
Krosno, 22 marca 2023 r. 

RI.061.11.2022.J 

 

RAPORT 

z przeprowadzonego otwartego naboru propozycji projektów kluczowych do 

Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 

 

1. Cel naboru 

Celem naboru było wyłonienie projektów kluczowych dla rozwoju Miasta Krosna, które 

zostaną wpisane do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030, a także włączenie 

mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych w proces tworzenia Strategii. 

Celem naboru nie było uzyskanie dofinansowania ze środków budżetu Miasta Krosna oraz 

z innych źródeł dla zgłoszonych propozycji projektów. 

2. Przebieg naboru 

Otwarty nabór propozycji projektów kluczowych do Strategii Rozwoju Miasta Krosna na 

lata 2023-2030 został ogłoszony 6 lutego 2023 r.  

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://bip.umkrosno.pl/Strategia_Rozwoju_Miasta_Krosna, na stronie internetowej 

www.krosno.pl oraz na Portalu Konsultacji Społecznych https://miastokrosno.wdialogu.pl.  

Akcję informacyjną przeprowadzono także za pośrednictwem lokalnych mediów oraz 

mediów społecznościowych. 

Ponadto o naborze zostali poinformowani bezpośrednio pocztą elektroniczną: radni 

Miasta Krosna, przewodniczący zarządów oraz rad wszystkich dzielnic i osiedli, partnerzy 

społeczni i gospodarczy – uczestnicy warsztatów strategicznych, które odbyły się we 

wrześniu 2022 r. 

Propozycje projektów mogły być zgłaszane w terminie do 21 lutego 2023 r. w następujący 

sposób: 

 poprzez przesłanie skanu wypełnionego formularza na adres e-

mail: strategia@um.krosno.pl, 

 poprzez złożenie wypełnionego formularza w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta 

Krosna, ul. Lwowska 28A, 

 poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Platformie Konsultacji 

Społecznych: https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje. 

W ramach naboru wpłynęły 64 propozycje projektów, w tym: 

https://bip.umkrosno.pl/Strategia_Rozwoju_Miasta_Krosna
http://www.krosno.pl/
mailto:strategia@um.krosno.pl
https://miastokrosno.wdialogu.pl/konsultacje
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 3 propozycje przesłane pocztą elektroniczną, 

 22 propozycje złożone w formie papierowej, 

 39 propozycji złożonych poprzez Platformę Konsultacji Społecznych.  

Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialny był Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi 

Inwestorów.  

3. Ocena propozycji projektów 

Oceny formalnej i merytorycznej złożonych propozycji projektów dokonała komisja 

powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Nr 1940/23 z dnia 24 lutego 2023 r. 

Ocena została przeprowadzona w dniach 6-21 marca 2023 r., zgodnie z kryteriami 

określonymi w regulaminie naboru. 

Kryteria oceny formalnej: 

1) projekt został złożony w terminie, 

2) złożony projekt jest kompletny, zawiera wszystkie wymagane elementy, 

3) projekt jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

4) projekt nie narusza praw osób trzecich, 

5) projekt nie wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej, 

6) wykonanie projektu w świetle dostępnej wiedzy technicznej jest możliwe, 

7) miejscem realizacji projektu jest teren Miasta Krosna, 

8) jeżeli projekt ma charakter inwestycyjny, jest realizowany na nieruchomościach, 

którymi dysponuje podmiot wskazany jako realizator projektu oraz zgodnie 

z obowiązującymi regulacjami w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego. 

Kryteria oceny merytorycznej: 

1) spójność, przejrzystość zaprezentowanej koncepcji projektu - 0- 10 punktów, 

2) adekwatność zaproponowanych rozwiązań do zdefiniowanych problemów – 

0- 15 punktów, 

3) kluczowy wpływ projektu na rozwój miasta – 0- 30 punktów, 

4) innowacyjny charakter projektu – 0- 20 punktów, 

5) kompleksowość, wielowymiarowość projektu- 0 – 15 punktów, 

6) realność, racjonalność i efektywność kosztowa budżetu - 0 – 10 punktów. 

Regulamin przewidywał wybór tych propozycji projektów, które spełnią wszystkie 

wymagania formalne oraz uzyskają co najmniej 50 punktów w ramach oceny 

merytorycznej.  
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W wyniku przeprowadzonej oceny dokonano wyboru 31 projektów, natomiast nie 

wybrano 33 projektów, z czego 5 projektów nie spełniło wymogów formalnych, a 28 

projektów nie uzyskało minimalnej liczby 50 punktów w ramach oceny merytorycznej. 

Co do zasady, w Strategii Rozwoju Miasta powinny znaleźć się projekty o kluczowym 

wpływie na rozwój miasta jako całości, przyczyniające się do rozwiązywania 

najistotniejszych problemów o charakterze strategicznym.  

Wiele zgłoszonych projektów charakteryzowało się znacząco ograniczonym zakresem lub 

zasięgiem (np. dotyczyło tylko jednej dzielnicy, bez strategicznego wpływu na rozwój 

całego miasta).  

W odniesieniu do części zaakceptowanych projektów, komisja zarekomendowała 

dokonanie uzupełnień lub połączenie kilku drobnych projektów w jeden kompleksowy 

projekt sieciowy, dzięki czemu będą miały strategiczne oddziaływanie na rozwój miasta. 

Projekty, których dotyczy ta rekomendacja, w Strategii zostaną ujęte jako elementy 

szerszego, kluczowego projektu. 

Nieuwzględnienie projektu na liście projektów kluczowych nie oznacza braku potrzeby ani 

braku możliwości jego realizacji - oznacza natomiast, iż projekt nie ma charakteru 

strategicznego, tzn. kluczowego wpływu na rozwój miasta. 

 

Wyniki oceny projektów przedstawiono poniżej. 
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Lista projektów wybranych do uwzględnienia w Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 

      

Lp. Tytuł projektu Data złożenia Zgłaszający 

Liczba przyznanych 
punktów w ramach 

oceny merytorycznej Uwagi 

1 

Elektryk – szkoła z przyszłością 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 75 

Projekt powinien zostać uzupełniony o elementy związane z 
rozwijaniem aktywnej współpracy z przedsiębiorcami oraz 
wdrażaniem praktycznego nauczania przedmiotów zgodnie z 
modelem STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics). Model STEAM rozumiany jest jako nauczanie w 
formie projektów i warsztatów, łączenie teorii z praktyką.  2 21.02.2023 

Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 75 

3 Rozbudowa ul. K. K. Baczyńskiego 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 70  -  

4 Organizowanie społecznościowe w mieście Krośnie 21.02.2023 Stowarzyszenie Kogel Mogel 70 

Ze względu na ograniczony zakres projekt sam w sobie nie ma 
charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki potencjał 
strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania aktywności 
społecznej i współzarządzania miastem. 

5 

"Szkoła się zmieni, będzie aktywnie wokół zieleni". 
Zagospodarowanie terenów przy MZS nr 3 
w Krośnie 21.02.2023 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 7 w Krośnie 65 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców. Proponuje się uzupełnienie projektu o 
elementy niebiesko-zielonej infrastruktury (zieleń retencyjną). 

6 

"Radosna Polanka". Zagospodarowanie miejskich 
terenów zielonych przy osiedlu na ul. Popiełuszki 
w Krośnie 20.02.2023 

Wspólnota Mieszkaniowa Bloku przy 
ul. Popiełuszki 105 65 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców.  

7  GraTyfikacje - warsztaty gamifikacji 21.02.2023 Fundacja GraTy 65 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania różnorodnej 
oferty dla młodzieży.  

8 
GraMyOKrosno - warsztaty przedsiębiorcze dla 
młodzieży 21.02.2023 Fundacja GraTy 65 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
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szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania różnorodnej 
oferty dla młodzieży.  

9 
„Dobre zmiany. Przygarniamy”. Dobre praktyki w 
szkole – nagłaśnianie, dialog, mobilizacja 21.02.2023 Krośnieńska Rada Kobiet 65 

Ze względu na ograniczony zakres projekt sam w sobie nie ma 
charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki potencjał 
strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania dialogu 
społecznego i współzarządzania miastem.  

10 

Przebudowa skrzyżowań ul. Ks. S. Decowskiego z 
ul. Zręcińską i ul. Ks. S. Decowskiego z ul. M. 
Skłodowskiej 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 62 

Ze względu na ograniczony zakres projekt sam w sobie nie ma 
charakteru strategicznego dla rozwoju całego miasta. Jednakże 
jego elementy zostaną włączone do projektu kluczowego 
dotyczącego przebudowy ulicy Zręcińskiej.  

11 Rozbudowa ul. Malinowa Góra w Krośnie 17.02.2023 Tomasz Zajdel 55  - 

12 

Zadanie inwestycyjne: „Miejski Zespół Szkół Nr 7 w 
Krośnie – Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Powstańców 
Śląskich 37 – budowa sali gimnastycznej” 19.02.2023 Miejski Zespół Szkół Nr 7 w Krośnie 55 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
budowy i modernizacji infrastruktury sportowej jednostek 
oświatowych. Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w 
szerszym projekcie kluczowym dotyczącym infrastruktury 
sportowej szkół.  13 20.02.2023 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w Krośnie 55 

14 Inicjatywa GraTyfikacje - przestrzeń dialogu  21.02.2023 Fundacja GraTy 55 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania integracji 
społecznej. 

15 
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. 
Odrzykońskiej 17.02.2023 Tomasz Zajdel 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
budowy i modernizacji infrastruktury rowerowej na terenie 
miasta. Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w 
szerszym projekcie kluczowym.  

16 Wykonanie ścieżki rowerowej - ul. Krakowska 17.02.2023 Tomasz Zajdel 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
budowy i modernizacji infrastruktury rowerowej na terenie 
miasta. Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w 
szerszym projekcie kluczowym.  

17 

Projekt Zielone Przedmieście: ulica Dębinowa - 
nowe połączenie drogowe, z chodnikiem i ścieżką 
rowerową, łączące ul. Sikorskiego z ul. Chopina 
(przy Parku Dębina), - Piknikowa Polana - miejsce 
widokowe do rekreacji, do grillowania, parking. 18.02.2023 Ewa Węklar 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców.  
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18 

Remont istniejącej ekologicznej ścieżki spacerowej 
o długości 540 m oraz przedłużenie jej o 
dodatkowe 200 mb Dz. Suchodół - Debrza 21.02.2023 Julian Wyderka 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców.  

19 

Przebudowa ciągu pieszego od ul. Długiej do ul. 
Wyspiańskiego wraz z budową kładki dla pieszych 
na potoku Małka (dz. nr 894/1, 944/3) oraz 
budowa strefy rekreacyjnej nad potokiem Małka 
(dz. nr 944/3) 17.02.2023 Tomasz Zajdel 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców.  

20 

Zielony parking w Zespole Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 50 Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju niebiesko-zielonej infrastruktury. 

21 21.02.2023 
Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 50 

22 

Park kieszonkowy „ELEKTRYCZEK” 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 50 

Ze względu na ograniczony zasięg oddziaływania projekt sam w 
sobie nie ma charakteru strategicznego dla rozwoju całego 
miasta. Jednakże może być elementem kompleksowego projektu 
rozwoju terenów zielonych oraz rekreacyjnych na terenie miasta. 
Zaproponowany zakres rzeczowy zostanie ujęty w szerszym 
projekcie kluczowym dotyczącym zieleni miejskiej oraz stref 
rekreacji dla mieszkańców. Proponuje się uzupełnienie projektu o 
elementy niebiesko-zielonej infrastruktury (zieleń retencyjną). 23 21.02.2023 

Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 50 

24 
Historia pisana Maczkiem - rekonstrukcja bitew 
grami figurkowymi 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania różnorodnej 
oferty dla młodzieży oraz integracji społecznej. 

25 
Błękitny sztambuch podróżny - warsztaty 
cyjanotypii i introligatorstwa 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie  integracji społecznej. 

26 GraTyFIKAcje - kreatywna przestrzeń cyfrowa 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie integracji społecznej. 
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27 Krośnieńskie archiwum społeczne 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie integracji społecznej. 

28 KrosCon - konwent gier i fantastyki 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie rozwijania różnorodnej 
oferty dla młodzieży. 

29 GRAtki - bajarze i bajarki poGRAnicza 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie integracji społecznej. 

30 
Na szlaku Łemków - historia, tradycje i 
wspomnienia 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie dziedzictwa 
kulturowego i integracji społecznej. 

31 
Nacechowany cech - zachowanie historii i tradycji 
rzemieślniczych 21.02.2023 Fundacja GraTy 50 

Ze względu na ograniczony zakres i zasięg oddziaływania projekt 
sam w sobie nie ma charakteru strategicznego. Projekt ma wysoki 
potencjał strategiczny w powiązaniu z innymi działaniami 
komplementarnymi, dlatego może być ważnym elementem 
szerszego projektu kluczowego w zakresie dziedzictwa 
kulturowego i integracji społecznej. 

 

 

Lista projektów, które nie zostały wybrane do uwzględnienia w Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2023-2030 

     

Lp. Tytuł projektu Data złożenia Zgłaszający 
Liczba przyznanych punktów 

w ramach oceny merytorycznej 

1 

Cmentarz Komunalny w Krośnie przy ulicy Ks. J. Popiełuszki - 
przebudowa wjazdu i utworzenie miejsc postojowych na 
terenie cmentarza 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 40 

2 

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego wraz z Smart Placem 
i parkingiem dla samochodów - zagospodarowanie działki nr 
1180/2 zlokalizowanej przy Dzielnicowym Domu Ludowym 
w Polance 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 40 
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3 Remont budynku gospodarczego z przeznaczeniem na pasywny 
budynek sportowy z zapleczem szatniowo - sanitarnym 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 40 

4 21.02.2023 
Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 40 

5 
Regulacja rowów i cieków wodnych na terenie Osiedla 
Turaszówka i Dzielnic Polanka i Białobrzegi 17.02.2023 Osoba fizyczna 40 

6 

Dobór i zainstalowanie w przepompowni ścieków „Malinowa 
Góra” urządzeń o wydajności zapewniających odbiór ścieków 
sanitarnych z kolektora prowadzącego przez ul. Sportową w 
Krośnie w każdych warunkach atmosferycznych 17.02.2023 Osoba fizyczna 40 

7 

Dziedzictwo historyczne OSP Krosno – Turaszówka podstawą 
wzmocnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i rozwoju 
systemu zarządzania kryzysowego 20.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 40 

8 
Modernizacja parkingów w Zespole Szkół Elektrycznych 
i Ogólnokształcących w Krośnie 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 40 

9 21.02.2023 
Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 40 

10  Rozbudowa ul. Klonowej w Krośnie 17.02.2023 Osoba fizyczna 35 

11 

Rozbudowa ul. Gen S. Maczka w Krośnie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą K. Baczyńskiego do skrzyżowania z ul. 
Graniczną w Świerzowej Polskiej oraz przebudowa istniejącego 
parkingu przy Ogródkach Działkowych położonych przy ul. Gen. 
S. Maczka 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 35 

12 

Rozbudowa monitoringu miejskiego o tereny ZSEiO w Krośnie 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 35 

13 21.02.2023 
Zespół Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 35 

14 Modernizacja toalet w Zespole Szkół Elektrycznych 
i Ogólnokształcących w Krośnie wraz z dostosowaniem do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

17.02.2023 Rada Osiedla Turaszówka 35 

15 21.02.2023 

Samorząd Uczniowski Zespołu 
Szkół Elektrycznych i 
Ogólnokształcących w Krośnie 35 

16 

Rozbudowa ul. Ks. F.Kojdera na odcinku od skrzyżowania z ulicą 
ks. St. Decowskiego do skrzyżowania z ul. Graniczną 
w Świerzowej Polskiej 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 30 

17 

Rozbudowa ul. Gen. S. Maczka w Krośnie na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Ks. F. Kojdera do skrzyżowania z ul. 
Graniczną w Świerzowej Polskiej 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 30 

18 
Przebudowa ulicy bocznej do ul. Ks. S. Decowskiego (tzw. koło 
kapliczki) 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 30 
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19 
Ocieplenie poddasza ODL Turaszówka wraz z wymianą poszycia 
dachu 17.02.2023 Osoba fizyczna 30 

20  Budowa chodnika przy DW990 od ul. Leśnej do granic miasta 17.02.2023 Osoba fizyczna 27 

21 
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej (1948 R) – ul. 
Wyspiańskiego od ul. Klonowej do granic miasta 17.02.2023 Osoba fizyczna 25 

22 

Przebudowa ul. Jesionowej wraz z dwoma przepustami na 
cieku wodnym Przekopa zlokalizowanym w ciągu ul. Jesionowej 
i ul. Krótkiej 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 25 

23 Rozbudowa ul. M. Skłodowskiej 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 25 

24 Budowa drogi pomiędzy ul. Długą i ul. Chrobrego - tzw. Łącznik 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 25 

25 
Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DK28 od ul. 
Kochanowskiego do ul. Długiej 17.02.2023 Osoba fizyczna 22 

26 Budowa drogi pomiędzy ul. Wyspiańskiego a ul. Bema 17.02.2023 Osoba fizyczna 22 

27  Wpisanie w statuty dzielnic i osiedli jednoznacznych reguł 
finansowania ich działalności 

17.02.2023 Osoba fizyczna 10 

28 21.02.2023 Rada Dzielnicy Polanka 10 

     

 Projekty odrzucone z przyczyn formalnych    

Lp. Tytuł projektu Data złożenia Zgłaszający Uwagi 

1 Budowa skateparku na terenie Osiedla Turaszówka (w okolicy 
działek nr 1018/7, 1019) 

17.02.2023 Osoba fizyczna 

Projekt jest niezgodny z 
obowiązującymi regulacjami w 
zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego. 2 20.02.2023 Osoba fizyczna 

3 
Centrum do spraw koordynacji pomocy na rzecz osób chorych 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji i ich rodzin 21.02.2023 Fundacja Dotyk Anioła 

Projekt nie jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa, 
które zabraniają gminie 
przekazywania organizacjom 
pozarządowym środków publicznych 
na świadczenia medyczne, czy też leki. 

4 

Artysta w swoim fachu - szkolenia zawodowe podnoszące 
kwalifikacje/ kompetencje pracowników w obszarach 
wskazanych przez lokalnych przedsiębiorców 22.02.2023 Cech Rzemiosł Różnych 

Projekt nie został złożony w terminie. 

5 Zawodowe Krosno 22.02.2023 Cech Rzemiosł Różnych 

Projekt nie został złożony w terminie. 
Formularz nie jest kompletny - nie 
zawiera opisu projektu. 

 

ZATWIERDZAM 
 

Piotr Przytocki 

Prezydent Miasta Krosna 

- podpis na oryginale 


