PREZYDENT MIASTA KROSNA

INFORMACJA
na temat realizacji Strategii
Rozwoju Miasta Krosna
za 2007 r.

Krosno, kwiecień 2008 r.

Niniejsza informacja zawiera krótką charakterystykę realizowanych w 2007 r.
zadań, wpisujących się w Strategię Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004-2013,
przyjętą uchwałą Nr XXVII/568/04 Rady Miasta Krosna z dnia 26 listopada
2004 r., zmienioną Uchwałą Nr LVI/1044/06 Rady Miasta Krosna z dnia
3 października 2006 r.
Poszczególne zadania zostały przypisane do określonych w Strategii celów
(obszarów) oraz wyszczególnionych w ich ramach kierunków działań.
Odpowiednie symbole celu i kierunku strategicznego znajdują się obok nazwy
zadania.
I. Obszar strategiczny ŁAD PRZESTRZENNY
Krosno – miasto szans rozwojowych
1.1. Realizacja Wieloletniego Programu Sporządzania Planów Miejscowych
(A1).
Na terenie Krosna obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego
Miasta
Krosna,
przyjęte
uchwałą
Nr XXXVII/834/98 Rady Miejskiej w Krośnie z dnia 15 czerwca 1998 r., zmienione
Uchwałą Nr LIII/1001/06 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lipca 2006 r. oraz ponad
40 planów miejscowych.
W 2007 r. wykonana została „Ocena aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w Gminie Krosno”. Dokument
opracowano w celu spełnienia wymogów art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.).
Z analizy wynika niepełna aktualność studium oraz planów miejscowych
z zamierzeniami władz miasta, mającymi na celu jego dynamiczny rozwój.
ZauwaŜono konieczność dokonania zmian w obecnie obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, głównie w zakresie
planów miasta odnośnie systemu transportu, przeznaczenia terenów
w sąsiedztwie lotniska pod obszar rozwoju aktywności gospodarczej,
uporządkowania gospodarki komunalnej w zakresie cmentarnictwa oraz
przeznaczenia niektórych terenów z uŜytkowanych rolniczo pod tereny
z moŜliwością zainwestowania.
Dokument wskazuje, iŜ w szczególny sposób powinny być traktowane te
zamierzenia inwestycyjne (juŜ znane bądź przyszłe), które dotyczą duŜych
przedsięwzięć, często o charakterze komercyjnym, związanych z realizacją
obiektów handlowych i zabudowy mieszkaniowej w połączeniu z zainwestowaniem
mogącym w istotny sposób wzbogacić ogólnodostępną infrastrukturę społeczną
oraz miejską infrastrukturę transportową i techniczną. Po stwierdzeniu, Ŝe są one
korzystne z punktu widzenia rozwoju miasta, powinny zostać uruchomione
odpowiednie procedury zmiany dokumentów planistycznych.
NaleŜy takŜe przeanalizować moŜliwości wyznaczenia w aktualizowanym studium
nowych terenów przeznaczonych pod inwestycje przemysłowe czy usługowohandlowe lub zmiany przeznaczenia niektórych terenów moŜliwych do
zainwestowania w obecnie obowiązującym studium w kierunku moŜliwości
lokalizacji wyŜej wymienionych inwestycji.
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Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno–
Architektoniczną, a następnie przyjęty przez Radę Miasta Krosna.
Koszty wykonania oceny przez podmiot zewnętrzny wyniosły 21 960,00 zł.
W październiku 2007 r. Rada Miasta Krosna uchwaliła Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego „Turaszówka VII” dla terenu o powierzchni
102,68 ha. Uchwała weszła w Ŝycie w styczniu 2008 r. Uchwalona została takŜe
zmiana planu miejscowego „Białobrzegi II”. Ponadto trwały prace nad planami:
„Śródmieście VIII”, „Śródmieście IX”, „Suchodół IX”, „Suchodół X”,
„Przemysłowa I”. Ich uchwalenie planowane jest na 2008 r.
Rada Miasta Krosna w 2007 r. podjęła takŜe uchwały o przystąpieniu do
sporządzania
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego:
„Krościenko XV”, „Krościenko XVI”, „Białobrzegi IV”, „Białobrzegi V”, dla terenów
o powierzchni 798 ha.
Udział terenów objętych waŜnym planem miejscowym do powierzchni Krosna
ogółem wyniósł na koniec 2007 r. 21,3%. Obecnie miasto posiada obowiązujące
plany miejscowe lub je sporządza na ok. 2/3 jego powierzchni.
W 2007 r. kwota zleceń zewnętrznych na opracowanie planów miejscowych
wyniosła 50 078,00 zł.
1.2. Rewitalizacja nawierzchni ulic w obrębie Starówki (A3).
Opracowana została dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni jezdni
i chodników ulic Starówki. Roboty budowlane rozpoczną się w 2008 r. po
wykonaniu rozdziału kanalizacji w obrębie ulic objętych opracowaniem.
W 2007 r. na zadanie została wydana kwota 39 284,00 zł.
1.3. Rozwój turystyki – zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez
adaptację piwnic przedproŜowych krośnieńskiego Rynku (A3).
W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja dla funkcjonowania galerii
szkła artystycznego. W 2007 r. opracowano projekt zamienny adaptacji piwnic,
złoŜono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę oraz przygotowano specyfikację
istotnych warunków zamówienia do ogłoszenia przetargu na realizację robót.
Koszty zewnętrzne poniesione na realizację zadania to 848,92 zł.
1.4. Nabycie nieruchomości pod budowę drugiej nitki obwodnicy, wraz
z budową przejścia podziemnego do osiedla Traugutta pod obwodnicą
i tunelu (A5).
Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 28 na terenie Krosna będzie realizowana
na gruncie połoŜonym wzdłuŜ ul. Podkarpackiej, na odcinku o długości ok. 5,1 km.
W 2007 r. wykupiono 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5517 ha za kwotę
211 282,00 zł. W latach 2005-2007 na wykupy nieruchomości i odszkodowania
wydano kwotę 1 205 444,00 zł.
Dla realizacji pierwszego etapu inwestycji na odcinku od ul. Zręcińskiej do
ul. Czajkowskiego do nabycia pozostaje grunt o powierzchni 45 a 39 m2, co
stanowi 8,7 % terenów objętych pierwszym etapem.
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1.5. Dobudowa drugiej jezdni obejścia Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28
(A5).
W ramach zadania zostało przebudowane skrzyŜowanie ul. Podkarpackiej
z ul. PuŜaka obejmujące: wykonanie kanalizacji deszczowej o dł. 144,5 mb,
przebudowę kanalizacji teletechnicznej – 149 mb, przełoŜenie kabli
energetycznych SN – 253 mb, przebudowę gazociągu średniego ciśnienia – 351
mb, przebudowę wodociągu – 143 mb, ustawienie krawęŜników – 698 mb,
wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa oraz warstwy wiąŜącej
nawierzchni asfaltowej o powierzchni ok. 2970 m2. Przebudowa skrzyŜowania
finansowana była w całości z budŜetu miasta – koszty poniesione w 2007 r.
wyniosły 238 680,58 zł.
1.6. Budowa drogi „G” – odcinek I od ul. Zręcińskiej do ul. Chopina (A5).
Wykonano aktualizację koncepcji projektowej drogi w zakresie opracowania
materiałów do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
1.7. Przebudowa skrzyŜowań w ciągu ulic: Legionów, Podwale, Tkacka,
Grodzka,
Niepodległości
i
skrzyŜowania
ul.
Paderewskiego
z ul. Łukasiewicza (A5).
W 2007 r. wykonano przebudowę skrzyŜowania ul.
z ul. Walslebena oraz korektę wysepek na skrzyŜowaniu
z ul. Niepodległości na kwotę 74 845,52 zł.

Niepodległości
ul. Lwowskiej

1.8. Przebudowa skrzyŜowania ul. Podkarpackiej z ul. Tysiąclecia (A5).
Przebudowa polegać będzie na poszerzeniu ul. Podkarpackiej celem wytworzenia
dodatkowego pasa dla lewoskrętu od strony Jasła oraz prawoskrętu od strony
wiaduktu, poszerzeniu wlotu z ul. Tysiąclecia oraz docelowo zainstalowaniu
sygnalizacji świetlnej. W 2007 r. rozpoczęto prace nad przygotowaniem
dokumentacji.
1.9. Przebudowa skrzyŜowania ul. Piłsudskiego z ul. Krakowską (A5).
Zadanie polega na przekształceniu skrzyŜowania w rondo, co usprawni wyjazd
z ul. Łukasiewicza i ul. Lewakowskiego. W 2007 r. wykonano koncepcję
przebudowy skrzyŜowania za kwotę 25 238,50 zł.
1.10. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej poprzez modernizację
ul. śółkiewskiego w Krośnie (A5).
Zadanie było realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
W 2007 r. zakończono realizację inwestycji, która miała na celu usprawnienie
przejazdu w północnej części miasta i ułatwienie dojazdu do waŜnych
regionalnych centrów gospodarczych – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych, istniejących obiektów usługowych, takich jak: Wojewódzki Szpital
Podkarpacki, MPGK, zajezdnia Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Wpłynęła
takŜe na odciąŜenie układu komunikacyjnego miasta, w tym krośnieńskiej
Starówki, Hali Sportowo –Widowiskowej, placu targowego oraz dojazdów do
Dworca PKP i PKS, jak równieŜ przyczyniła się do szybszego i bezpieczniejszego
powiązania między ośrodkami centralnymi, a pozostałymi obszarami województwa
przez połączenie z drogą wojewódzką nr 991.
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W ramach zadania w 2007 r. przebudowano ulicę, wybudowano zatokę
autobusową, ułoŜono na jezdni nakładkę asfaltową, zmodernizowano chodniki
i wykonano oświetlenie uliczne. Z budŜetu miasta na ten cel wydano w 2007 r.
kwotę 447 615,00 zł, natomiast środki Unii Europejskiej wyniosły 671 422,48 zł.
Całkowita wartość projektu wyniosła 1 816 441,39 zł, z czego 60% stanowiły
środki Unii Europejskiej, a 40% - środki budŜetu miasta.
1.11. Modernizacja
skrzyŜowania (A5).

ulicy

Bohaterów

Westerplatte

–

przebudowa

Uzyskano pozwolenie na przebudowę skrzyŜowania.
Po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót i zawarto umowę na
realizację zadania.
Roboty budowlane rozpoczną się wiosną 2008 r. po
wykonaniu przebudowy kolidującej sieci ciepłowniczej. Kwota poniesiona na
zadanie wynosi 217,90 zł.
1.12. Budowa skrzyŜowania
kolejowymi (A6).

bezkolizyjnego

ul.

Lwowskiej

z

torami

Zadanie polega na budowie wiaduktu drogowego o długości 83 m i szerokości
9,5 m. W 2007 r. zlecono do opracowania koncepcję drogową, którą zakończono
w 2008 r. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 122 000,00 zł.(kwota
wydana w 2008 r.). Ponadto planowane jest wykonanie opracowania
alternatywnego - tunelu kolejowego pod ul. Lwowską.
1.13. Przebudowa mostu drogowego
ul. Niepodległości – projekt (A6).

na

rzece

Wisłok

w

ciągu

Opracowano projekt przebudowy mostu o długości całkowitej 64,8 m i szerokości
13,9 m za kwotę 79 300 zł.
1.14. Budowa mostu na ul. Konopnickiej (A6).
Zadanie znajduje się w fazie projektowania. ZłoŜono wniosek o wydanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.15. Budowa parkingu przy ul. Okrzei oraz kładki dla pieszych przez rzekę
Wisłok (A7).
Zadanie polega na budowie parkingu o powierzchni ok. 7000 m2 oraz kładki dla
pieszych o długości ok. 80 m i szerokości 3 m. W 2007 r. opracowana została
koncepcja za kwotę 29 890 zł.
1.16. Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów pod inwestycje (A8).
Projekt „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe
przygotowanie terenów pod inwestycje” został wpisany na listę projektów
indywidualnych
Programu
Operacyjnego
Rozwój
Polski
Wschodniej
2007-2013. Jego całkowita wartość wynosi ponad 25 mln zł. Wkład własny miasta
wynosi 47% kosztów całkowitych. Rezultatem projektu będzie uzbrojenie terenu
o powierzchni ok. 33 ha pod innowacyjne inwestycje przemysłowe i usługowe,
w wyniku których powstaną nowe miejsca pracy. Teren ma szansę stać się bardzo
atrakcyjną lokalizacją, dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu lokalnego lotniska oraz
planowanej obwodnicy miasta.
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Projekt obejmuje budowę dróg dojazdowych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
sanitarnej i deszczowej oraz placu manewrowego dla tirów. Budowa infrastruktury
energetycznej, gazowej i teletechnicznej zostanie wykonana przez dostawców
mediów.
W 2007 r. zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektu, w tym: studium
wykonalności, program funkcjonalno – uŜytkowy, raport oddziaływania na
środowisko i wniosek aplikacyjny. Wykonano takŜe badania geologiczne terenu.
Opracowanie dokumentacji projektu zostało zakończone w roku 2008. Zgodnie
z przyjętym harmonogramem realizacja zadania zakończy się w trzecim kwartale
2010 r.
Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 95 947,50 zł (koszty
opracowania dokumentacji zostały poniesione w 2008 r.).
1.17. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego
w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap (A9).
Plany inwestycyjne miasta obejmują rozbudowę lotniska w taki sposób, aby
stanowiło ono istotne uzupełnienie funkcjonalne pozostałych lotnisk
w województwie podkarpackim (Rzeszów – Jasionka – regionalny port lotniczy,
Mielec – lotnisko przyzakładowe i sportowe, Bezmiechowa – szybowcowy ośrodek
szkoleniowy i treningowy). Lotnisko lokalne będzie podstawą dla rozwoju Krosna
jako ponadregionalnego centrum szkolenia lotniczego. Dla potrzeb szkolenia
pilotów oraz personelu naziemnego, w tym mechaników lotniczych, zostanie
odpowiednio zmodernizowana infrastruktura lotniskowa. Projekt „Utworzenie
Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną
infrastrukturę lotniska w Krośnie – I etap” znajduje się w Indykatywnym wykazie
indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007
-2013, co oznacza, iŜ na jego realizację zostały zarezerwowane środki Unii
Europejskiej. BudŜet projektu wynosi 14 579 000 EUR, natomiast maksymalny
poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
obejmuje kwotę 11 000 000 EUR.
Zakres projektu, czyli pierwszy etap realizacji inwestycji obejmuje:
• utwardzoną drogę startową o długości przynajmniej 1200 m i szerokości
45 m wraz z oświetleniem i pomocami nawigacyjnymi,
• drogę kołowania,
• płaszczyznę postoju samolotów ,
• trzy pasy startowe trawiaste przeznaczone do uŜytkowania przy róŜnych
kierunkach wiatrów,
• wieŜę kontroli lotów,
• lotniskową stacja paliw,
• ogrodzenie,
• drogi dojazdowe.
W dalszych etapach planowane jest osiągnięcie docelowych parametrów,
określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym lotniska, a więc wydłuŜenie
utwardzonej drogi startowej do 2000 m (co pozwoli na przyjęcie samolotów typu
Boeing 737-500), budowa pozostałych dróg kołowania, a takŜe terminala,
lotniskowej staŜy poŜarnej i obiektów zaplecza technicznego po południowej
stronie lotniska.

6

Działania komplementarne w stosunku do projektu obejmują m.in. rozszerzenie
oferty edukacyjnej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie. W roku
akademickim 2008/2009 na kierunku Mechanika i budowa maszyn otwarta
zostanie nowa specjalność - Eksploatacja lotnicza, pilotaŜ, personel pokładowy.
Trwają ponadto intensywne prace zmierzające do nawiązania ścisłej współpracy
z innymi ośrodkami akademickimi w zakresie szkolenia lotniczego.
W 2007 r. została opracowana koncepcja modernizacji lotniska – program
funkcjonalno – uŜytkowy, analiza oddziaływania inwestycji na środowisko oraz
część kartograficzna materiałów do dokumentacji rejestracyjnej lotniska.
Sporządzono takŜe analizę lokalizacji urządzenia nawigacyjnego D-VOR/DME
i stref ochronnych dla lotniska oraz analizę społeczno – ekonomiczną.
Kwota wydatkowana w 2007 r. na zlecenia zewnętrzne związane z projektem
wyniosła 94 550,00 zł (z wydatków niewygasających z 2006 r.).
II. 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. powstał w 2005 r.
Gmina Krosno posiada 94,5% udziałów, natomiast 5,5% udziałów naleŜy do
Podkarpackiej Izby Gospodarczej. 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 kreowanie i 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.
W 2007 r. w Inkubatorze prowadziły działalność cztery firmy branŜy produkcyjnej.
2.2. Organizacja spotkań z przedsiębiorcami (B4).
W lutym 2007 r. w Hotelu Krosno Nafta miało miejsce Noworoczne Spotkanie
Prezydenta Miasta z przedstawicielami lokalnego biznesu. Celem spotkania było
m.in. poinformowanie przedsiębiorców o kierunkach rozwoju miasta,
realizowanych projektach, trwających inwestycjach i planach na przyszłość.
Wydarzenie stanowiło swoiste konsultacje w zakresie rozwoju gospodarczego,
było okazją do weryfikacji postępów prac w zakresie poprawy warunków dla
przedsiębiorczości w Krośnie. Przeprowadzono takŜe ankiety, pozwalające m.in.
określić na jakie bariery w prowadzeniu działalności napotykają przedsiębiorcy
oraz w jakich kierunkach pragną rozwijać swoją działalność w Krośnie.
W spotkaniu wzięło udział ok. 75 przedstawicieli krośnieńskich firm. Koszt jego
organizacji wyniósł 6 000,00 zł, z czego 80% pokryli sponsorzy – Bank PKO BP
S.A. oraz Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
W listopadzie 2007 r. rozpoczęto takŜe prace nad „Koncepcją biznesowo –
funkcjonalną projektu Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie”, w których brali
udział przedsiębiorcy branŜy szklarskiej. Promowanie tej branŜy gospodarki i jak
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najlepsze wykorzystanie potencjału z nią związanego stanowi strategiczny
kierunek działania władz miasta. Wyrazem tego jest idea powołania Centrum
Dziedzictwa Szkła - instytucji o charakterze kulturalno – edukacyjnym, promującej
toŜsamość przemysłową Krosna. Cel przedsięwzięcia to stworzenie warunków dla
współpracy firm branŜy szklarskiej oraz samorządu, jak równieŜ wzbogacenie
oferty turystycznej Krosna o nową, niepowtarzalną atrakcję. Prace nad koncepcją
są kontynuowane w 2008 r.
2.3. Wspieranie inwestycji na terenie miasta (B6).
Na podstawie Uchwały Nr XVI/238/07 Rady Miasta Krosna z dnia 2 października
2007 r. Miasto Krosno oferuje zwolnienie od podatku od nieruchomości dla
inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Obejmuje ono nowowybudowane
budynki lub ich części, przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej.
Zwolnienie następuje na okres od 1 roku do 5 lat, w zaleŜności od ilości
nowoutworzonych miejsc pracy. Pomoc udzielana jest w ramach limitów
określonych dla pomocy de minimis. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 22 października 2007 r. Nr 87,
poz. 1957 i weszła w Ŝycie z dniem 6 listopada 2007 r.
2.4. Budowa hotelu przy Hali Sportowo – Widowiskowej (B8).
Dzięki współpracy miasta z przedsiębiorcami rozszerzona została baza hotelowa
w Krośnie. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi noclegowe,
w 2005 r. miasto zawiązało wraz z trzema prywatnymi inwestorami spółkę „Galeria
Portius Sp. z o.o.” Wniosło do niej aport w postaci gruntu, na którym wybudowany
został obiekt, składający się z trzygwiazdkowego hotelu (80 miejsc noclegowych),
galerii handlowej oraz marketu spoŜywczego. Inwestycję oddano do uŜytku
w 2007 r.
2.5. Ukierunkowanie edukacji
i przedsiębiorców (B10).

pod

kątem

potrzeb

rynku

pracy

W 2007 r. poszerzono ofertę edukacyjną krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych
o zawody tradycyjne oraz zawody, na które występuje wysokie zapotrzebowanie
ze strony przedsiębiorców. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 utworzono
dwa oddziały technikum w zawodzie technik budownictwa oraz dwa oddziały
zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie posadzkarz. W Zespole Szkół
Podnagimnazjalnych Nr 3 utworzono dwa oddziały technikum w zawodzie technik
mechatronik. Kwota poniesiona na ten cel z budŜetu miasta wyniosła
678 434,00 zł.
Na liście projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znajduje się projekt „Regionalne
Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - Krosno”, mający na
celu 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. Jego budŜet stanowi
2,3 mln euro, natomiast maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.
W listopadzie 2007 r. w sali konferencyjnej Galerii Portius odbyło się Forum
„Kształcenie zawodowe a rynek pracy”, poświęcone kształceniu zawodowemu
w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz lokalnemu rynkowi pracy, na
którym poruszają się absolwenci tych szkół.
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W Forum wzięli udział najwięksi krośnieńscy pracodawcy, przedstawiciele
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie oraz innych instytucji rynku pracy, Cechu
Rzemiosł RóŜnych w Krośnie, radni Rady Miasta Krosna, dyrektorzy krośnieńskich
szkół prowadzących szkolenie zawodowe oraz przedstawiciel Państwowej
WyŜszej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
Uzgodniono, Ŝe szkolnictwu zawodowemu potrzebne są zmiany systemowe.
NaleŜy je lepiej dostosować do potrzeb rynku pracy, a w tym celu niezbędna jest
ścisła współpraca szkół zawodowych z pracodawcami we wprowadzaniu nowych
kierunków kształcenia, praktykach zawodowych uczniów czy doposaŜaniu bazy
dydaktycznej dla szkół. Niezbędne jest równieŜ wprowadzenie poradnictwa
zawodowego dla uczniów gimnazjów i ich rodziców, aby wcześniej móc ich
ukierunkować pod kątem przyszłego wyboru szkoły i zawodu.
Wspólnym celem zarówno samorządu, pracodawców, dyrektorów szkół
zawodowych, jak i instytucji rynku pracy jest jak najlepsza jakość kształcenia
w krośnieńskich szkołach zawodowych, zmierzająca do wykształcenia dobrze
przygotowanych do podjęcia pracy przyszłych pracowników.
III. Obszar strategiczny SFERA SPOŁECZNA
Krosno – miasto zadowolonych mieszkańców
3.1. Działalność Gminnego Centrum Informacji w Krośnie (C1).
Gminne Centrum Informacji (GCI) powstało w listopadzie 2005 r. jako przedmiot
projektu, który uzyskał dofinansowanie ze środków grantu w ramach Programu
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”. Celem jego działalności
było udzielanie mieszkańcom miasta wszechstronnej pomocy w aktywnym
poruszaniu się po rynku pracy. Podstawowe usługi GCI obejmowały m.in.:
udostępnianie informacji o lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy,
aktualnych ofertach zatrudnienia, pomoc w redagowaniu dokumentów
aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), udostępnianie informacji na temat
zakładania działalności gospodarczej, przeprowadzanie szkoleń w zakresie
obsługi komputera oraz warsztatów aktywizacji zawodowej, a takŜe pomoc
organizacjom pozarządowym w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie ich
działalności. W ciągu dwóch lat funkcjonowania z usług GCI skorzystało 1196
klientów, którzy złoŜyli w GCI ponad 5800 wizyt. Spośród tych osób najliczniejszą
grupę stanowili bezrobotni i poszukujący pracy (502 osoby). Z GCI korzystali takŜe
uczniowie krośnieńskich szkół (459 osób), studenci (123 osoby), pracujący (70
osób) oraz emeryci i renciści (42 osoby).
Realizacja projektu została zakończona w 2007 r. Koszty bieŜącej działalności
GCI w 2007 r. wyniosły 10 389,13 zl (w tym koszty utrzymania lokalu przy ul.
Grodzkiej 10, gdzie mieściła się placówka, zakup usług dostępu do sieci Internet,
materiały biurowe).
3.2. Budowa szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie
krośnieńskim (C2, E7).
Projekt polega na budowie infrastruktury umoŜliwiającej komunikację elektroniczną
za pomocą fal radiowych na terenie miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Ma
na celu zapewnienie dostępności on-line podstawowych usług z obszaru
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administracji,
stymulowanie
budowy
infrastruktury
telekomunikacyjnej,
zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców miasta, obniŜenie kosztów
dostępu do sieci internetowej. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
W 2007 roku trwały prace zmierzające do umoŜliwienia korzystania
z szerokopasmowego Internetu jednostkom publicznym, wskazanym we wniosku
aplikacyjnym, stanowiącym punkty węzłowe budowanej sieci szerokopasmowej.
W wyniku tych prac do szerokopasmowego Internetu podłączone zostały
następujące jednostki publiczne:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Krośnie,
- Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie;
- Szkoła Podstawowa Nr 15, Gimnazjum nr 4 oraz II LO w Krośnie;
- Miejski Zespół Szkół Nr 1 w Krośnie (Szkoła Podstawowa Nr 10, Gimnazjum
Nr 2);
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie;
- Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie (Szkoła
Podstawowa Nr 14,Gimnazjum Nr 3);
- Starostwo Powiatowe w Krośnie;
- Urząd Miasta Krosna (budynki przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica);
- Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krośnie;
- Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Krośnie.
Wybudowana została sieć światłowodowa o łącznej długości 1,2 km, łącząca
budynki Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej i ul. Staszica oraz Komendy
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Krośnie.
W Urzędzie Miasta Krosna, Starostwie Powiatowym w Krośnie i Państwowej
WyŜszej Szkole Zawodowej w Krośnie wdroŜony został elektroniczny obieg
dokumentów oraz zakupiony został dla tych jednostek sprzęt komputerowy
i oprogramowanie. W Starostwie Powiatowym w Krośnie (partner w projekcie)
wykonano elektryczną sieć dedykowaną.
Koszty realizacji zadania w 2007 r. wyniosły 1 265 422,46 (kwota obejmuje
wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach projektu oraz wydatki
niekwalifikowalne poza projektem), w tym 734 947,50 zł to środki Unii
Europejskiej.
3.3. Przeciwdziałanie patologiom (C4).
W ramach zadania przeprowadzono kampanię informacyjno – edukacyjną dla
rodziców i rad pedagogicznych oraz dzieci i młodzieŜy szkolnej w zakresie
realizacji programów profilaktyki uzaleŜnień i zagroŜeń cywilizacyjnych. Odbyły się
takŜe spotkania informacyjno – edukacyjne w formie spektakli profilaktycznych:
- z udziałem grupy teatralnej „Horyzont” z Krakowa – spektakl „I kto tu rządzi?,
czyli rozmowa z samym sobą” – dla uczniów wszystkich krośnieńskich szkół
podstawowych,
- z udziałem krakowsko – krośnieńskiej grupy teatralnej „Mega Dance” –spektakl
„1777 sekund pozytywnego przekazu” – dla uczniów wszystkich krośnieńskich
gimnazjów.
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Ogółem w szkoleniach i spektaklach wzięło udział 2 556 osób. Koszty realizacji
zadania wyniosły 17 300,00zł i w 98,8% pochodziły z budŜetu miasta (1,2%
kosztów stanowią środki własne organizacji pozarządowej, realizującej kampanię
informacyjno – edukacyjną w ramach otwartego konkursu ofert).
Realizowano ponadto program poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy
w krośnieńskich przedszkolach i szkołach na lata 2005 – 2008 pod hasłem
„Dorastam bezpiecznie”. Obejmował on m.in. akcje „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, program profilaktyczno – wychowawczy
realizowany przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, warsztaty
dla uczniów o tematyce związanej z profilaktyką uzaleŜnień, subkulturami
młodzieŜowymi oraz komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów.
Ponadto w celu zapewnienia w krośnieńskich szkołach bezpiecznych warunków
nauki oraz ograniczenia rozmiaru zjawisk patologicznych, miasto przystąpiło do
rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Dzięki temu
otrzymano dofinansowanie do zakupu zestawów do monitoringu wizyjnego dla
II Liceum Ogólnokształcącego, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 oraz Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2. Ze środków własnych miasto sfinansowało zakup
urządzeń do monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły
Podstawowej Nr 5 oraz przedszkoli miejskich nr: 1, 2, 3, 4, 5, 8.
3.4. Utrzymanie dostępności do świadczeń medycznych (C5).
Zadanie polegało na zabezpieczeniu dostępności do świadczeń medycznych dla
mieszkańców miasta, w tym na realizacji Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia
dla Miasta Krosna na 2007 rok. W ramach Programu wykonano 2 092 bezpłatne
badania w zakresie: wczesnego wykrywania chorób układu krąŜenia dla osób
w wieku 40 lat i starszych, profilaktyki wad wzroku u dzieci od 5 do 6 roku Ŝycia,
profilaktyki wad słuchu u dzieci w wieku od 9 do 10 roku Ŝycia.
Środki finansowe na ten cel pochodziły z budŜetu miasta i wyniosły 38 500,00 zł.
Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej były natomiast finansowane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia i realizowane w dziewięciu przychodniach na terenie
miasta. Na jedną przychodnię przypadało 5 314 mieszkańców Krosna.
3.5. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie wyciągu narciarskiego
w Czarnorzekach (C7).
W przetargu wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Dokonano zmiany
klasyfikacji gruntów na wymaganym terenie. Obecnie trwa opracowywanie
dokumentacji projektowej.
3.6. Utworzenie Centrum rekreacyjno - sportowego przy ul. Bursaki (C7).
Celem powziętych działań w zakresie utworzenia Centrum rekreacyjnosportowego przy ul. Bursaki jest opracowanie kompleksowego, spójnego
programu zagospodarowania terenów MOSiR z połączeniem w sposób
zharmonizowany funkcji czynnej rekreacji (poprzez utworzenie m.in. zespołu
basenów otwartych, Centrum Zdrowia Odnowy Biologicznej i Urody, krytego
lodowiska, krytych kortów tenisowych, boisk sportowych, stadionu z bieŜnią
tartanową, skate parku) z funkcją wypoczynkową w formie stworzenia ścieŜek
rowerowych, ciągów spacerowych z miejscami do wypoczynku (ławeczkami)
i kompozycją niskiej zieleni.
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W 2007 r. opracowano i uzgodniono ostateczną wersję koncepcji programowo –
przestrzennej. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa pierwszego
etapu, tj. stadionu i boisk. ZłoŜono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla całości inwestycji. Koszty realizacji zadania w 2007 r. wyniosły
103 986,44 zł.
3.7. Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 14 i Gimnazjum Nr 3 w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego
(C7).
Pływalnia powstała jako odpowiedź na realne zapotrzebowanie mieszkańców na
nowoczesny obiekt umoŜliwiający całoroczny aktywny wypoczynek i rekreację.
Jest to obiekt zapewniający wszystkie funkcje sportowe i rekreacyjne dla dzieci,
młodzieŜy oraz osób starszych. Budynek przystosowano do wymagań osób
niepełnosprawnych. Kryta pływalnia funkcjonuje jako zespół dwóch basenów
słuŜących do nauki pływania, organizowania lekcji wychowania fizycznego dla
szkół, szkolnych zawodów sportowych oraz rekreacji mieszkańców miasta.
Z basenu moŜe korzystać jednocześnie do 50 osób a kolejne 70 moŜe przebywać
na piętrze w kawiarence i na antresoli.
Zadanie było realizowane w latach 2004-2007. Całkowity koszt budowy pływalni
wyniósł 7 137 587,36 zł i został w całości pokryty z budŜetu miasta.
3.8. Termomodernizacja krytej pływalni o zasięgu regionalnym przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (C7).
Zakończono i rozliczono budowę kotłowni oraz chlorowni. W 2007 r. na zadanie
wydano z budŜetu miasta kwotę 1 409,02 zł oraz 100 786,22 zł z wydatków
niewygasających z 2006 r.
3.9. Utworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Krośnie (C7).
Dzięki realizacji zadania nastąpił rozwój bazy sportowej krośnieńskich szkół.
Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wybudowano boisko wielofunkcyjne
o wymiarach 30 m x 50 m i sztucznej nawierzchni, które słuŜy do uprawiania piłki
noŜnej, ręcznej, koszykowej i siatkowej, a takŜe unihokeja, badmintona, tenisa
ziemnego, ringo, oraz wszelkiego rodzaju gier i zabaw sportowych.
Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
Wielofunkcyjne boisko sportowe o sztucznej nawierzchni wybudowano takŜe przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Boisko o wymiarach 16,5 m x 28,85 m
słuŜy głównie do rozgrywek siatkówki i koszykówki. Ponadto wyremontowano
nawierzchnię asfaltową do piłki noŜnej oraz wybudowano ogrodzenie.
Podobny obiekt powstał przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6.
Opracowano równieŜ dokumentację techniczną dla wielofunkcyjnego boiska
ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.
Koszt realizacji zadania wyniósł 699 928,54 zł.
3.10. 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
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nawierzchni juŜ istniejących. W 2007 r. wykonano nakładkę asfaltową o długości
630 m i powierzchni 3360 m2 na ulicy Granicznej za kwotę 149 518,32 zł.
3.11. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie stanicy po ZHP w Woli
Michowej (C7).
Opracowano koncepcję programowo – przestrzenną terenu stanicy. Obecnie
trwają jej uzgodnienia. Przygotowywane są wnioski o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3.12. Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta poprzez utworzenie Parku
Przygody (C7).
Park Przygody powstanie na terenie ogrodu jordanowskiego w dzielnicy Zawodzie.
Będzie to linowy tor przeszkód rozwieszony na drzewach. W 2007 r. została
wykonana analiza dendrologiczna oraz rozpoczęto sporządzanie dokumentacji
projektowej, która jest w trakcie uzgadniania.
3.13. Hala sportowa przy ul. Legionów z budynkiem administracyjnym (C7).
W budynku hali sportowej trwa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. W 2007 r.
na zadanie została wydana kwota 7 320,00zł.
3.14. Utworzenie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza - rozbudowa
Krośnieńskiego Domu Kultury (C8).
Projektowi, realizowanemu przy udziale środków Unii Europejskiej, przyświeca cel
utworzenia nowoczesnego ośrodka kulturalnego – pozbawionego barier
architektonicznych, wyposaŜonego w sprzęt najnowszej generacji, dysponującego
duŜą ilością przestronnych pomieszczeń i profesjonalną salą widowiskowo –
kinową, co przyczyni się do podniesienia rangi Krosna jako regionalnego ośrodka
kultury i bazy dla wielu inicjatyw kulturalnych społeczności regionu karpackiego.
W 2007 r. zakończono większość prac budowlanych związanych ze stanem
surowym. Przeprowadzone zostały takŜe prace wykończeniowe, m.in. tynki,
okładziny, posadzki, elewacje, fasady szklane, okna, drzwi, balustrady itp. Poza
tym wykonano instalacje tj. gazowa, wodno – kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania i ciepła wentylacyjnego, wentylacji i klimatyzacji, elektryczna,
telefoniczna, zasilania komputerowego. Ogłoszono i przeprowadzono
postępowania przetargowe na pozostałe działania związane z realizacją projektu,
w tym m.in. na wyposaŜenie technologiczne.
Wykonany został takŜe stan zerowy tzw. etapu III rozbudowy KDK, który jest
odrębnym zadaniem inwestycyjnym, nieobjętym projektem dofinansowanym ze
środków Unii Europejskiej.
Koszty poniesione na realizację zadania w 2007 r. wyniosły ogółem
14 156 322,30 zł, z czego 9 526 841,56 zł to środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, 1 379 694,00 zł – środki Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3.15. Rozwój regionalnego ośrodka kształcenia na odległość (C10).
Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość powstał przy Zespole Szkół
Kształcenia Ustawicznego i objął zasięgiem teren całego województwa
podkarpackiego. Ośrodek promuje nowe formy kształcenia dla dorosłych i wspiera
edukację pozaszkolną. Z jego oferty skorzystało 240 uczniów i słuchaczy, a 20
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nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w formie kształcenia na odległość.
Koszty poniesione na realizację zadania w 2007 r. wyniosły 49 064,00 zł.
3.16. Upowszechnianie edukacji informatycznej (C11).
W 2007 r. powiększona została liczba pracowni komputerowych i centrów
multimedialnych w szkołach. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej na zorganizowanie 11 centrów multimedialnych.
Koszty realizacji zadania wyniosły ogółem 406 341,00 zł, z czego 44% stanowiły
środki pomocowe.
3.17. Likwidowanie barier architektonicznych w szkołach i przedszkolach
(C11).
W 2007 r. zlikwidowano bariery architektoniczne w Miejskim Przedszkolu Nr 8
oraz umoŜliwiono dzieciom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do Miejskiej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Koszty poniesione na realizację
zadania wyniosły 89 442,00 zł, z czego 36% stanowiły środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.18. Stwarzanie warunków do realizacji lekcji wychowania fizycznego na
krytych pływalniach (C11).
W ramach zajęć wychowania fizycznego ok. 4400 uczniów krośnieńskich szkół
korzystało z infrastruktury Zespołu Krytych Pływalni (pływalnia przy ul. Wojska
Polskiego oraz przy ul. Rzeszowskiej). Na realizację zadania z budŜetu miasta
została wydana kwota 450 998,00 zł.
3.19. Przebudowa Bursy Międzyszkolnej przy ul. Bohaterów Westerplatte
(C11).
Zrealizowany został remont II piętra segmentu „A”. Wykonano prace malarskie
oraz prace w zakresie instalacji elektrycznej.
Koszty poniesione z budŜetu miasta na realizację zadania w 2007 r. wyniosły
158 063,35 zł.
3.20. Rozwój kształcenia sportowego (C11).
Poszerzono ofertę edukacyjną szkół poprzez utworzenie jednej klasy sportowej
w Szkole Podstawowej Nr 14 oraz jednej klasy sportowej w Gimnazjum Nr 3.
Szkoły te wchodzą w skład Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi,
któremu w 2007 r. nadano imię Polskich Olimpijczyków.
Szkoły otrzymały takŜe środki finansowe na organizację zajęć rozwijających
sprawność fizyczną.
Szacunkowe koszty poniesione na realizację zadania wyniosły 122 827,00 zł.
3.21. DoposaŜenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne (C11).
W 2007 r. krośnieńskie szkoły otrzymały środki na zakup sprzętu i pomocy
dydaktycznych w wysokości 429 287,00 zł. Część tej kwoty (197 366,00 zł) to
środki pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie
wyposaŜenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowododanych pomieszczeń do
nauki w ramach 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
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3.22. Wspieranie uczniów wybitnie uzdolnionych (C14).
W 2007 r. miasto wspierało uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez system
stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne lub
sportowe. Przyznano stypendia dla 60 uczniów. Finansowano takŜe wyjazdy
uczniów na olimpiady i konkursy oraz przekazywano szkołom środki na
organizację konkursów międzyszkolnych. Na realizację zadania poniesiono koszty
w wysokości 47 500,00 zł.
3.23. Zwiększenie zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa
Społecznego (C15).
W maju 2007 r. zakończyła się adaptacja budynku dawnego internatu
„Mechanika” na mieszkania dla młodych rodzin. W III etapie oddano do uŜytku
9 lokali mieszkalnych. Adaptacja budynku trwała niewiele ponad rok. W ramach
tego przedsięwzięcia powstał praktycznie nowy obiekt mieszkalny
z wyremontowanym i docieplonym dachem, nową stolarką okienną i drzwiową,
nową docieploną elewacją, wyposaŜony w nowe instalacje indywidualnie
opomiarowane. Teren wokół budynku ogrodzono i urządzono mały plac zabaw
dla dzieci.
Oddanych zostało takŜe ponad 60 mieszkań przeznaczonych na wynajem
w budynku przy ul. świrki i Wigury. Efekt zadania: Budynek o powierzchni
uŜytkowej 3.473 m², w tym powierzchnia uŜytkowa mieszkań 2.604 m². Obiekt
czterokondygnacyjny, w pełni podpiwniczony, składający się z 5 segmentów.
Lokale mieszkalne 1 – pokojowe o powierzchni 28-34 m² ; 2-pokojowe
o powierzchni 46-48 m² i 3-pokojowe o powierzchni 58 m² - gotowe do
zamieszkania. Cztery mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Standard budynku i mieszkań odpowiadający najnowszym rozwiązaniom
w budownictwie mieszkaniowym. Wykończenie wewnętrzne - w pokojach
i przedpokojach – drewniane panele podłogowe, w kuchniach i łazienkach terakota i płytki ceramiczne. Mieszkania wyposaŜone w urządzenia sanitarne
i kuchenne, domofony, dostęp do sieci telefonicznej i telewizji kablowej.
Ogółem w 2007 r. TBS oddał do uŜytku 71 nowych mieszkań.
Koszty realizacji zadania wyniosły 3 933 751,67 zł. Źródła finansowania inwestycji:
kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, środki partycypantów, aport Miasta Krosna oraz środki własne
Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
3.24. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
niektórych zadań gminy 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 2007 r. zorganizowane zostały konkursy na realizację zadań z zakresu
organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemami alkoholowymi
oraz rodzin zagroŜonych narkomanią, wsparcia rodzin w trudnej sytuacji Ŝyciowej
poprzez prowadzenie biura porad dla obywateli, prowadzenia zajęć z dziećmi
z rodzin patologicznych, prowadzenia kuchni i schroniska dla bezdomnych oraz
świetlic socjoterapeutycznych.
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Z pomocy zorganizowanej przez organizacje pozarządowe, którym zlecono
realizację zadań publicznych i przyznano dofinansowanie, skorzystało wiele osób
znajdujących się w potrzebie, w tym:
- 260 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych objętych opieką,
- 108 osób objętych doŜywianiem,
- 519 osób korzystających z porad i informacji,
- 16 osób korzystających ze schroniska,
- 349 osoby korzystające z wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy z rodzin
z problemem alkoholowym oraz rodzin zagroŜonych narkomanią,
- 155 osób korzystających ze świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci.
Koszty poniesione na realizację zadania z budŜetu miasta wyniosły 1 403 742,
38 zł, a środki własne organizacji pozarządowych wyniosły 357 399,83 zł.
We współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowano takŜe zadanie
„Promocja zdrowego stylu Ŝycia”, w ramach którego zorganizowano akcję
promocyjną honorowego krwiodawstwa, kursy dla członków Miejskiego Sztabu
Zarządzania Kryzysowego oraz nauczycieli krośnieńskich szkół w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, promocję zdrowego stylu Ŝycia wśród uczniów szkół
podstawowych i przedszkoli oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych,
zdrowotnych i społeczno – zawodowych. Organizacje pozarządowe realizujące
powyŜsze działania to: Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego KrzyŜa
w Krośnie, Stowarzyszenie Amazonek w Krośnie oraz Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.
Ogólna kwota poniesiona na realizację zadania wynosi 14 400,00zł.
IV. Obszar strategiczny EKOLOGIA
Krosno – miasto czyste i zdrowe
4.1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście (D1).
Działania prowadzone w tym kierunku dotyczyły m.in. budowy kanalizacji
w niektórych dzielnicach miasta. Realizowano następujące inwestycje:
- zakończono I etap rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w rejonie stadionu przy
ul. Legionów,
- wykonano kanalizację deszczową o długości 184 mb przy ul. Krzywej ,
- dokończono drugi etap budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy
ul. śółkiewskiego,
- wykonano odcinek kanalizacji deszczowej o długości 34 mb na Osiedlu Grota
Roweckiego,
- wykonano kanalizację deszczową o długości 211 m w dzielnicy Białobrzegi.
Prowadzono takŜe prace nad przygotowaniem projektów rozdziału kanalizacji
sanitarnej od deszczowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. świrki
i Wigury, budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Białobrzegi, Turaszówka,
Polanka, Krościenko NiŜne, Śródmieście oraz na Osiedlu Traugutta.
Koszty poniesione na realizację tych zadań zostały przedstawione szczegółowo
w Sprawozdaniu z wykonania budŜetu Miasta Krosna za 2007 r.
Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
przygotowywało dokumentację formalno – prawną oraz techniczno – projektową,
niezbędne do ubiegania się o środki Unii Europejskiej na współfinansowanie
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projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej miasta Krosna – etap I”,
którego elementami są m.in. modernizacja Zakładów Uzdatniania Wody
w Sieniawie i w Szczepańcowej, przebudowa sieci magistralnych w Krośnie,
modernizacja sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Krośnie,
modernizacja węzłów zasuwowych sieci wodociągowej.
4.2. Rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów w mieście Krośnie –
zakup pojemników (D5).
Zadanie ma na celu zwiększenie ilości segregowanych odpadów w systemie
zbiórki pojemnikowej, głównie w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej. Celem
przedsięwzięcia było zagęszczenie siatki punktów selektywnie zbieranych
odpadów poprzez zmniejszenie odległości pomiędzy gniazdami pojemników,
uzupełnienie niedoboru pojemników oraz zlikwidowanie ich przepełnień. Wpłynie
to na poprawę stanu środowiska oraz zwiększenie ilości odzyskanych odpadów
jako surowców wtórnych, poprawi funkcjonalność Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów. W wyniku realizacji zadania zakupiono łącznie 120 pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów (szkło, tworzywo sztuczne, makulatura).
W 2007 r. ilość zebranych odpadów wyniosła 2,34 Mg/pojemnik. Jest to wskaźnik
nieznacznie niŜszy od zakładanego (2,6 Mg/pojemnik). Zakłada się osiągnięcie
następujących wskaźników ilości zebranych odpadów w kolejnych latach: 2008 r.
– 3,3 Mg/ pojemnik, 2009 r. – 4,3 Mg/ pojemnik, 2010 r. – 5,6 Mg/ pojemnik.
Koszt zakupu pojemników wyniósł 119 255,00 zł i został w 50% dofinansowany
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4.3. Współudział w systemie zabezpieczeń przeciwpowodziowych (D7).
W 2007 r. realizowane były następujące działania z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej:
-

Remont koryta rzeki Wisłok – pierwszy i drugi etap – za łączną kwotę
273 496,15 zł. Trzeci etap planowany jest w 2008 r.

-

Rozpoczęcie prac konserwacyjnych potoku Małka w celu jego udroŜnienia
poprzez wycinkę drzew i krzewów porastających koryto oraz skarpy brzegowe.
Zakończenie konserwacji nastąpi w 2008 r.

-

Wykonanie części hydrotechnicznej dokumentacji projektowej na przebudowę
przepustu drogowego na potoku Ślączka. Realizacja zadania poprawi przepływ
wód oraz zmniejszy powierzchnię podtapianych terenów w obrębie Ślączki.
Koszty poniesione w 2007 r. wyniosły 7 500,00 zł.

-

Rozpoczęcie prac nad projektem zagospodarowania bulwaru Lubatówki
z budową ścieŜki ekologicznej. Planowane jest aplikowanie o środki pomocowe
na realizację tego zadania. Koszty zewnętrzne poniesione w 2007 r. wyniosły
800,00 zł.

PowyŜsze działania zostały sfinansowane z Gminnego i Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4.4. Doskonalenie form edukacji ekologicznej mieszkańców (D9).
W ramach zadania realizowano wspomaganie edukacji ekologicznej w szkołach
w zakresie wprowadzanej w mieście selektywnej zbiórki odpadów segregowanych,
w tym poprzez zorganizowanie kolejnej edycji konkursu „Poszukiwacze
zaginionych baterii”. Konkurs adresowany był do szkół i przedszkoli mieszczących
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się na terenie Krosna. Jego główny cel to kształtowanie i promowanie właściwej
postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności nawyku segregacji
odpadów. W ramach konkursu młodzieŜ zebrała łącznie 1710,5 kg zuŜytych
baterii.
Rozwojowi świadomości ekologicznej uczniów słuŜył takŜe zakup literatury
i czasopism z zakresu ochrony środowiska. W 2007 r. doposaŜono 26 bibliotek
w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Koszty poniesione na realizację zadania wyniosły 38 594,61 zł.
4.5. WdroŜenie modelowych rozwiązań z zakresu opieki nad zwierzętami
(D11).
Krosno przystąpiło do Programu Rejestracji i Identyfikacji Psów „Podaj Łapę”,
który ma na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i polepszenie stanu
sanitarno – epidemiologicznego miasta. W ramach programu odbyła się akcja
bezpłatnego czipowania psów. Mikroczipy, pozwalające na elektroniczne
zidentyfikowanie właściciela, wszczepiono 512 psom.
Prowadzone były takŜe inne działania z zakresu opieki nad zwierzętami, m.in.
wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich przetrzymywanie w przytulisku do czasu
przetransportowania do schroniska. Łączny koszt realizacji tych działań wyniósł
76 123,83 zł i w całości został pokryty z budŜetu miasta.
Ponadto kontynuowano przygotowywanie zadania inwestycyjnego – budowy
schroniska dla zwierząt przy ul. Białobrzeskiej. Uzyskano decyzję lokalizacyjną na
rurociąg tłoczny z przepompownią i sieć wodociągową oraz opracowano
dokumentację przetargową. Na zadanie wydano kwotę 9 297,60 zł.
V. 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,
organizowanie wystroju świątecznego i okolicznościowego miasta oraz organizacji
czwartej edycji Konkursu „Najpiękniejszy Ogród”. Konkurs został przeprowadzony
w czterech kategoriach:
- Najciekawsza kompozycja roślin,
- AranŜacja balkonu,
- Detal architektoniczny w zestawieniu przestrzennym,
- Otoczenie firmy.
Laureaci otrzymali nagrody pienięŜne w wysokości od 100 do 800 zł.
Koszty poniesione na utrzymanie estetyki miasta wyniosły ogółem 446 429,18 zł.
5.2. Czynne uczestnictwo miasta w targach o międzynarodowym znaczeniu
(E3).
W kwietniu 2007 r. pracownicy Muzeum Rzemiosła przedstawiali ofertę Krosna
podczas XII Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2007 w Warszawie. Były to
największe zorganizowane w Polsce targi tej branŜy (ok. 32 tyś. zwiedzających,
329 wystawców z 16 krajów). Wystrój krośnieńskiego stoiska nawiązywał do
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wieloletnich tradycji szklarskich, tkackich oraz winiarskich. Zaprezentowano na
nim szeroką gamę wyrobów ozdobnych i uŜytkowych z krośnieńskich hut,
a poprzez degustację wina węgierskiego promowano cykliczną imprezę
„Karpackie Klimaty”. Zwiedzający otrzymali ok. 4 tyś. folderów, ok. 4 tyś.
prezentacji multimedialnych o Krośnie na płycie DVD, ok. 2 tyś. planów miasta.
Materiały zostały wydane w ramach projektu „Krosno, niepowtarzalne miasto
w wyjątkowym miejscu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Międzynarodowym wydarzeniem o charakterze gospodarczym było Forum
Ekonomiczne w Krynicy, które jest nie tylko miejscem debat polityczno –
gospodarczych,
ale
równieŜ
okazją
do
spotkań
przedsiębiorców
z przedstawicielami państw i samorządów.
W czasie Forum Krosno promowało swoją ofertę inwestycyjną.
Koszty poniesione na udział miasta w tych dwóch wydarzeniach wyniosły ok.
10 000 zł (nie licząc druku materiałów promocyjnych).
5.3. Realizacja projektu „Krosno, niepowtarzalne miasto w wyjątkowym
miejscu” (E3).
Projekt polegał na promocji polsko-słowackiego obszaru przygranicznego poprzez
publikację wydawnictw promocyjnych oraz organizację wspólnych przedsięwzięć
kulturalnych i turystycznych. Partnerem w projekcie był słowacki Svidnik.
Współpraca polegała na wzajemnej promocji miast, co przyczyni się do
wzmocnienia atrakcyjności turystycznej regionu, a w konsekwencji wpłynie na jego
rozwój gospodarczy. W przedsięwzięciu z miastem współpracowały: Krośnieński
Dom Kultury, Muzeum Rzemiosła, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Krośnieńska
Biblioteka Publiczna. W 2007 r. w ramach zadania zrealizowano następujące
przedsięwzięcia:
-

-

-

-

udział przedstawicieli Muzeum Rzemiosła w Targach Turystyki i Wypoczynku
w Warszawie,
wernisaŜ wystawy „Międzynarodowe plenery fotograficzne”, podczas której
prezentowano prace fotografików krośnieńskiego Fotoklubu oraz fotografików
słowackich Fotoklubów z Koszyc, Bardejova , RuŜomberku i Humennego.
Prace te są wynikiem wspólnych spotkań podczas trzech plenerów
fotograficznych (w sierpniu i październiku 2006 roku oraz w styczniu 2007
roku), zorganizowanych przez Krośnieński Dom Kultury,
wystawa wydawnictw regionalnych „Krosno – Svidnik: wydawnictwa
pogranicza 2000-2006” zorganizowana przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną
podczas Targów Euroregionalnych „Kontakt” oraz wernisaŜ wystawy
w Svidniku,
Jarmark Krośnieński – impreza kulturalna, podczas której odbywały się
występy zespołów z Polski i Słowacji oraz kiermasz twórczości artystycznej,
impreza kulturalna „Sobótka nad Wisłokiem”,
Plener Artystyczny na krośnieńskim Rynku,
zamontowanie kiosków multimedialnych w Krośnie i Svidniku - mieszkańcy
miast i odwiedzający je turyści mają okazję znaleźć potrzebne informacje
o Svidniku i Krośnie oraz zapoznać się z ich ofertą kulturalną, rekreacyjną czy
noclegową, co moŜe zachęcić ich do zwiedzenia zaprzyjaźnionych miast,
produkcja filmu promocyjnego o Krośnie i regionie (4 tyś. egzemplarzy na
płytach DVD),
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-

wydanie albumów promocyjnych (4 tyś. egzemplarzy), folderów (4 tyś.
egzemplarzy), prezentacji multimedialnych (4 tyś. egzemplarzy na płytach
DVD),
- wernisaŜ podsumowujący projekt w Piwnicy PodCieniami.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska – Republika
Słowacka 2004 – 2006. W ubiegłym roku na jego realizację zostały poniesione
koszty w wysokości 161 650,00 zł, z czego 75% to środki Unii Europejskiej.
5.4. Realizacja niektórych zadań gminy w dziedzinie sportu, kultury
i turystyki
zwartych
w
programie
współpracy
z
organizacjami
pozarządowymi (E5).
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację na terenie Gminy Krosno
zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki zostały przekazane wybranym
podmiotom po przeprowadzeniu postępowania konkursowego zgodnie
z przepisami ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie.
W obszarze kultury wsparcie w łącznej wysokości 12 500,00 zł otrzymały cztery
stowarzyszenia, działające na terenie miasta:
-

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i MłodzieŜ im. Ks. Bronisława Markiewicza
p.n. „Oratorium Twój Dom" – dotacja na organizację imprez: Przegląd
Teatrów Amatorskich „Michalinalia”, „Dzieci – Dzieciom”, „VI Mikołajkowe
Spotkania z Piosenką Dziecięcą”,

-

Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne – cykl koncertów muzyki klasycznej
„Koncerty Niedzielne”,

-

Towarzystwo Edukacji Artystycznej – cykl koncertów umuzykalniających dla
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Garniemy się do muzyki,
muzyka to jest nasz festyn”,

-

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – sesja „Wincenty Pol –
Ŝycie, twórczość, związki z Krosnem i regionem w 200. rocznicę urodzin”.

Na organizację imprez turystycznych dla dzieci i młodzieŜy z terenu miasta
przyznano łączną kwotę 6 400,00 zł, która została wykorzystana przez
następujące organizacje pozarządowe:
- Polskie Towarzystwo Schronisk MłodzieŜowych,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze,
- Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”,
- Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Mechanik”.
W dziedzinie sportu, dzięki wsparciu z budŜetu miasta, kilkanaście organizacji
pozarządowych realizowało imprezy, wśród których znalazły się:
Współzawodnictwo Sportowe Dzieci i MłodzieŜy ze Szkół Krośnieńskich
w ramach Kalendarza Szkolnego Związku Sportowego,
XI Bieg Niepodległości oraz Trzeciomajowe Bieganie – Bieg Konstytucji oraz
Biegi Dzieci i MłodzieŜy na RóŜnych Dystansach, zorganizowane przez
Krośnieński Klub Biegacza,
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki NoŜnej zorganizowany prze
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i MłodzieŜ im. Ks. Bronisława Markiewicza
pn. „Oratorium Twój Dom”,
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-

VI Międzynarodowy Turniej Judo z Okazji Narodowego Święta Niepodległości
zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”,
Łączna kwota przekazana organizacjom pozarządowym na ten cel wyniosła
51 500,00 zł.

Ponadto dotacje celowe na promocję miasta poprzez sport w łącznej wysokości
67 000,00 zł otrzymało sześć krośnieńskich stowarzyszeń i klubów sportowych,
które brały udział w rozgrywkach ligowych o zasięgu ogólnopolskim oraz
w mistrzostwach Polski.
5.5. Wykreowanie i zwiększenie rangi najwaŜniejszych imprez cyklicznych
odbywających się w mieście (E6).
W 2007 r. kontynuowano organizację cyklicznych imprez, które na stałe wpisały
się w Ŝycie kulturalne i sportowe Krosna.
Wiosną odbyły się
VIII Górskie Zawody Balonowe. Rywalizacji załóg
balonowych towarzyszyły pokazy lotnicze, koncerty i inne atrakcje dla
publiczności. Impreza została zorganizowana przy współpracy z Fundacją
Otwartych Serc im. Bogusławy Nykiel – Ostrowskiej, Krośnieńskim Domem
Kultury, Aeroklubem Podkarpackim oraz Magazynem Lotniczym „Skrzydlata
Polska”.
Dorocznym świętem nawiązującym tradycją do jarmarków –targów, na które
zjeŜdŜali do Krosna kupcy z całego regionu, był XIII Jarmark Krośnieński.
Podczas imprezy prezentowany był m.in. dorobek krośnieńskich oraz słowackich
zespołów artystycznych. Koncertom towarzyszył Kiermasz Twórczości
Artystycznej. Ta forma spędzania czasu wolnego cieszy się popularnością wśród
mieszkańców i odwiedzających Krosno turystów. Podczas Jarmarku
rozstrzygnięto konkurs na koszulkę promocyjną miasta „Kochajmy Krasnoludki”.
Wręczone zostały takŜe Nagrody Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie Kultury.
Jarmark Krośnieński był elementem projektu "Krosno – niepowtarzalne miasto
w wyjątkowym miejscu", współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
INTERREG III A Polska-Republika Słowacka.
Karpackie Klimaty, impreza promująca kulturę pogranicza, odbyła się w sierpniu
2007 r. Obok występów zespołów artystycznych z Polski, Słowacji i Węgier
i Ukrainy, prezentacji rękodzieła artystycznego i degustacji regionalnych potraw,
obyły się imprezy towarzyszące: Festiwal Wina Węgierskiego im. Wojciecha
Portiusa, konkurs na ulubiony chleb krośnian. Podczas imprezy została podpisana
umowa partnerska z węgierskim miastem Sarospatak, a prof. Istvan Kovacs,
wybitny historyk, poeta , eseista i tłumacz, który szczególnie przyczynił się do
odnowy współpracy Krosna z Węgrami, został odznaczony medalem "Za zasługi
dla Krosna".
W mieście organizowane były ponadto imprezy o charakterze sportowym, m.in.
Krośnieński Bieg Konstytucji, Bieg Niepodległości, Wyścig Kolarski Solidarności
i Olimpijczyków.
Relacje z wymienionych wydarzeń zamieszczały lokalne i ogólnopolskie media.
Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 130 000,00 zł.
Ponadto szereg imprez kulturalnych o charakterze cyklicznym zorganizował
Krośnieński Dom Kultury (m.in. Krośnieńskie Spotkania Teatralne).
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5.6. Stałe doskonalenie funkcjonowania urzędów i instytucji publicznych
(E7).
W lipcu 2007 r. w Urzędzie Miasta Krosna przeprowadzony został audyt Systemu
Zarządzania Jakością ISO 9001:2000. Kontrola prawidłowości działania systemu
potwierdziła dobrą organizację pracy. Audyt pośredni przeprowadzili
przedstawiciele Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. z Gdańska.
W ramach przeprowadzonego audytu skontrolowanych zostało 19 z 29 procesów
funkcjonujących w Urzędzie Miasta Krosna wchodzących w zakres systemu
zarządzania jakością. Audytorzy nie stwierdzili tzw. niezgodności systemowych,
czyli luk w działaniu procedur opracowanych przez urzędników. Podkreślili dobrze
funkcjonujący system zarządzania urzędu i profesjonalny sposób prowadzenia
dokumentacji systemowej, której celem jest stałe monitorowanie realizacji
wymogów stawianych przez normę ISO. Dotychczasowa realizacja celów Polityki
Jakości została oceniona dobrze. Większość celów, wśród których znalazły się
m.in. sprawna i kompetentna obsługa interesantów, jawna polityka kadrowa
i dbałość o wysokie kwalifikacje pracowników czy realizacja strategii rozwoju
miasta Krosna - została osiągnięta w więcej niŜ dobrym zakresie.
W ramach zadania realizowano takŜe akcję „Przejrzysta Polska”, której
przedmiotem było:
podsumowanie i ocena dotychczasowych doświadczeń akcji,
przygotowanie - w oparciu o powyŜsze - gotowego do adaptacji w innych
samorządach Modelu "Przejrzysta Polska" (przy duŜym udziale najlepszych
samorządów akcji),
- stworzenie stałej, długofalowej płaszczyzny/mechanizmu współpracy
i samodoskonalenia - "Forum Przejrzysta Polska" dla samorządów (początki
tworzenia grupy benchmarkingowej).
Biorące udział w III edycji Akcji PP 2007 samorządy miały następujące zadania:

-

-

Przeprowadzić audyt wewnętrzny rozwiązań wdroŜonych w ramach Akcji
"Przejrzysta Polska" ,
- Przebadać BIP urzędu za pomocą listy kontrolnej przygotowanej w ramach
akcji,
- Uczestniczyć w spotkaniach Forum Przejrzystej Polski w Warszawie:
11 września (podsumowanie audytu) oraz 16 października (podsumowanie III
edycji akcji, prezentacja wspólnie z samorządami wypracowanego Modelu
"Przejrzysta Polska").
Urząd Miasta Krosna wykonał wszystkie wymagane zadania, a dodatkowo
skorzystał z dwóch szkoleń na temat komunikacji z elementami obsługi klienta
oraz wprowadzania zmian w urzędzie. Szkolenia zostały przeprowadzane przez
eksperta regionalnego w siedzibie Urzędu. Ogółem wzięło w nich udział 40
pracowników Urzędu Miasta Krosna.
W ramach akcji wydana została broszura „Skąd mamy pieniądze i na co je
wydajemy”, przedstawiająca budŜet miasta w rzetelny i przystępny sposób w celu
poinformowania mieszkańców o prowadzonych przez władze samorządowe
działaniach.
Koszty realizacji zadania wyniosły 4 100,00 zł.
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5.7. Modernizacja budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 (E7).
Dzięki remontowi została podniesiona funkcjonalność i estetyka części
pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta. Koszty poniesione na realizację zadania
wyniosły 57 000,00 zł.
5.8. Rozwój współpracy i partycypacji obywatelskiej mieszkańców miasta
(E8).
W ramach zadania z inicjatywy MłodzieŜowej Rady Miasta Krosna realizowano
program „Lekcja samorządowa”, w którym uczestniczyły wszystkie szkoły
ponadgimnazjalne z terenu 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. Koncepcję i załoŜenia programu opracował zespół
w skład którego weszli przedstawiciele młodzieŜy, nauczyciele i samorządowcy.
Tematyka lekcji była róŜnorodna i prezentowała szerokie spektrum zagadnień
z dziedziny samorządu od historii samorządu lokalnego, jego relacji
z administracją państwową, Unią Europejską, po tematy bardzo szczegółowe
i praktyczne jak, strategia rozwoju miasta, kto jest kim w Urzędzie, czy
prezentujące poradnik interesanta. Wszystkie lekcje miały punkt wspólny, którym
jest bezpośrednie odniesienie się do rozwiązań obecnie funkcjonujących
w Krośnie. Odbiorcami lekcji samorządowych byli przedstawiciele MłodzieŜowej
Rady Miasta Krosna oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wybrani przez
samorządy uczniowskie. MłodzieŜ po kaŜdej lekcji miała moŜliwość zadania pytań
prezydentom, radnym, pracownikom samorządowym, podzielenia się z nimi
swoimi spostrzeŜeniami dotyczącymi rozwoju Krosna, czy poinformowania ich
o swoich planach i pomysłach. KaŜda lekcja samorządowa prezentowana była
przez inną szkołę i oceniana przez uczniów oraz panel ekspertów w skład którego
weszli nauczyciele, radni i pracownicy samorządowi. W 2007 r. odbyło się 11 lekcji
samorządowych. Koszt realizacji zadania wyniósł 2 000,00 zł.
5.9. Skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne (E9).
W 2007 r. trwały przede wszystkim prace związane z realizacją dofinansowanych
projektów
- monitoring 8 projektów. Łączny budŜet projektów po stronie
dofinansowania zewnętrznego wyniósł ponad 23 800 000 zł.
Ponadto złoŜono 7 projektów, z czego dwa otrzymały dofinansowanie
(„Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska”; „Festiwal Tradycji
BoŜonarodzeniowej Pogranicza Betlejemska Gwiazda”- łącznie pozyskano
350 000 zł), a jeden znajduje się na liście projektów rekomendowanych do
wsparcia („Wywołanie efektu synergii działań w wyniku wdroŜenia programów
profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej”).
Prowadzono takŜe prace związane z przygotowaniem do wpisania na listy
kluczowe czterech projektów, z których wpisane zostały trzy:
- „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu
o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska – I etap” – projekt w Indykatywnym
wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na
lata 2007 -2013,
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- „Zwiększenie atrakcyjności miasta Krosna poprzez kompleksowe przygotowanie
terenów pod inwestycje” – projekt na liście projektów indywidualnych Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013,
- „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania Krosno” - projekt w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.
Szacowana kwota dofinansowania projektów wpisanych na listy kluczowe to ok.
57 000 000 zł.
5.10. Rozwój współpracy międzynarodowej z miastami partnerskimi (E10).
W 2007 r. Krosno podpisało umowę partnerską z miastem Sarospatak na
Węgrzech, która mówi o rozwijaniu współpracy pomiędzy tymi miastami na
wszystkich moŜliwych płaszczyznach - gospodarczej, kulturalnej, turystycznej
i sportowej. Podpisana została takŜe deklaracja o współpracy z ukraińskim
UŜgorodem.
Rozpoczęto realizację projektu „Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko –
ukraińska”, którego celem jest rozpoczęcie szerokiej współpracy w obszarach
zrównowaŜonego rozwoju terytorialnego, kulturalnego i gospodarczego pomiędzy
miastami Podkarpackiego Trójmiasta – Jasłem, Krosnem i Sanokiem oraz ich
ukraińskimi partnerami z Truskawca, UŜgorodu oraz Parku Krajobrazowego
„Znesinnia” z Lwowa. Wspólna realizacja projektu ma prowadzić do wzmocnienia
rangi regionu Podkarpackiego Trójmiasta, wzajemnej integracji i promocji tej
części województwa podkarpackiego, jak równieŜ do wzmocnienia współpracy
transgranicznej.
W ramach projektu w 2007 r. odbyły się trzy konferencje w miastach partnerskich.
W październiku w Krośnie zorganizowano konferencję „Kultura – stymulatorem
rozwoju regionu”. Podczas dwudniowych warsztatów, omówione zostały
moŜliwości rozwoju regionu w oparciu o kulturę, kulturę fizyczną i rekreację oraz
rozpoczęto prace nad konkretnymi propozycjami wspólnych działań i projektów
realizowanych przez wszystkich partnerów projektu. Część uczestników
opracowała propozycje zagospodarowania tzw. piwnic przedproŜowych pod
krośnieńskim Rynkiem. W pierwszej części konferencji przeprowadzono szereg
wykładów i prezentacji ekspertów, poświęconych kulturze, działalności instytucji
kultury w obu krajach, współpracy partnerskiej i transgranicznej w dziedzinie
kultury oraz planowania rozwoju turystyki w oparciu o zasobu kulturowe.
W ramach projektu opracowywane są takŜe wspólne wydawnictwa promocyjne.
Trwają prace nad przygotowaniem Strategii Współpracy miast partnerskich.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004-2006. Na jego realizację wydano kwotę
144 000,00 zł, z której 75% stanowią środki Unii Europejskiej.

Prezydent Miasta Krosna
Piotr Przytocki
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