznaczonych do
najmu, o łącznej powierzchni uŜytkowej 2158,88 m2.
Rozpoczęto takŜe przygotowania do kolejnej inwestycji TBS przy ul. świrki
i Wigury – budowy dwóch bloków mieszkalnych (odpowiednio 36 mieszkań
przeznaczonych do sprzedaŜy oraz 48 mieszkań przeznaczonych na wynajem).
3.24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
niektórych zadań miasta w sferze społecznej (C16).

w

celu

realizacji

Miasto Krosno na podstawie ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawy o pomocy społecznej zleca realizację zadań
publicznych organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów ofert.
W 2010 r. organizacje wybrane w ramach konkursów organizowały wypoczynek
dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemami alkoholowymi oraz rodzin
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zagroŜonych narkomanią, prowadziły biuro porad obywatelskich, zajęcia z dziećmi
z rodzin dysfunkcyjnych, świetlice socjoterapeutyczne oraz kuchnię i schronisko
dla bezdomnych.
Z pomocy skorzystało wiele osób znajdujących się w potrzebie, w tym:
-

200 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką,
218 osób objętych doŜywianiem,
530 osób korzystających z porad i informacji,
62 osoby korzystające ze schroniska,
354 dzieci korzystających z wypoczynku, w tym z rodzin z problemem
alkoholowym oraz zagroŜonych narkomanią,
75 dzieci korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych,
144 osoby starsze objęte wsparciem aktywnego trybu Ŝycia,
156 osób objętych usługami opiekuńczymi nad chorymi.

3.25. Działalność Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (C16).
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, zlokalizowane przy
ul. Grodzkiej, prowadzi szereg działań, mających na celu wspieranie, integrowanie
oraz promowanie krośnieńskich organizacji pozarządowych. Stwarza moŜliwość
korzystania przez organizacje z usług konsultingowych i porad prawnych,
pomocy
doradztwa
z
zakresu
tworzenia
nowych
stowarzyszeń,
w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów konkursowych. W CWOP ma siedzibę
8 stowarzyszeń, a 161 organizacji współpracuje z tą jednostką. W 2010 r. odbyło
się 6 szkoleń dla członków organizacji pozarządowych, 13 konferencji
z organizacjami i wolontariuszami, a takŜe dwa spotkania w ramach Forum
Organizacji Pozarządowych. Ponadto CWOP redaguje stronę internetową oraz
kwartalny biuletyn informacyjny, aktualizuje bazę krośnieńskich organizacji
pozarządowych, a takŜe prowadzi KROSNOludzkie Centrum Wolontariatu, które
zrzesza 13 grup woluntarystycznych.
4. Obszar strategiczny EKOLOGIA.
Krosno – miasto czyste i zdrowe.
4.1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście (D1).
W 2010 r. skanalizowane zostały okolice al. Jana Pawła II i ul. Sportowej, a takŜe
ul. Klonowej, Rzeszowskiej, Długiej i Bema. Kanalizacja powstała takŜe w Polance
na ul. Rayskiego i Popiełuszki, a na Zawodziu, przy ul. Stapińskiego
przebudowana została przepompownia.
Zakończono I etap rozdziału kanalizacji ogólnospławnej, który obejmował ulice:
Lewakowskiego, Wolności, Czuchry, Łukasiewicza, Piłsudskiego, Czajkowskiego.
W ramach rozdziału kanalizacji wykonano 6,7 km nowych sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 1,8 km nowych sieci kanalizacji deszczowej. Wykonanie rozdziału
jest waŜne ze względu na poprawę stanu środowiska oraz likwidację przyczyn
podtapiania budynków w okresie intensywnych opadów.
Wykonano takŜe projekty kanalizacji sanitarnej w rejonach ulic: Bieszczadzka,
Maczka oraz część ulicy Prządki oraz rozdziału kanalizacji w rejonie ul. Legionów
i Bursaki.
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Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
realizowało projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej
miasta Krosna – I etap”, którego elementami są m.in. modernizacja zakładów
uzdatniania wody, przebudowa sieci magistralnych, modernizacja odcinków sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, budowa suszarni osadów na
oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 2010 r. w ramach projektu
rozpoczęto prace przy modernizacji Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie.
4.2. Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury
energetycznej
dzięki
zastosowaniu
odnawialnych
źródeł
energii
w budynkach uŜyteczności publicznej w Krośnie (D4).
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu
Województwa Podkarpackiego. Jego przedmiotem jest:

Operacyjnego

- wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody basenowej oraz ciepłej
wody uŜytkowej dla budynku basenu przy ul. Wojska Polskiego 45a w Krośnieinstalacja 90 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej
163,8 m2,
- wykonanie instalacji solarnej dla potrzeb instalacji ciepłej wody uŜytkowej
w budynku Bursy Międzyszkolnej przy ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie25 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni absorpcyjnej 62,5 m2 na
dachu budynku.
Pierwsza część inwestycji – wykonanie instalacji solarnej na krytej pływalni została
zrealizowana w 2010 r. Opracowano takŜe dokumentację projektową dla drugiej
części zadania.
4.3. Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów (D5).
Akcyjny lub ciągły odbiór od mieszkańców róŜnego rodzaju odpadów w znacznym
stopniu ogranicza ilość „dzikich wysypisk”. Pod hasłem „Porządkujmy wspólny
dom” prowadzonych jest szereg działań, z których najwaŜniejsze to:
- selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych,
- utylizacja wyrobów zawierających azbest,
- zbiórka zuŜytych baterii w ramach konkursu dla dzieci i młodzieŜy pod nazwą
„Poszukiwacze Zaginionych Baterii”,
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
- zbiórka odpadów zielonych,
- zbiórka odpadów elektrycznych i elektronicznych,
- zbiórka przeterminowanych lekarstw p.n. „Przeterminowane leki wracają do
apteki”,
- zbiórka termometrów rtęciowych p.n. „Wolę mieć nowy niŜ stary rtęciowy”.
W 2010 r. zebrano selektywnie następujące ilości odpadów:
- opakowania z tworzyw sztucznych – 218,6 Mg (ton),
- opakowania ze szkła gospodarczego – 683 Mg,
- opakowania z papieru i tektury – 232,3 Mg,
- opakowania z metali – 29,7 Mg,
- odpady zawierające azbest – 45,3 Mg,
- zuŜyte baterie – 6,73 Mg,
- odpady wielkogabarytowe – 45,8 Mg,
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- odpady elektryczne i elektroniczne – 37,5 Mg,
- odpady zielone – 2537,63 Mg,
- odpady przeterminowanych lekarstw – 864 kg,
- termometry rtęciowe – 42 kg.
4.4. Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez
remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu
(D7).
Projekt był współfinansowany Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego. Realizacja inwestycji trwała dwa lata, kosztowała
ponad 3,3 mln zł, z czego 85% to środki unijne.
W ramach projektu odbudowano i wyremontowano 1 106,19 m bulwaru na
prawym brzegu potoku Lubatówka oraz 1 891 m wyerodowanych brzegów. Na
całej długości wału ułoŜony został trakt spacerowy z kostki betonowej.
5. Obszar strategiczny WIZERUNEK.
Krosno – miasto znane, lubiane i szanowane.
5.1. Dbanie o estetyczny wygląd miasta (E1).
Zadanie polegało m.in. na utrzymaniu zieleni miejskiej, w tym parków, skwerów,
kwietników i zieleni przydroŜnej, donic kwiatowych na lampach ulicznych, oraz
organizacji kolejnej edycji Konkursu „Najpiękniejszy Ogród”. Utrzymano ok. 450 m2
obsadzeń kwiatowych, 76,5 m2 kwiatów sezonowych, 29 m2 murków kwiatowych,
40 m2 wazonów z kompozycją roślin mieszanych, 300 sztuk róŜ, 89 pojemników
z kwiatami letnimi na lampach ulicznych.
Ponadto zorganizowany został wystrój boŜonarodzeniowy miasta – przystrojono
ok. 6,5 km ulic, wykonano szopkę oraz iluminację świąteczną na Rynku,
udekorowano mosty w centrum miasta.
5.2. Realizacja niektórych zadań gminy w dziedzinie sportu, kultury
i turystyki, zawartych w programie współpracy z organizacjami
pozarządowymi (E5).
W związku z przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego
i o wolontariacie, ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o sporcie
kwalifikowanym, Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarte konkursy na realizację
zadań publicznych w zakresie kultury, sportu i turystyki.
W 2010 r. udzielono dotacji na łączną kwotę 476 000 zł. Dotacje dotyczyły:
-

organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta – łącznie 82 000 zł,
organizacji imprez sportowych na terenie miasta – łącznie 35 000 zł,
organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieŜy z terenu miasta –
łącznie 8 000 zł,
organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieŜy ze szkół krośnieńskich
w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego – łącznie 31 000 zł,
rozwoju sportu kwalifikowanego - łącznie 200 000 zł,
promocji miasta poprzez sport – łącznie 120 000 zł.
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5.3. Wykreowanie i zwiększenie rangi najwaŜniejszych imprez cyklicznych
odbywających się w mieście (E6).
W 2010 r. kontynuowano organizację cyklicznych wydarzeń, które na stałe wpisały
się w kalendarz imprez kulturalnych Krosna. Jak co roku, odbyły się m.in.
Międzynarodowe Górskie Zawody Balonowe z imprezą towarzyszącą „Balony nad
Krosnem”, Festiwal Karpackie Klimaty oraz impreza nawiązująca do tradycji
naftowych regionu - Świet(l)ne Miasto.
Ponadto szereg imprez kulturalnych o charakterze cyklicznym zorganizowało
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza (m.in. Krośnieńskie Spotkania Teatralne,
Sobótka nad Wisłokiem).
W mieście organizowane były takŜe imprezy sportowe, m.in. Krośnieński Bieg
Konstytucji, Bieg Niepodległości, Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków.
Łącznie odbyło się 7 duŜych wydarzeń o charakterze regionalnym oraz ok. 20
wystaw o znaczeniu ponadlokalnym, organizowanych przez BWA, RCKP
i „Piwnicę PodCieniami”.
Relacje z wymienionych wydarzeń zamieszczały lokalne i ogólnopolskie media
(m.in. TVN i Onet.pl). Ponadto odbył się koncert „Lato z Radiem Rzeszów”.
5.4. Stałe doskonalenie funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych
(E7).
Odbył się audyt zewnętrzny na zgodność procedur z nową normą ISO 9001:2009
w Urzędzie Miasta Krosna. Audytorzy zewnętrzni po wnikliwej obserwacji działania
procedur w urzędzie nie mieli Ŝadnych spostrzeŜeń, jak równieŜ nie stwierdzili
niezgodności.
5.5. Rozwój partycypacji obywatelskiej młodzieŜy (E8).
Z inicjatywy MłodzieŜowej Rady Miasta Krosna zorganizowano kolejną edycję
programu „Lekcja samorządowa”, w którym brali udział uczniowie wszystkich
krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. W sali obrad Rady Miasta Krosna
odbyło się 10 lekcji, z których kaŜda prowadzona była przez inną szkołę. MłodzieŜ
podczas spotkań ma moŜliwość zadania pytań prezydentom, radnym
i pracownikom samorządowym, podzielenia się z nimi swoimi spostrzeŜeniami
dotyczącymi rozwoju Krosna czy poinformowania ich o swoich pomysłach.
Z okazji Dnia Dziecka zorganizowano takŜe obrady V Krośnieńskiego Parlamentu
Dzieci i MłodzieŜy.
5.6. Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne (E9).
W 2010 r. realizowano oraz przygotowywano do realizacji następujące projekty:
- „Anioły Pogranicza” (0,04 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz ze środków
budŜetu państwa, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 0,05 mln
euro);
- „Poprawa jakości kształcenia poprzez przebudowę warsztatów
szkolnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie” (1,58 mln zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, całkowita wartość projektu 2,38 mln zł);
- „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez przebudowę
skrzyŜowania na ulicy Bohaterów Westerplatte w Krośnie wraz z
modernizacją ciągu gminnych dróg dojazdowych” (1,65 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
całkowita wartość projektu 2,51 mln zł);
- „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez poprawę powiązań
komunikacyjnych dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych i lotniska
wzdłuŜ ulic: Zręcińska – Lotników” (3,67 mln zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, całkowita
wartość projektu 5,26 mln zł);
- „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna
poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na jego prawym
brzegu” (1,58 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 1,86 mln zł);
- „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego
wdroŜenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej
opieki perinatalnej” (0,4 mln euro ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, całkowita wartość projektu 0,5 mln euro);
- „Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Krośnie przy ulicy
Bursaki 41” (2,39 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 -2013, całkowita wartość projektu 3,45 mln zł);
- „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy ulicy Bursaki
w Krośnie w ramach programu Euroboisko” (0,9 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
całkowita wartość projektu 1,92 mln zł);
- „Poprawa jakości świadczonych usług w placówkach pomocy
społecznej w Krośnie” (0,87 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 1,59
mln zł);
- „Rozwój transportu publicznego w Krośnie i okolicznych gminach
poprzez zakup nowego taboru autobusowego oraz wdroŜenie biletu
elektronicznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.” (4,97 mln
zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, całkowita wartość projektu 5,84 mln zł);
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Krośnie”
(1,45 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 2,56 mln zł);
- „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju
mieszkańców miasta Krosna” (0,84 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, całkowita wartość projektu 0,99 mln zł);
- „Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury
energetycznej
dzięki
zastosowaniu
odnawialnych
źródeł
energii
w budynkach uŜyteczności publicznej w Krośnie” (0,41 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
całkowita wartość projektu 0,48 mln zł);
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 991 od granic miasta do ul. Betleja
w Krośnie” (12,71 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, całkowita wartość projektu 20,55 mln zł);
- „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie
transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku
i Presovie” (4,97 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka 2007-2013, całkowita wartość projektu 2,44 mln
euro);
- „Przebudowa ulic Chopina, Bursaki, Legionów, Piłsudskiego od ul.
Wieniawskiego do mostu na rzece Lubatówka w Krośnie” (2,22 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, całkowita wartość projektu 3,40 mln zł);
- „Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie” (12,68 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
całkowita wartość projektu 15,87 mln zł);
- „PORZĄDKUJMY WSPÓLNY DOM – świadomość ekologiczna
mieszkańców Krosna i Svidnika” (0,04 mln euro ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków
budŜetu państwa, całkowita wartość projektu 0,05 mln euro).
- „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację bazy
i doposaŜenie jednostek ochotniczych straŜy poŜarnych” (0,89 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, całkowita wartość projektu 1,08 mln zł);
- „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozbudowę sieci
szerokopasmowej na terenie Gmin Krosno i Chorkówka” (1,51 mln zł ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013, całkowita wartość projektu 2,18 mln zł);
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- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w
oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie” (w chwili
obecnej wartość dofinansowania wynosi 46, 34 mln zł ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, całkowita
wartość projektu 93,53 mln zł);
- „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów pod inwestycje” (21,99 mln zł ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, całkowita wartość
projektu 32,52 mln zł);
- „Remont ul. Tysiąclecia w Krośnie” (1,96 mln zł ze środków Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008
– 2011”, 1,96 mln zł dotacja celowa z budŜetu państwa; całkowita wartość projektu
3,93 mln zł).
5.7. Rozwój współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi (E10).
Krosno współpracuje z sześcioma miastami w oparciu o umowy partnerskie:
Edewecht - Niemcy; Sarospatak, Sátoraljaújhely, Zalaegerszeg – Węgry; UŜhorod
– Ukraina, Uherské Hradiště– Czechy. Słowackie miasto Košice współpracuje
z Krosnem na podstawie deklaracji o współpracy.
Ponadto Krosno rozwija kontakty z sześcioma innymi miastami: Bardejov, Prešov,
Svidnik – Słowacja, Fjell – Norwegia, Priverno – Włochy, Tokaj - Węgry.
Współpraca obejmuje głównie płaszczyznę turystyczną, kulturalną i sportową,
a takŜe wymianę młodzieŜy oraz doświadczeń w zarządzaniu miastem.
Rozwijanie
współpracy
partnerskiej
skutkuje
realizacją
projektów,
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2010 r. kontynuowano
realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie
transgranicznej sieci produktów turystycznych w Krośnie, Svidniku i Presovie”
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013. Na przedsięwzięcie składa się budowa Parku
Przygody w Krośnie, modernizacja wyciągu narciarskiego w Czarnorzekach,
przebudowa sztucznego lodowiska w Svidniku oraz Budowa Centrum Linowego
w Presovie.
Z kolei współpraca z norweskim miastem Fjell zaowocowała realizacją projektu
„Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdroŜenia
programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej",
współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
Współpraca w sferze kulturalnej realizowana była w ramach projektu „Anioły
Pogranicza”, współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Głównym celem projektu jest
aktywizacja i wzajemna integracja środowisk twórczych, mieszkańców oraz
instytucji po obydwu stronach granicy oraz promocja pogranicza na bazie jego
specyfiki kulturowej i tradycji związanych z okresem BoŜego Narodzenia.
Wydarzenia kulturalne w ramach projektu organizowane były w Krośnie i Svidniku.
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We współpracę zagraniczną aktywnie włączały się: Biuro Wystaw Artystycznych,
Muzeum Rzemiosła, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krośnieńska
Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Część II. Wskaźniki monitorowania stanu miasta.
Obszar strategiczny ŁAD PRZESTRZENNY
W ubiegłym roku kontynuowano realizację najwaŜniejszych inwestycji drogowych,
słuŜących stworzeniu efektywnego układu komunikacyjnego, zwiększającego
atrakcyjność inwestycyjną Krosna. Ma to odzwierciedlenie w utrzymujących się na
wysokim poziomie wskaźnikach wydatków majątkowych w budŜecie miasta oraz
wydatków na transport i łączność.
Systematycznie wzrasta takŜe powierzchnia miasta, na której obowiązują
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dzięki konsekwentnej
realizacji programu sporządzania planów miejscowych poprawiają się warunki do
inwestowania w mieście, poprzez znaczące skrócenie i uproszczenie procesu
inwestycyjnego.

Wydatki miasta
na transport
i łączność w
przeliczeniu na
1 mieszkańca

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Tabela nr 1. Wskaźniki obszaru strategicznego ŁAD PRZESTRZENNY.

zł

145,08

182,51

245,52

210,62

276,07

614,05

669,65

598,73

UM

Wydatki
majątkowe
budŜetu miasta
jako odsetek
wydatków
ogółem

%

16,97

18,59

17,71

27,7

22,54

29,47

23,23

25,20

UM

Procent
pokrycia
obszaru miasta
planami
miejscowymi

%

8,3

11,3

11,3

21,3

21,3

29

30

31

UM

UM- dane Urzędu Miasta Krosna

Obszar strategiczny PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W 2010 r. nadal obserwowany był wzrost liczby podmiotów gospodarczych
zarejestrowanych w systemie REGON na terenie Krosna, w tym wzrost liczby
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
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obszaru

strategicznego

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ.

Podmioty

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Wskaźniki

Jednostka

Tabela nr 2.
gospodarcze.

5 278

5 435

GUS

Podmioty
gospodarki
narodowej
ogółem

szt.

5 105

5 073

5 097

5 134

5 174

5 234

Podmioty
gospodarki
narodowej na
1000
mieszkańców

szt.

105

104

105

107

109

110

111

114,5

GUS

Spółki handlowe
z udziałem
kapitału
zagranicznego

szt.

30

33

37

44

46

45

46

47

GUS

Osoby fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

os.

3 858

3 798

3 769

3 775

3 776

3 860

3 917

4 037

GUS

Nakłady
inwestycyjne w
przedsiębiorstwach

mln
zł

101,6

139

126,1

135,7

211,7

128,9

145,8

b.d.

GUS

Wartość brutto
środków
trwałych w
przedsiębiorstwach

mln
zł

1603,5

1705,1

1694,9

1837,2

1887,8

2105,4

1941,9

b.d.

GUS

Produkcja
sprzedana
przemysłu na 1
mieszkańca

zł

22795

20893

21833

25483

30018

29519

26034

b.d.

GUS

GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych
b.d. – brak danych

W porównaniu z innymi miastami na prawach powiatu w województwie
podkarpackim, wskaźnik liczby podmiotów gospodarczych w odniesieniu do liczby
mieszkańców jest bardzo korzystny – Krosno zajmuje drugie miejsce (za stolicą
województwa).
Wskaźnik przedsiębiorczości w Krośnie jest takŜe znacznie wyŜszy niŜ średnia dla
województwa podkarpackiego, która wynosi 72,6 podmiotów gospodarczych na
1000 mieszkańców oraz wyŜszy od średniej krajowej, wynoszącej 102,4. Fakt ten
bardzo pozytywnie świadczy o aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców
miasta.
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Wykres nr 1. Wskaźnik przedsiębiorczości w miastach na prawach powiatu (liczba
podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców).

Wskaźnik przedsiębiorczości w 2010 r.
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
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0

114,5

119,6

96,5

106

średnia krajowa
średnia dla
województwa

Krosno

Przemyśl

Rzeszów Tarnobrzeg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wskaźniki zatrudnienia wyraźnie odzwierciedlają skutki kryzysu gospodarczego.
Szczególnie trudny dla lokalnych firm był rok 2009, w którym zanotowano spadek
zatrudnienia w przemyśle i budownictwie aŜ o 28% w stosunku do roku
poprzedniego.
Wykres nr 2. Pracujący w Krośnie według sektorów gospodarki
14000

12711

12484

12118

11828

liczba pracujących

12000
10000

8501
8000

7143

7491

7283

6000

5340

4937

4448

7178

7176

6187

5909

4000
2000
225

829

232

755

770

249

233

723
0

0

0
2005

2006

2007

2008

2009

rok

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
przemysł i budownictwo
handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka
magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja
działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości
pozostałe usługi

Źrodło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Wartości zerowe na wykresie oznaczają
brak danych GUS za 2009 r. Dane za 2010 r. nie zostały opublikowane.
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W sektorze turystyki na uwagę zasługuje systematyczny rozwój branŜy
hotelarskiej. W 2010 r. na terenie Krosna powstał jeden nowy obiekt świadczący
usługi hotelarskie.

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Tabela nr 3. Wskaźniki obszaru strategicznego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Turystyka.

535

595

UM

Liczba miejsc
noclegowych

szt.

341

350

362

407

478

478

Korzystający
z noclegów

os.

11 231

10 232

7 761

8 066

9 859

14 919

15 181

15 495

GUS

Liczba turystów
zagranicznych
korzystających z
noclegów

os.

1 791

1 905

2 097

2 399

2 387

2 445

2 422

2 478

GUS

Udzielone
noclegi

szt.

15 790

17 101

12 497

8 277

10 892

22 320

22 382

24 919

GUS

Noclegi
udzielone
turystom
zagranicznym

szt.

2 010

2 105

2 318

2 604

2 726

4 313

3 783

5 468

GUS

UM – dane zebrane przez Urząd Miasta Krosna
GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych

Obszar strategiczny SFERA SPOŁECZNA
Nadal systematycznie spada liczba mieszkańców miasta. Analizując przyczyny
tego zjawiska naleŜy mieć na uwadze ich złoŜoność oraz fakt, Ŝe motywacje mogą
być odmienne dla kaŜdej emigrującej osoby. Trzeba zauwaŜyć, Ŝe obok emigracji
zarobkowych do bogatszych regionów lub za granicę, występuje takŜe
charakterystyczne dla wielu ośrodków miejskich zjawisko suburbanizacji – odpływ
mieszkańców do wsi połoŜonych w niewielkiej odległości od miasta.
Krosno jest najbardziej napływowym powiatem województwa podkarpackiego pod
względem dojazdów pracowników. Występuje tu najniŜszy odsetek osób
zamieszkujących miasto wśród ogółu zatrudnionych w krośnieńskich firmach –
17,6%. Świadczy to o roli Krosna jako subregionalnego centrum w województwie,
które skupia szereg instytucji publicznych, koncentruje na swym terenie zakłady
przemysłowe, zaspokaja ponadlokalne potrzeby mieszkańców w sferze dostępu
do rynku usług∗.

∗

Źródło: Trajektorie migracyjne województwa podkarpackiego, red. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska, Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 2010.
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Tabela nr 4. Wskaźniki obszaru strategicznego SFERA SPOŁECZNA. Ludność.

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

47563

47445

UM

Liczba
mieszkańców
miasta

os.

48812

48657

48442

48095

47830

47703

Kobiety na 100
męŜczyzn

os.

111

111

111

111

111

111

112

112

GUS

Ludność w wieku
przedprodukcyjnym

%

20,9

20

19

18,6

18,0

17,6

17,2

17,1

GUS

Ludność w wieku
produkcyjnym

%

65,1

65

66

66,2

66,1

65,9

65,3

GUS

Ludność w wieku
poprodukcyjnym

%

14

15

15

15,3

15,8

16,4

16,9

17,7

GUS

Przyrost naturalny

‰

0,5

-0,4

0,5

0,6

0,9

1,5

0,8

1,6

GUS

Saldo migracji

‰

-5,2

-1,6

-4,4

-5,0

-7,4

- 2,5

- 2,3

-3

GUS

66,1

UM – dane Urzędu Miasta Krosna
GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych

Z danych Komendy Miejskiej Policji wynika, Ŝe wzrosła przestępczość na terenie
miasta, w tym przestępczość o charakterze kryminalnym.
Znacząco wzrosło natomiast bezpieczeństwo na krośnieńskich drogach. W 2010 r.
Policja zanotowała spadek liczby wypadków drogowych o 37% w porównaniu do
roku 2009 i aŜ o 61% w porównaniu do roku 2008.
Tabela nr 5. Wskaźniki obszaru strategicznego SFERA SPOŁECZNA. Przestępczość
i wypadki drogowe.

Liczba przestępstw

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

szt.

1653

1461

1642

1583

1549

1293

1198

1211

KMP

Liczba przestępstw
(w przeliczeniu na
1000 mieszkańców)

szt.

34

30

34

33

32

27

25

26

KMP

Liczba przestępstw
o charakterze
kryminalnym

szt.

1216

888

1241

1106

1066

871

727

830

KMP

29

Liczba przestępstw
o charakterze
kryminalnym
(w przeliczeniu na
1000 mieszkańców)

szt.

25

18

26

23

22

18

15

17

KMP

Liczba wypadków
drogowych

szt.

49

51

34

35

48

56

35

22

KMP

KMP – dane Komendy Miejskiej Policji w Krośnie

Kryzys gospodarczy miał odzwierciedlenie we wskaźniku stopy bezrobocia, który
wzrósł do 7,6% oraz w znacznym spadku liczby pracujących.
Tabela nr 6. Wskaźniki obszaru strategicznego SFERA SPOŁECZNA. Rynek pracy.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

Pracujący

os.

23666

24038

24471

25399

26269

25579

22629

b.d.

GUS

Pracujący na 1 000
mieszkańców

os.

485

494

505

532

550

538

476

b.d.

GUS

Stopa bezrobocia
rejestrowanego

%

9,3

8,1

8,3

6,7

4,8

5,2

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto

zł

1 870

1 887

1 905

1 969

2 137

2 300

2 495

b.d.

GUS

Przeciętne
miesięczne
wynagrodzenie
brutto w relacji do
średniej krajowej

%

80,8

78,3

76,0

74,7

74,5

72,8

75,2

b.d.

GUS

6,8

7,6

GUS

GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych
b.d. – brak danych

Ruch budowlany w roku 2010 był porównywalny z rokiem poprzednim. Liczba
nowych mieszkań oddanych do uŜytkowania spadła w stosunku do 2009 r.,
niemniej nadal pozostała relatywnie wysoka.
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Tabela nr 7. Wskaźniki obszaru strategicznego SFERA SPOŁECZNA. Ruch budowlany.

Budynki oddane do
uŜytkowania

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

127

89

87

GUS

91

85

54

61

GUS

203

221

113

182

112

GUS

17699

22315

15148

15989

12466

GUS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

szt.

202

160

140

103

115

Budynki mieszkalne
oddane do
uŜytkowania

szt.

179

109

104

78

Mieszkania oddane
do uŜytkowania

szt.

183

116

129

Powierzchnia
uŜytkowa
nowooddanych
mieszkań

m

2

29196

17719

18065

GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych

Na uwagę zasługuje wzrost wydatków miasta na kulturę i sport, związany m.in.
z licznymi inwestycjami w rozwój infrastruktury sportowej oraz towarzyszący mu
wzrost liczby ćwiczących w klubach sportowych.
Tabela nr 8. Wskaźniki obszaru strategicznego SFERA SPOŁECZNA. Kultura i sport.

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

594

317

468

UM

b.d.

1778

b.d.

2 193

GUS

b.d.

37

b.d.

46

GUS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

zł

209

240

210

246

572

Ćwiczący w
klubach

os.

b.d.

1 540

b.d.

2001

Ćwiczący w
klubach na 1000
mieszkańców

os.

b.d.

32

b.d.

41,9

Wydatki miasta na
kulturę i sport w
przeliczeniu na
1 mieszkańca

UM – dane Urzędu Miasta Krosna
GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych
b.d. – brak danych
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Obszar strategiczny EKOLOGIA
Od kilku lat występuje systematyczny spadek ilości wytwarzanych odpadów.
W 2010 r. nieznacznie wzrosła emisja zanieczyszczeń.
Tabela nr 9. Wskaźniki obszaru strategicznego EKOLOGIA.

Ścieki przemysłowe i
komunalne
oczyszczane w %
ścieków
wymagających
oczyszczania

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

%

98,26

98,30

97,11

97,08

96,98

96,75

96,45

b.d.

GUS

Emisja
zanieczyszczeń
pyłowych

t

331

270

216

157

78

81

71

85

GUS

Zanieczyszczenia
pyłowe zatrzymane
lub zneutralizowane
w urządzeniach do
redukcji
zanieczyszczeń

t

2 334

1 692

1 316

889

437

509

454

357

GUS

tys.
t

157,6

139,6

135,7

130,1

123,6

114,3

99,4

104,3

GUS

Zanieczyszczenia
gazowe zatrzymane
lub zneutralizowane
w urządzeniach do
redukcji
zanieczyszczeń

t

9

10

9

7

8

10

8

16

GUS

Odpady wytworzone

tys.
ton

22,9

24,5

24,9

24,7

49,1

60,4

57,1

54,4

GUS

Odpady poddane
odzyskowi

tys.
ton

22,5

23,3

23,5

23,7

27,6

28,0

24,9

23,8

GUS

Odpady
unieszkodliwione

tys.
ton

0,9

0,7

0,1

0,7

20,8

32,2

28,9

30,4

GUS

Nakłady
inwestycyjne na
ochronę środowiska

tys.
zł

4840

12691

10801

46578

7933

6801

15112

b.d.

GUS

Emisja
zanieczyszczeń
gazowych

GUS – dane Głównego Urzędu Statystycznego – Bank Danych Lokalnych
b.d.- brak danych

Obszar strategiczny WIZERUNEK
W 2010 r. wzrosła wielkość środków zewnętrznych pozyskanych na realizację
zadań miasta. Wiele projektów przygotowywanych w poprzednich latach osiągnęło
zaawansowaną fazę realizacji.
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Nadal rozwija się współpraca z organizacjami pozarządowymi. Nastąpił wzrost
przekazywanych dotacji o ponad 25% w stosunku do roku poprzedniego.
Tabela nr 10. Wskaźniki obszaru strategicznego WIZERUNEK.

Liczba czynnych miast
partnerskich, z którymi
została podpisana
umowa o współpracy

Źródło

Wskaźnik

Jednostka

Rok

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

szt.

2

2

2

3

4

5

6

6

UM

Wielkość zewnętrznych
środków pozyskanych
na realizację róŜnego
typu zadań

tys.
zł

3 161

8 165

5 342

26474

12816

13509

5 040

15331

UM

Udział pozyskanych
środków zewnętrznych
w dochodach miasta
ogółem

%

2,7

6,2

3,6

15,2

7,2

6,6

2,5

6,9

UM

tys.
zł

252

267

384

1 530

1 689

2 810

2 706

3 393

UM

Wartość dotacji
przekazywanych
organizacjom
pozarządowym przez
Gminę Krosno

UM – dane Urzędu Miasta Krosna

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki
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