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Wstęp
Szanowni Mieszkańcy,
rok 2020 był trudnym czasem dla nas wszystkich. Pandemia i jej skutki społeczno - gospodarcze
wywarły ogromny wpływ na funkcjonowanie naszego Miasta. Wiosenne oraz jesienno-zimowe
zamrożenie gospodarki zablokowało przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności
gospodarczej, co doprowadziło do dramatów wielu mieszkańców Karpacza. Odbiło się też na
budżecie Gminy, zmuszając nas do wprowadzenia ograniczeń i oszczędności. Zdalne nauczanie,
zakaz organizacji wydarzeń i konieczność zachowania dystansu społecznego wywarły negatywny
wpływ na życie społeczne i kulturalne.
Raport za rok 2020 przedkładam Państwu z poczuciem niedosytu i świadomością jak wielu
zaplanowanych zadań nie udało nam się zrealizować. Dotyczy to nowych inwestycji, estetyki,
imprez, zajęć sportowych i edukacyjnych.
Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej, Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego,
pracownikami Urzędu, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Szkoły Podstawowej, Przedszkola, Miejskiej
Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Muzeum Zabawek staraliśmy się w miarę dostępnych narzędzi
i środków zapewnić Państwu bezpieczeństwo oraz zminimalizować skutki pandemii.
Ważnym zadaniem był pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, który wspólnie z Radą Miejską
uruchomiliśmy w kwietniu 2020 roku. Mimo braku wsparcia rządowego oraz trudnej sytuacji
finansowej zwolniliśmy przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Uruchomiliśmy także pomoc
dla seniorów i osób potrzebujących.
Wyzwaniem, przed którym stanęły wszystkie gminy w Polsce, była zmiana ustawy o czystości
i porządku w gminach oraz konieczność zmiany systemu gospodarki odpadami. Wzrost ceny
za odpady komunalne w Karpaczu, mimo wprowadzenia najniższej stawki w Polsce przy
rekordowych podwyżkach w innych miastach, wywołał wiele kontrowersji i niezadowolenie
społeczne. Wiedząc w jak trudnej sytuacji znajdują się mieszkańcy żyjący głównie z turystyki,
zmiany zostały wprowadzone dopiero od września, a nie jak pierwotnie planowano od maja.
Naliczanie opłaty na podstawie zużycia wody pozwoliło uszczelnić system i wyeliminować
nieuczciwe podmioty, które dotychczas nie regulowały należności wobec miasta, kosztem innych
podatników.
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Sukcesem minionego roku, który zaowocuje w kolejnych latach w wymiarze finansowym
i marketingowym była organizacja Forum Ekonomicznego – najważniejszego wydarzenia
gospodarczego w Europie Wschodniej. Blisko 3 tys. gości z całego świata, przedstawicieli świata
polityki, biznesu, nauki i mediów odwiedziło nasze miasto. Wysoki poziom organizacyjny stał się
podstawą do przeniesienia Forum Ekonomicznego na stałe pod Śnieżkę.
Istotnym aspektem była także aktywność Karpacza w ramach Porozumienia Gmin Górskich.
Zwrócenie uwagi mediów ogólnopolskich oraz opinii publicznej na dramatyczną sytuację
miejscowości turystycznych wynikającą z zamrożenia gospodarki, a także negocjacje z rządem
podczas komisji sejmowych przyczyniły się do uruchomienia wsparcia dla samorządów
oraz przedsiębiorców, co w minimalnym stopniu pozwoliło przetrwać tę trudną sytuację.
Miasto, dzięki nowoczesnej infrastrukturze sportowej oraz bogatej bazie noclegowej, stało się
ogólnopolskim centrum lekkoatletycznym. W Karpaczu trenowali mistrzowie i rekordziści Królowej
Sportu. Zawodnicy prezentowali też swoje zmagania podczas Mistrzostw Polski oraz mityngów
lekkoatletycznych. Sportowcy i trenerzy z całej Polski korzystali nie tylko z urządzeń sportowych ale
również z oferty lokalnych hoteli, pensjonatów, restauracji i atrakcji turystycznych.
Mam nadzieję, że te pozytywne elementy pozwolą podsumować rok z wiarą w potencjał naszego
miasta, który obronił się mimo załamania gospodarczego. Za to wszystkim Państwu dziękuję.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek
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Podstawa prawna i zakres raportu
Raport opracowano na podstawie art.28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Karpacza
Nr VII/66/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących Raportu
o stanie Gminy Karpacz.
Zakres raportu jest zgodny z § 3 wyżej cytowanej uchwały i obejmuje następujące obszary:
1) ogólna charakterystyka Gminy;
2) gospodarka, rynek pracy i inwestycje;
3) finanse miasta;
4) gospodarka komunalna;
5) budownictwo mieszkaniowe i zagospodarowanie przestrzenne;
6) ochrona środowiska naturalnego;
7) polityka społeczna i działania na rzecz rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych;
8) oświata i wychowanie;
9) sport i rekreacja;
10) ochrona dziedzictwa kulturowego;
11) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
12) promocja miasta i gminy, współpraca krajowa i międzynarodowa;
13) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Karkonoskim Parkiem Narodowym
i Nadleśnictwem „Śnieżka” w Kowarach.
Dodatkowo do raportu wprowadzono informacje dotyczące wykonania uchwał Rady Miejskiej
oraz realizacji budżetu obywatelskiego. Opracowanie zawiera także analizę silnych i słabych stron
wewnętrznego potencjału Miasta oraz szans i zagrożeń wynikających z otoczenia zewnętrznego.
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1. Ogólna charakterystyka Gminy
Gmina Karpacz zajmuje powierzchnię 3.796 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominują
lasy i grunty leśne, zajmujące 2.494,63 ha i 65,9% jego powierzchni ogólnej, na drugim miejscu
znajdują się grunty rolne zajmujące 366,34 ha i 9,6 % ww. powierzchni, a tereny zainwestowane,
wraz z komunikacją zajmują 281,53 ha i 7,4% ww. powierzchni. W skład terenów zainwestowanych
wchodzą:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, zajmujące 107,04 ha;
2) tereny zabudowy inne, w tym przede wszystkim związane z obsługą turystyki i zajmujące
94,58 ha;
3) tereny zabudowy przemysłowej zajmujące 3,42 ha;
4) drogi zajmujące 71,13 ha.
Liczba mieszkańców zameldowanych w Karpaczu na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2020
roku wynosiła 4242 osób. Ich strukturę wg wieku i płci obrazuje poniższa tabela:
Tabela 1. Struktura mieszkańców Karpacza zameldowanych na pobyt stały
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

39

35

74

3

16

18

34

4-5

31

34

65

6

14

19

33

7

17

12

29

8-12

107

100

207

13-15

49

56

105

16-17

37

34

71

18

15

15

30

19-65

1288

1175

2463

794

794

pow. 60*)
pow. 65*)

337

Ogółem

1950

337
2292

4242

Źródło: Urząd Miejski w Karpaczu na podstawie danych z ewidencji ludności
system ewidencji ludności nalicza odrębnie kobiety (od 60 roku życia) i mężczyzn (od 65 roku życia) ze względu na
różny wiek poprodukcyjny.
*)
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2. Gospodarka, rynek pracy, inwestycje
2.1. Gospodarka
Turystyka
Rok 2020, na skutek pandemii, zapisze się w historii jako okres globalnej zapaści turystyki.
Ta negatywna sytuacja dotyczyła również Karpacza, pokazując jednocześnie jak ważnym ogniwem
w stabilnym funkcjonowaniu miasta jest działalność turystyczna i okołoturystyczna.
Reperkusje zamrożenia gospodarki dotknęły wszystkie podmioty – samorządy, przedsiębiorców,
organizacje pozarządowe. Skalę zjawiska obrazuje porównanie ruchu turystycznego w roku pandemii
z liczbą turystów w roku 2019. Pomocne jest tu badanie przeprowadzone dla Lokalnej Organizacji
Turystycznej obejmujące okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2020 roku. Celem badania była
analiza ruchu turystycznego dla turystów (osoby, które przynajmniej przez jedną noc korzystały
z zakwaterowania w danym miejscu) i odwiedzających (goście bez noclegów) na obszarze Karpacza
w badanym okresie wraz z charakterystyką odwiedzających pod kątem ich miejsca zamieszkania,
płci oraz wieku.
Przeprowadzone analizy wykazały, że najliczniej reprezentowaną narodowością wśród turystów
i odwiedzających zagranicznych byli obywatele Niemiec, Czech oraz Ukrainy. Turyści
wewnątrzkrajowi najczęściej pochodzili z województwa Mazowieckiego, Dolnośląskiego
i Wielkopolskiego, a wewnątrzregionalni z powiatu wrocławskiego.
W roku 2019 odnotowano w Karpaczu łącznie 3,2 mln turystów i odwiedzających, w tym 82%
stanowili turyści, a 18% odwiedzający. W 2020 roku zaobserwowano spadek liczby turystów
i odwiedzających o 25%, do poziomu 2,4 mln, w tym 80% stanowili turyści, a 20% odwiedzający
(nastąpił spadek liczby turystów o 27% i odwiedzających o 16%). Zjawisko to prezentuje wykres
nr 1.
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Wykres 1. Liczba turystów i odwiedzających Karpacz w roku 2019 i 2020

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w Karpaczu, SELECTIVV, 2021

Na poniższym wykresie zaprezentowano miesięczne liczebności unikalnych użytkowników
(turystów i odwiedzających). Łączna suma jest większa niż w zestawieniu z wykresu 1 ponieważ
część użytkowników pojawiła się w Karpaczu więcej niż raz w 2019 lub 2020 roku.
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Wykres 2. Liczba turystów i odwiedzających w poszczególnych miesiącach 2019 i 2020 roku

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w Karpaczu, SELECTIVV, 2021

W roku 2019 najwięcej użytkowników zdefiniowanych jako turyści lub odwiedzający
odnotowano w styczniu i sierpniu (po około 335 tys.), a najmniej w kwietniu (211 tys.).
Rok 2020 w związku z pandemią COVID-19 charakteryzował się dużymi spadkami odwiedzin od
marca do czerwca oraz w listopadzie i grudniu. Najmniej wizyt zaobserwowano w kwietniu (19 tys.),
najwięcej

w

styczniu

(343

tys.).

Podkreślić

należy,

że

liczebności

odnotowane

w styczniu i lutym były wyższe niż w 2019 roku, a w lipcu, sierpniu i wrześniu na tym samym
poziomie.
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Wykres 3. Zmiana ruchu turystycznego w Karpaczu w 2020 roku w porównaniu do 2019 roku
/rok 2019 - 100%/

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w Karpaczu, SELECTIVV, 2021

Na wykresie powyżej zaprezentowano zmiany w liczbie turystów i odwiedzających rok do roku
(2019 = 100%). Zaobserwowano spadki w porównaniu do 2019 roku w przypadku 7 miesięcy,
największe w kwietniu (ruch turystyczny zmniejszył się o 91%), maju (-67%) oraz grudniu
(-53%). Ponad 40 procentowe spadki odnotowano również w marcu i listopadzie.
Miesiącami, w których nastąpiło zwiększenie liczby turystów i odwiedzających w Karpaczu były:
luty (+3%) oraz styczeń (+2%). W lipcu, sierpniu oraz wrześniu zmiany były niewielkie i nie
przekraczały +- 2%.
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Wykres 4. Wiek turystów i odwiedzających Karpacz

Źródło: Badanie ruchu turystycznego w Karpaczu, SELECTIVV, 2021

Analiza wieku turystów i odwiedzających Karpacz wykazała, że na przestrzeni dwóch lat badania
nie nastąpiły praktycznie żadne zmiany.
Najliczniej reprezentowane były osoby w wieku od 30 do 44 lat (35%), następnie od 20 do 29 lat
(28%) i od 45 do 60 lat (24%).
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Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz
Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów
wg weryfikacji sald z gminnej ewidencji gruntów o łącznej powierzchni 164 ha. Gmina jest
właścicielem 194 lokali w 83 budynkach przekazanych w zarząd Miejskiemu Zakładowi Gospodarki
Komunalnej Spółka z o.o. w Karpaczu. W trwałym zarządzie, użyczeniu i użytkowaniu przez
jednostki budżetowe i inne jednostki znajduje się mienie o wartości 13.358.000,00 zł zgodnie
z ewidencją księgową (bez gruntów).
Na dzień 31.12.2020 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:
1) opłaty przyszłych okresów:
a) z tytułu sprzedaży – 481.356,10 zł;
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – 2.767.503,76 zł.
2) udziały w spółkach o łącznej wartości 24.402.000,00 zł – 100% udziałów w spółce Miejski
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale
zakładowym 24.402.000,00 zł tj. 24.402 udziały po 1.000,00 zł każdy.
3) dzierżawę oraz użyczenie gruntów o łącznej powierzchni 30,0712 ha od:
a) Karkonoskiego Parku Narodowego – 27,2200 ha;
b) Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno – Wypoczynkowego Natura Tur – 0,3340 ha;
c) Lasów Państwowych będących w użytkowaniu Nadleśnictwa „Śnieżka” – 2,4238 ha;
d) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – 0,0934 ha;
4) oddano w użyczenie MZGK Spółka z o.o. grunty stanowiące własność Gminy o łącznej pow.
1,0007 ha.
W okresie sprawozdawczym dochody Gminy uzyskano głównie ze sprzedaży mienia
komunalnego:
1) lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie na własność;
2) gruntu jej użytkownikowi wieczystemu;
3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności.
W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku sprzedano mienie Gminy Karpacz
o wartości 857.768,00 zł, z tego po udzieleniu bonifikat lub rozłożeniu na raty wpłynęła kwota
285.617,20 zł.
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:
1) sprzedaży czterech lokali mieszkalnych na rzecz najemców, których wartość określono na
kwotę 608.915,00 zł, z tego:
a) cena lokali: 443.054,00 zł;
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b) cena gruntu: 165.861,00 zł.
Wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie na własność, po
zastosowaniu bonifikat wyniosły 75.469,20 zł;
2) sprzedaży jednej działki jej użytkownikowi wieczystemu na własność za kwotę 194.600,00
zł;
wpływ ze sprzedaży: 194.600,00 zł;
3) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego
osobom fizycznym. Opłaty wyniosły 15.548,00 zł.
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.616.144,68 zł, z tego:
1) z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 229.900,95 zł;
2) z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 970.225,86 zł;
3) z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy
wyniosły 416.017,87 zł.

2.2. Podmioty gospodarcze
Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Karpacz, wg głównego miejsca wykonywania
działalności, było zarejestrowanych 1582 przedsiębiorców, w tym 590 przedsiębiorców aktywnych.
W analizowanym okresie złożono 36 wniosków o założenie działalności i 19 wniosków o wykreślenie.
Podmioty gospodarczej wg prowadzonej działalności na dzień 31 grudnia 2020 roku.

1) usługi hotelarskie 35,67%;
2) handel 13,90%;
3) usługi gastronomiczne 9,17%;
4) transport 7,74%;
5) budownictwo 6,88%;
6) pozostała działalność 26,64%.
Zgodnie z ewidencjami, prowadzonymi odpowiednio przez Burmistrza Karpacza oraz Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, w roku 2020 w Karpaczu zarejestrowanych było 678 obiektów
świadczących usługi hotelarskie, w tym:
1) obiektów aktywnych – 611 (w tym dwa schroniska górskie);
2) obiektów skategoryzowanych – 29.
Liczba obiektów skategoryzowanych przedstawia się następująco:
1) hotel * - 0;
2) hotel ** - 3;
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3) hotel *** - 13;
4) hotel **** - 2;
5) hotel ***** - 1;
6) pensjonat * - 1;
7) pensjonat ** - 3;
8) pensjonat *** - 5;

9) schronisko – 1.
Na terenie Karpacza funkcjonowało 128 punktów gastronomicznych i 27 detalicznych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych. Wydanych zostało łącznie 95 zezwoleń, w tym:
1) 70 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż i podawanie napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia);
2) 20 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscu sprzedaży (detal);
3) 2 zezwolenia dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć;
4) 3 zezwolenia jednorazowe.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie Gminy Karpacz było uprawnionych do
wykonywania transportu drogowego 101 taksówek. W 2020 roku udzielono 5 nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową i wydano 5 wypisów.

2.3. Rynek pracy
Strukturę bezrobocia na terenie Gminy na dzień na 31 grudnia 2020 roku prezentuje poniższa tabela.
Tabela 2. Struktura bezrobocia
Bezrobotni
Ogółem, w tym:

126

kobiety

58

z prawem do zasiłku

22

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

106

do 30 roku życia

25

długotrwale bezrobotni

60

powyżej 50 roku życia

49

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

8

posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

20

posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

0

niepełnosprawni

6

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy
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2.4. Infrastruktura
Drogi
Infrastruktura drogowa w Gminie Karpacz na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 48,403 km.
Drogi asfaltowe stanowiły 88,17 %, tj. 42,677 km. Drogi z kostki stanowiły 2,98 %, tj. 1,445 km.
Drogi tłuczniowe stanowiły 1,92 %, tj. 0,930 km. Drogi utwardzone (gruntowe) stanowiły 6,93 %
wszystkich dróg, tj. 3,351 km. Powierzchnia chodników wynosiła 7.690,0 m2.
Miejskie Parkingi
W 2020 roku na terenie Gminy Karpacz funkcjonowało 10 parkingów miejskich, w następujących
lokalizacjach:
1) ul. Parkowa, w sąsiedztwie Muzeum Sportu i Turystyki;
2) ul. Parkowa, przy tunelu;
3) ul. Łączna, w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej im. Ratowników Górskich;
4) ul. Konstytucji 3 Maja, w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego;
5) ul. Świętokrzyska;
6) ul. Karkonoska, naprzeciwko nieruchomości nr 17;
7) ul. Olimpijska, w sąsiedztwie Kolei Linowej na Kopę;
8) ul. Obrońców Pokoju;
9) ul. Myśliwska;
10) ul. Polskich Olimpijczyków.
Oświetlenie uliczne
Od sierpnia 2019 roku realizowane jest zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana i budowa
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karpacz”, polegające na wymianie wszystkich opraw
oświetlenia ulicznego (w tym istniejących opraw rtęciowych i sodowych) na nowoczesne oprawy
typu LED oraz na dobudowie nowych punktów i linii oświetleniowych. Wartość zadania wynosi
7.232.489,79 zł brutto.
Zakres prac w ramach realizowanej inwestycji obejmuje:
1) wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w ilości 1122 szt.;
2) wymianę istniejących skorodowanych słupów wraz z wysięgnikami i osprzętem, bez zmiany
ich obecnej lokalizacji w ilości 241 szt. (w tym wysięgników 188 szt.);
3) wymianę zużytych szafek oświetleniowych w ilości 4 szt.;
4) wymianę uszkodzonych odcinków kabli zasilających o szacunkowej długości ok. 120 mb;
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5) budowę oświetlenia na 17 ulicach;
6) modernizację oświetlenia na 14 ulicach.
Termin zakończenia zaplanowany został na rok 2021. Stan zaangażowania robót na dzień
31 grudnia 2020 roku wynosił 95.58 % wartości zadania.
Inwestycje
W roku 2020 realizowano inwestycje w ograniczonym zakresie ze względu na trudną sytuację
finansową Gminy, wynikającą z uszczuplenia wpływów do budżetu. Zrealizowano zadania
w następujących obszarach:
Komunikacja
Przebudowa ul. Krótkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania wykonano nową
nawierzchnię asfaltową, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne LED.
Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Przebudowa

i

rozbudowa

istniejącej

oczyszczalni

ścieków

przy

ul.

Nadrzecznej

–

w realizacji.
Oświetlenie
Wymiana i budowa nowego oświetlenia ulicznego LED na terenie miasta;
Przestrzeń miejska
1) budowa nowych parków przy ul. Dolnej i ul. Rybackiej. Zakończono inwestycję pn.
„Rozwój terenów zieleni w Gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni
w celu poprawy jakości środowiska” finansowaną ze środków unijnych;
2) ukwiecenie miasta;
3) iluminacje świąteczne.
Bezpieczeństwo publiczne
1) dofinansowanie zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem
4x4 dla OSP Karpacz;
2) dofinansowanie zakupu nowego samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

3. Finanse miasta
Budżet Gminy Karpacz na 2020 rok przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Karpacza
Nr XVI/186/19 w dniu 18 grudnia 2019 roku i zakładał:
1. Dochody w wysokości 44.355.841,00 zł, w tym:
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1) dochody bieżące w wysokości 41.540.841,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 2.815.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 42.388.841,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 34.958.434,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 7.430.407,00 zł.
Planowaną na 2020 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.967.000,00 zł, planowane
rozchody budżetu na kwotę 1.967.000,00 zł.
W trakcie roku dokonane zostały zmiany budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami
Burmistrza Karpacza w związku z wprowadzaniem na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji
na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwot dotacji na zadania
własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów.
W roku 2020 korekty wielkości planowanych dochodów i wydatków zdeterminowane zostały
obostrzeniami i zakazami w prowadzeniu szeroko pojętej działalności gospodarczej. Niemożność
prowadzenia działalności zarobkowej, to brak środków pieniężnych w portfelach obywateli, a tym
samym konieczność dokonywania wyborów na co w pierwszej kolejności przeznaczyć zasoby, czy
na przeżycie, czy na wnoszenie obowiązkowych danin i podatków, w tym na rzecz gminy. Stąd też
wielu podatników decydowało o przeznaczeniu środków pieniężnych na przeżycie, co powodowało
wzrost zobowiązań wobec budżetu i obniżenie jego wykonania.
Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy przedstawiał się
następująco:
1. Dochody w wysokości 41.246.311,18 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 39.331.311,18 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 1.915.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 42.304.240,18 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 36.238.587,18 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 6.065.653,00 zł.
Na rok 2020 ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.057.929,00 zł. Przychody budżetu ustalono na
kwotę 1.549.680,00 zł, z tego: przychody z kredytu w wysokości 1.500.000,00 zł, przychody ze spłaty
udzielonych pożyczek w wysokości 49.680,00 zł. Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytu ustalono
na kwotę 491.751,00 zł.
Zaplanowane do realizacji w 2020 roku dochody budżetu gminy w wysokości 41.246.311,18 zł
na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonano w wysokości 38.535.945,45 zł, co stanowi 93,43 %
planowanych dochodów ogółem, z tego plan dochodów bieżących w kwocie 37.138.989,03 zł, tj.
w 96,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie
1.396.958,42 zł, tj. 3,63 % w stosunku do dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody ze
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sprzedaży majątku 380.940,55 zł.
Dochody w zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 4.636.091,54 zł,
co stanowi 98,65 % planowanych z tego tytułu dochodów.
Zaplanowane do realizacji w 2020 roku wydatki budżetowe w wysokości 42.304.240,18 zł na dzień
31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 39.322.855,47 zł, co stanowi 92,95 % planu wydatków
ogółem, z tego:
1) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 33.258.345,07, co stanowi 84,58 % poniesionych
wydatków ogółem;
2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.064.510,40 zł, co stanowi 15,42 %
poniesionych wydatków ogółem.
Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 4.699.428,18 zł zrealizowano
w kwocie 4.636.91,54 zł, co stanowi 98,65 % planowanych z tego tytułu wydatków.
Tabela 3. Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania
Wyszczególnienie
Wpływy z podatków, z tego:
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Wpływy z karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłat, z tego:
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
Dochody z majątku gminy, z tego:
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania
wieczystego
przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób fizycznych
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych
kar pieniężnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją
zadań z zakresu

Wykonanie planu w zł
11 585 172,01
10 270 074,28

Wykonanie planu w %
90,18
89,70

1 536,00
56 619,00
47 091,35
37 098,11
29 310,13
1 143 443,14
2 720 480,38
33 366,14
111 406,00
2 575 708,24
1 997 085,23
229 900,95

75,26
104,03
72,45
142,68
146,55
92,96
95,80
95,33
69,63
97,39
70,62
48,60

970 225,86

82,92

416 017,87

67,10

380 940,55

67,42

110 798,23

93,90

5 611,28

116,90

9 383,94

104,27
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administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Udziały w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa, z tego:
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Subwencja ogólna, z tego:
Część oświatowa
Część równoważąca
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gminy
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej
opieki
wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w
ramach programów rządowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej
opieki
wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w
ramach programów rządowych
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
zlecone gminom, związane z realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego
pomoc państwa w wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów)
między
jednostkami
samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich , realizowane przez j. s. t.
Rekompensaty
utraconych
dochodów
w
podatkach i opłatach lokalnych
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5
lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu
środków europejskich , realizowane przez j. s. t.
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie

888 487,34

113,91

5 212 773,43

96,39

5 009 155,00
203 618,43
4 510 243,00
4 483 557,00
26 686,00
1 458 699,76

97,12
81,45
100,00
100,00
100,00
98,63

600,00

0

535 095,00

93,61

445,00

100

3 177 960,67

98,72

201 082,84

111,71

792,00

100,00

195 140,75

125,10

62 264,00

100,00

72 062,00
0

100,00
0

100 000,00

100,00
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kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jst
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
500 000,00
0
gmin, pozyskane z innych źródeł
Inne dochody należne gminie, z tego:
5 226 531,46
95,61
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
2 643 103,53
97,89
przez jednostki samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Wpływy za koncesje i licencje
1 423,00
94,87
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za
26,00
0
wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
certyfikatów i duplikatów
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
19 193,75
127,96
komorniczej oraz kosztów upomnień
Wpływy z różnych opłat
8 123,43
45,13
Wpływy z usług
1 505 722,01
91,70
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
188 609,95
104,15
podatków i opłat
Pozostałe odsetki
94 818,17
62,24
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
185,71
0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
1 460,05
0
wynikających z umów
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i
3 200,00
100,00
darowizn w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
760 665,86
100,98
DOCHODY OGÓŁEM:
38 535 945,45
93,43
Źródło: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Karpacz za 2020 rok.

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020
Wyszczególnienie
Izby rolnicze
Drogi publiczne gminne
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Pozostała działalność
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Cmentarze
Pozostała działalność
Urzędy wojewódzkie
Rada Miejska
Urząd Miejski
Spis powszechny i inne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pozostałe wydatki obronne
Komendy wojewódzkie Policji
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna

Wykonanie planu w zł
43,71
1 604 881,18
266 027,30
115 708,45
978 472,04
20 436,40
83 968,59
82 876,60
54 537,00
249 728,18
4 810 206,50
15 325,00
604 930,11
37 213,67
991,00

Wykonanie planu w %
87,42
94,84
80,43
86,83
97,62
52,40
69,39
82,88
98,43
87,10
97,56
73,89
80,58
99,93
100,00

48 663,00
200,00
7 780,00
570 272,53
1 242,60

100,00
25,00
99,74
99,86
40,41
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Straż Miejska
Zarządzanie kryzysowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pozostała działalność
Nieodpłatna pomoc prawna
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
j.s.t.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Szkoły podstawowe
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych
i innych
formach
wychowania
przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do
podręczników , materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych
Pozostała działalność
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność
Domy pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym
Świadczenia wychowawcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

459 875,99
7 516,22
95 580,86
66 010,70
792,00
320 156,31

93,14
75,16
83,11
84,63
100,00
91,47

955 817,00
5 101 743,69
8 708,40
2 302 291,90
16 625,36
28 227,48
24 457,12

100,00
90,40
41,47
92,56
71,25
97,81
88,29

138 535,48

95,66

38 928,71

98,09

106 648,90
11 725,62
372 723,06
699,58
499 303,61
14 297,45

100,00
23,45
51,06
20,40
90,45
92,84

87 542,61

51,56

105 759,35
165 605,87
818 000,87
156 914,60
36 466,00
1 506,00
228 320,71
5 062,20
13 000,00

93,65
95,17
76,25
95,10
81,58
9,87
86,94
77,38
100,00

3 177 960,67
1 151 862,09

98,72
99,29

120,83
152 734,26
2 400,00

68,65
79,47
20,00
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Rodziny zastępcze
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami komunalnymi

42 555,36
22 633,74

65,47
98,41

152 144,19
3 037 640,58

97,53
92,06

Oczyszczanie miast i wsi

1 705 299,12

95,77

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 732 707,30
98,50
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
96 801,00
95,84
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 930 948,93
98,64
Pozostał działania związane z gospodarką odpadami
9 268,33
46,34
Biblioteki
305 569,00
91,12
Muzea
368 363,00
92,93
Pozostała działalność
21 093,93
37,33
Obiekty sportowe
1 693 263,13
97,90
Pozostała działalność
28 142,50
98,74
WYDATKI OGÓŁEM
39 322 855,47
92,95
Źródło: Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Karpacz za 2020 rok.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosił – 15,42% (wydatki ogółem
39.322.855,47 zł, wydatki majątkowe 6.064.510,40 zł);
Tabela 5. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Wyszczególnienie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Kwota długu

19 316 384,59

15 749 999,00

11 449 999,00

7 149 999,00

2 849 999,00

Spłaty rat
kapitałowych

491 751,00

2 425 250,00

4 300 000,00

4 300 000,00

4 300 000,00 2 849 999,00

Wydatki
zmniejszające
dług

392 547,31

1 156 308,01

0

0

0

Odsetki
i dyskonto
określone w art.
243 ust. 1 u o fp

320 156,31

350 000,00

300 000,00

83.600,00

41.800,00

0,00

Źródło: Referat Finansowy Urząd Miejski w Karpaczu
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Tabela 6. Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2020-2025
Wyszczególnienie
Nadwyżka
operacyjna art
242 ustawy o fp)

2020
3 880
641,96

2021
7 756 497,00

2022
8 245 224,00

2023
8 425 644,00

2024
8 810 000,00

2025
8 749 999,00

Skorygowana
nadwyżka
operacyjna

3 880
641,96

7 756 497,00

8 245 224,00

8 425 644,00

8 810 000,00

8 749 999,00

Źródło: Referat Finansowy Urząd Miejski w Karpaczu

Tabela 7. Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wyszczególnienie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty
spłaty zobowiązań (art. 243), do
dochodów

11,06%

6,93%

11,38%

11,02%

10,82%

7,01%

Wskaźnik jednoroczny

0

20,42%

21,21%

21,19%

21,75%

21,17%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty
zobowiązań (art. 243) obliczony w
oparciu o wykonanie roku 2019
((wskaźnik ustalony w oparciu o średnia
arytmetyczną 3 poprzednich lat)

0

16,57%

17,12%

19,97%

21,42%

21,38%

Źródło: Referat Finansowy Urząd Miejski w Karpaczu

Trudna sytuacja, w jakiej znalazło się miasto w 2020 roku, gdzie w związku z pandemią wielu
przedsiębiorców i mieszkańców miało problemy z regulowaniem podatków i opłat spowodowała,
że Gmina również miała problem z terminową spłatą zobowiązań. Pomimo tych trudności, wiedząc
w jak trudnej sytuacji finansowej znajdują się przedsiębiorcy Burmistrz Karpacza zdecydował
o przygotowaniu projektu uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz
przesunięcia terminu płatności podatku dla określonej grupy przedsiębiorców. Uchwały trafiły pod
obrady Rady Miejskiej i zostały podjęte 27 kwietnia 2020 roku. Kolejna uchwała w sprawie
zwolnienia z podatku od nieruchomości została podjęta 27 maja 2020 roku (dotyczyła zwolnienia za
kolejny miesiąc). Z powyższej pomocy skorzystało 79 podatników na łączną kwotę zwolnienia
w wysokości 194.602,00 zł (zwolnienie z podatku od nieruchomości) oraz 17 podatników na łączną
kwotę 137.717,86 zł ( przedłużenie terminu płatności rat podatku).
Dodatkowo przedsiębiorcy zwolnieni zostali z opłat za dzierżawę powierzchni reklamowej na
tablicach miejskich oraz w Internetowej Bazie Noclegowej na 6 miesięcy. Miasto nie pobierało także
opłat za parkingi miejskie w okresie od marca do maja.
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4. Gospodarka komunalna
4.1. Gospodarka mieszkaniowa
W mieszkaniowym zasobie Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2020 roku znajdowały się 194
lokale. W analizowanym okresie oddano do użytkowania 3 lokale. Zaległości w opłatach za
mieszkania wynosiły 453.402,83 zł bez odsetek, kosztów sądowych i komorniczych i dotyczyły
72 mieszkań.
W 2020 roku dokonano remontu mieszkań, znajdujących się przy ulicach:
1) Granitowa 5: remont lokalu;
2) Kolejowa 2: remont werandy;
3) Konstytucji 3 Maja 8: budowa podjazdu dla osoby niepełnosprawnej;
4) Konstytucji 3 Maja 24 A: montaż systemu osuszenia budynku;
5) Konstytucji 3 Maja 32: remont lokalu po eksmisji;
6) Konstytucji 3 Maja 45: remont instalacji gazowej oraz budowa wentylacji;
7) Konstytucji 3 Maja 66: wymiana okien i wymiana instalacji gazowej;
8) Linowa 5: remont lokalu;
9) Mickiewicza 5a: remont lokalu;
10) Nad Łomnicą 18: naprawa dachu;
11) Przemysłowa 4: wymiana okien;
12) Wolna 2: wymiana kanalizacji i instalacji elektrycznej;
Na dzień 31 grudnia 2020 roku na mieszkanie z zasobu gminy oczekiwało 5 gospodarstw domowych.

4.2. Gospodarka wodno-ściekowa
Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie Karpacz na koniec 2020 roku wynosiła 40,9 km.
Dostęp do sieci posiadało 99% odbiorców. Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 66,1
km, istniało 1049 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Łączna wydajność ujęć wody znajdujących się w zarządzie MZGK Sp. z o.o. wynosiła 3.812,1
m3/d.
Tabela 8. Wydajność ujęć wody
Nazwa ujęcia

Numer pozwolenia wodnoprawnego

Data wydania

Wydajność [m3/d]

Wielki Staw

OŚR.IV-6223/28/10

10.01.2011r.

621,0

Śląski Dom

OŚR.IV-6223/29/10

10.01.2011r.

1522,0

Bystrzyk

OŚR.IV-6223/25/10

03.01.2011r.

1019,0

Majówka - drenaż

OŚR.IV-6223/23/07

26.09.2007 r.

230,1
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Wilcza Poręba II

OŚR.IV-6341.2.33.2015

25.11.2015 r.

300,0

Potok Czerniawka

WR.ZUZ.3.421.14.2020.EO

26.03.2020 r.

120,0

Źródło: dane MZGK Sp. z o.o.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dodatkowo w celu zabezpieczenia w wodę
w sytuacjach awaryjnych uzyskał w dniu 13 marca 2017 r. roku pozwolenie wodnoprawne nr
OŚR.IV-6341.2.10.2017 na pobór wód z potoku Łomnica w ilości 700 m3/d. System ten jest
traktowany jako rezerwowy i umożliwia podanie wody dla centrum miasta oraz Osiedla Skalnego.
W 2020 roku nie pobierano wody z tego ujęcia.
Wszystkie wydawane przez Spółkę warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej były bilansowane pod względem wydajności ujęć wody oraz rozbiorów wody
na sieci.
Informacje dotyczące rozbiorów wody z poszczególnych ujęć w roku 2020 przedstawiono
w poniższej tabeli.
Tabela 9. Rozbiór wody z poszczególnych ujęć w roku 2020
miesiąc (2020)

Wielki Staw Śląski Dom

styczeń
17.426
luty
16.691
marzec
6.548
kwiecień
7.912
maj
8.548
czerwiec
11.536
lipiec
17.840
sierpień
19.117
wrzesień
14.039
październik
11.675
listopad
9.655
grudzień
10.926
SUMA
151.913
%
całkowitego
16,41
rozbioru
Źródło: dane MZGK Sp. z o.o.

Wilcza
Poręba II

Potok
Łomnica

Bystrzyk

33.261
29.070
32.421
29.110
34.248
35.065
37.254
35.942
33.840
34.678
29.182
31.097
395.168

2.745
1.075
1.105
1.535
2.574
3.960
4.469
5.335
4.270
3.610
1.416
1.072
33.166

m3
26.613
28.015
31.392
18.891
10.899
23.721
31.081
46.118
35.807
28.565
27.194
29.056
337.352

42,69

3,58

36,45

Potok
Czerniawka

suma

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1.790
2.137
1.710
1.446
567
429

0

8.079

80.045
74.851
71.466
57.448
56.269
74.282
92.434
108.649
89.666
79.974
68.014
72.580
925.678

0

0,87

100
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Wykres 4. Łączny pobór wody z ujęć w poszczególnych miesiącach

Źródło: dane MZGK Sp. z o.o.

Ok. 95% ścieków bytowych z terenu Gminy Karpacz jest odprowadzanych systemowo do
oczyszczalni ścieków Karkonoskiego Systemu Wodociągów i

Kanalizacji Sp. z o.o.

w Mysłakowicach. Około 3% ścieków surowych trafia do oczyszczalni ścieków przy ul. Partyzantów
w Karpaczu, pozostałe 2% do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników
bezodpływowych.

4.3. Gospodarka odpadami
W 2020 roku z terenu Gminy Karpacz przekazano do Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami następującą ilość odpadów:
1) łączna ilość odpadów – 5.616,18 Mg;
2) ilość odpadów zmieszanych – 3.384,70 Mg;
3) ilość odpadów pozostałych – 2.231,48 Mg;
4) ilość odpadów selektywnie zebranych – 972,10 Mg;
5) ilość wszystkich odpadów zebranych przypadająca na 1 mieszkańca – 1.264,33 kg;
6) ilość odpadów zmieszanych przypadająca na 1 mieszkańca – 761,97 kg.
We wrześniu 2019 roku znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
co wymusiło wprowadzenie zmian w systemie gospodarki w zakresie:
1) obowiązkowej segregacji odpadów;
2) zmiany systemu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) wydzielenia nowej frakcji odpadów odbieranych na terenie Gminy – popiołu;
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4) wyłączenia z systemu podmiotów na podstawie prowadzonych działalności gospodarczych.
Poniższej zaprezentowano zestawienie porównawcze dwóch systemów, które obowiązywały na
terenie Gminy w roku 2020.
Tabela 10. Porównanie systemów gospodarki odpadami komunalnymi
System od stycznia do sierpnia 2020 roku

System od września 2020 roku

Obowiązki właścicieli nieruchomości
a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki a) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do
do gromadzenia odpadów,

gromadzenia odpadów,

b) możliwość zadeklarowania selektywnej zbiórki b) obowiązkowe selektywne gromadzenie odpadów na terenie
odpadów,

nieruchomości
Frakcje odpadów zbierane na terenie Gminy

a) szkło,

a) szkło,

b) papier,

b) papier,

c) metale i tworzywa sztuczne,

c) metale i tworzywa sztuczne

d) bioodpady,

d) bioodpady

e) odpady zmieszane.

e) odpady resztkowe (zmieszane)
f) popiół
System uzupełniający

Systemem

uzupełniającym

selektywną

zbiórkę Systemem uzupełniającym selektywną zbiórkę odpadów na

odpadów na terenie gminy jest system dzwonowy terenie gminy jest system dzwonowy z wyszczególnieniem
z wyszczególnieniem frakcji: szkła, plastiku i papieru, frakcji: szkła, plastiku i papieru, które odbierane są raz
które odbierane są raz w tygodniu

w tygodniu

Rodzaje pojemników, w których odbierane są odpady komunalne
a) pojemniki na odpady o pojemności 30, 60, 110, 120, a) pojemniki na odpady o pojemności 110, 120, 240, 360, 660,
240, 360, 660, 1100 l,

1100 l

b) kontenery na odpady od 2,5 m³ do 7 m³,

b) kontenery na odpady od 1,5 m³ do 7 m³,

c) kosze uliczne na odpady o pojemności od 30 do 70 l, c) kosze uliczne na odpady o pojemności od 30 do 70 l.
d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane od 2,5 d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane od 2,5 m³ do
m³ do 7 m³,

7 m³,

e) odpady pochodzące z selektywnej zbiórki dopuszcza e) odpady pochodzące z selektywnej zbiórki dopuszcza się
się zbieranie w pojemnikach o pojemnościach min. 110 zbieranie w pojemnikach o pojemnościach min. 110 lub
l lub workach 120 litrów.

workach 120 litrów.
Podmioty wyłączone z systemu

a)

podmioty

mieszczące

się

w

granicach a) podmioty mieszczące się w granicach administracyjnych

administracyjnych Gminy Karpacz znajdujące się na Gminy Karpacz znajdujące się na obszarze Karkonoskiego
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obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego;

Parku Narodowego;

b) nieruchomości mające powierzchnię użytkową b) nieruchomości mające powierzchnię użytkową większą niż
większą niż 80.000 m².

80.000 m²;
c) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gastronomiczna (w tym restauracje i pozostałe placówki
gastronomiczne);
d) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
szpitalna;
e) nieruchomości, na których są świadczone ambulatoryjne
świadczenia zdrowotne (w tym przychodnie);
f)

domki

letniskowe

oraz

inne

nieruchomości

wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Opłata
Stawka

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu
selektywny z terenu nieruchomości zamieszkałej nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości mieszanych
wynosi 8,00 zł za mieszkańca, natomiast przy braku stanowi iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody z roku
segregacji stawka wynosi 16 zł.

poprzedzającego rok złożenia deklaracji oraz stawkę opłaty
wynoszącej 8 zł za m3 zużytej wody

Stawka

opłaty

za

gospodarowanie

odpadami Opłata

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny z terenu
selektywny z terenu nieruchomości niezamieszkałej nieruchomości niezamieszkałych, na której są świadczone
wynosi odpowiednio:

usługi hotelarskie obliczana jest na podstawie iloczynu

a) 3,06 zł za pojemnik 30 l;

średniomiesięcznego zużycia wody z roku poprzedzającego

b) 6,14 zł za pojemnik 60 l;

rok złożenia deklaracji oraz stawki opłaty wynoszącej 8 zł za

c) 11,24 zł za pojemnik 110 l;

m3.

d) 12,27 zł za pojemnik 120 l;
e) 24,52 zł za pojemnik 240 l;

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

f) 36,77 zł za pojemnik 360 l;

zbieranymi

g) 112,37 zł za pojemnik 1100 l;

z nieruchomości niezamieszkałych, na których są świadczone

h) 612,82 zł za pojemnik KP-6;

usługi inne niż usługi hotelarskie wynosi odpowiednio:

i

odbieranymi

w

sposób

selektywny

i) 714,96 zł za pojemnik KP-7.
a) 110 l - 5,41 zł;
w sposób nieselektywny:

b) 120 l - 5,91 zł;

a) 5,27 zł za pojemnik 30 l;

c) 240 l - 11,82 zł;

b) 10,54 zł za pojemnik 60 l;

d) 360 l - 17,73 zł;

c) 19,33 zł za pojemnik 110 l;

e) 660 l - 32,50 zł;

d) 21,09 zł za pojemnik 120 l;

f) 1100 l - 54,17 zł;

e) 42,18 zł za pojemnik 240 l;

g) KP-1.5 (1500 l) - 73,87 zł;

f) 63,27 zł za pojemnik 360 l;

h) KP-6 (6000 l) - 295,50 zł;
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g) 193,33 zł za pojemnik 1100 l;

i) KP-7 (7000 l) - 344,75 zł.

h) 1.054,36 zł za pojemnik KP-6;
i) 1.230,00 zł za pojemnik KP-7.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie;

a) odpady zmieszane – raz na tydzień;

b) papier – co 2 tygodnie;

b) papier – co 2 tygodnie;

c) szkło - raz w miesiącu, ze względu na wysoką c) szkło – raz w miesiącu;
sezonowość w miesiącach o natężonym ruchu – d) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
częstotliwość jest zwiększona;
d)

metale,

tworzywa

sztuczne,

- raz na dwa tygodnie;
opakowania e) odpady ulegające biodegradacji:

wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,

e) odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie.

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w f) Popiół, odbierany jest nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
tygodniu,

w okresie od 1 listopada do 31 marca, a w pozostałych

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
tygodnie
Źródło: opracowanie własne.

Złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku:
1) Ilość deklaracji złożonych w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku:
a) mieszkańcy – 1040:
•

568 osób zadeklarowało segregację,

•

472 osoby zadeklarowały brak segregacji,

b) podmioty prowadzące działalność gospodarczą – 541;
•

249 podmiotów zadeklarowało segregację,

•

292 podmioty zadeklarowały brak segregacji.

2) Ilość deklaracji złożonych w okresie od 01 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku –
1135.
W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, świadczone są następujące usługi:
1) odbiór odpadów zmieszanych (niesegregowanych) oraz odpadów selektywnie zbieranych
bezpośrednio z nieruchomości, na których odpady te powstały;
2) przyjęcie od mieszkańców gminy odpadów selektywnie zebranych dostarczonych do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ściegnach - Kostrzycy (w tym odpadów
budowlanych i rozbiórkowych selektywnie zebranych w ilości 100 kg/mieszkańca/rok);
3) odbiór odpadów selektywnie zebranych z ogólnie dostępnych pojemników tzw. „gniazd”
umieszczonych na terenie Gminy;
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4) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bezpośrednio od mieszkańców co najmniej raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Na terenie Gminy Karpacz, głównym podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbioru
i transportu odpadów komunalnych dla nieruchomości objętych systemem jest Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., w Karpaczu.
Tabela 11. Koszty obsługi systemu za rok 2020
lp.

Zadanie

Koszty

1.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

2.

Zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych

59.635,32 zł

3.

PSZOK

24.095,40 zł

4.

Usługa transportu i zbieranie odpadów z dzwonów
i w ramach akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych

2.009.870,21 zł

82.720,76 zł

5.

Odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach IN HOUSE

840.000,00 zł

6.

Odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach przetargu

108.464,83 zł

Łącznie

3.124.786,52 zł

Źródło: opracowanie własne

Innymi podmiotami, które świadczyły usługę w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy
w 2020 roku były:
1) SIMEKO Sp. z o.o.;
2) COM-D Sp. z o.o.;
3) Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
W roku 2020 zorganizowano jedną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, podczas której
zebrano 101,88 Mg odpadów wielkogabarytowych.
W roku 2020 Gmina realizowała również zadanie związane z ochroną środowiska wynikające
z uchwały nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta na dofinansowanie odbioru, transportu
i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. W analizowanym okresie dofinansowanie
wyniosło 9.268,33 zł. Usunięto 8,28 Mg azbestu z połaci dachowych 2 nieruchomości.
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5. Budownictwo mieszkaniowe i zagospodarowanie przestrzenne
Obecnie na terenie Karpacza, brak jest działek gminnych o przeznaczeniu w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Gmina jest
właścicielem niżej wymienionych działek, które po zmianie przeznaczenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, można przeznaczyć pod budownictwo komunalne:
1) dz. nr 562/3 obręb Karpacz 0002 przy ul. Bocznej o powierzchni 0,2787 ha i aktualnym
przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystki MU1 (MPZP
jednostki D – Płóczki), zgłoszona do KZN;
2) dz. nr 1151 obręb Karpacz 0003 przy ul. Sarniej o powierzchni 0,3550 ha i aktualnym
przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystki Z2 G-MU2
(zmiana MPZP jednostki G – Wilcza Poręba);
3) dz. nr 1103 obręb Karpacz 0003 przy ul. Orkana o powierzchni 0,5172 ha i aktualnym
przeznaczeniu: tereny usług turystycznych i komercyjnych UT1 (MPZP jednostki F – Osiedle
Skalne); działka wnioskowana przez radnych Rady Miejskiej Karpacza do przeznaczenia jej
w realizowanej obecnie zmianie planu pod teren zieleni rekreacyjnej;
4) dz. nr 1293/2 obręb Karpacz 0001 przy ul. Przewodników Górskich o powierzchni 0,6470 ha
i aktualnym przeznaczeniu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystki MU1
(zmiana MPZP jednostki B1 – Karpacz Górny);
5) dz. nr 647/2 obręb Karpacz 0003 przy ul. Skłodowskiej-Curie o powierzchni 0,6998 ha
i aktualnym przeznaczeniu: tereny lasów ochronnych i zadrzewień RL (MPZP jednostki E –
Strefa Turystyczna);
W projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Karpacz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przeznaczono następujące działki stanowiące
własność Gminy Karpacz: dz. nr 562/3 obręb Karpacz 0002 przy ul. Bocznej; dz. nr 1103 obręb
Karpacz 0003 przy ul. Orkana; dz. nr 647/2 obręb Karpacz 0003 przy ul. Skłodowskiej - Curie.

5.1. Zagospodarowanie przestrzenne
W 2020 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 53%
powierzchni Gminy Karpacz, w tym 100% powierzchni terenów zainwestowanych.
W 2016 roku uchwałą Nr XXIX/266/16 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 listopada 2016 roku
przystąpiono do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obszarze kolei linowej i tras narciarskich KOPA. W grudniu 2019 roku wystąpiono z wnioskiem
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do Ministra Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów obowiązujących na
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) w związku z zamiarem rozbudowy i modernizacji
istniejącego na terenie Kopy wyciągu „Euro” oraz istniejącej trasy narciarskiej. Uzyskanie w/w
zezwolenia możliwe będzie po przedłożeniu Ministrowi Środowiska aktualnej prognozy
oddziaływania na środowisko, przygotowanej na bazie inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
objętego zmianą planu miejscowego. Prace nad sporządzeniem aktualnej inwentaryzacji
przyrodniczej rozpoczęły się w 2020 roku i z uwagi na jej specyfikę, tj. konieczność przeprowadzenia
szeregu badań terenowych, potrwają do połowy 2021 roku.
Ocena aktualności studium została przyjęta uchwałą Nr XXII/174/16 Rady Miejskiej Karpacza
z 27 kwietnia 2016 roku. Dnia 28 grudnia 2017 roku została podjęta uchwała intencyjna Nr
XLV/417/17 Rady Miejskiej Karpacza w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacz. W związku
z zakończeniem zasadniczej części prac nad projektem studium w 2019 roku, obejmującej
przygotowanie jego części tekstowej i graficznej, w lutym 2020 roku przystąpiono do uzgadniania
i opiniowania projektu, przesyłając go do niemal 30 instytucji i organów. W związku ze zgłaszanymi
uwagami, procedurę uzgadniania i opiniowania ponawiano jeszcze dwukrotnie, tj. w październiku
i w grudniu 2020 roku, przekazując projekt studium Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu. Po etapie uzgadniania i opiniowania planowane jest
w I kwartale 2021 roku wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu.
Uchwałą Rady Miejskiej Karpacz Nr XVII/122/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku przystąpiono do
sporządzenia projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów
jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (tzw. „uchwała
krajobrazowa”). W kwietniu 2020 roku projekt uchwały przekazano do uzgodnienia i zaopiniowana.
Po uzyskaniu wymaganych prawem opinii i uzgodnień, w dniach 21 lipca – 19 sierpnia 2020 roku
wyłożono ją do publicznego wglądu, wyznaczając termin składania uwag do 3 września 2020 roku.
Uchwała krajobrazowa została przyjęta w trakcie sesji Rady Miejskiej Karpacza w dniu
28 października 2020 roku (uchwała Nr XXIX/332/20).

6. Ochrona środowiska naturalnego
W trosce o stan jakości powietrza Gmina Karpacz realizuje program pod nazwą „Ograniczenie
niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz” polegający na
dofinansowaniu wymiany w nieruchomościach mieszkalnych wszystkich źródeł ciepła zasilanych
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paliwem stałym, na nowe ekologiczne źródła ciepła w postaci: kotłów gazowych, kotłów na lekki
olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na paliwa stałe 5 klasy, kotłów na
biomasę 5 klasy. Dofinansowaniem mogą być również objęte zadania inwestycyjne związane
z likwidacją w nieruchomościach mieszkalnych wszystkich źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE) – kolektory słoneczne, pompy ciepła,
panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, służące zasilaniu nowego źródła ciepła.
W roku 2020 wpłynęło 18 wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Karpacz,
wszystkie zostały pozytywnie rozpatrzone. Łącznie zlikwidowano 23 nie ekologiczne źródła ciepła,
które zastąpiono 18 ekologicznymi źródłami ciepła: 14 kotłów gazowych, 4 piece na pellet 5 klasy.
W 2020 roku zawarto 11 umów o dotację celową na łączną kwotę 75.268,00 zł. Zgodnie z § 11 ust.
4a załącznika nr 1 uchwały nr XVI/367/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 8 września 2017 roku.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na zadanie
pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy
Karpacz” (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3873 ze zm.) pozostałe 7 umów o udzielenie dotacji celowej na
łączną kwotę 50.364,00 zł przesunięto na I kwartał 2021 roku.

7. Polityka społeczna i działania na rzecz rodziny, seniorów i osób
niepełnosprawnych, ochrona zdrowia
W

2020

roku

ze

świadczeń

finansowych

pomocy

społecznej

skorzystało

77 świadczeniobiorców, ponadto 96 osobom i 44 rodzinom udzielono pracy socjalnej, z czego 54
osoby i 44 rodziny nie korzystały ze świadczeń pieniężnych. Ze świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego skorzystało 157 rodzin.
W 2020 roku na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu
wydatkowano 6.433.962,89 zł, z tego: zadania własne – 1.957.308,06 zł, zadania zlecone –
4.476.654,83 zł.
W analizowanym okresie wydanych zostało 558 zawiadomień o przyznaniu świadczeń i 677
decyzji dotyczących: pomocy społecznej i ustaw towarzyszących – 324, świadczeń rodzinnych
i ustaw towarzyszących – 218, funduszu alimentacyjnego i obsługi dłużników – 38, świadczeń
wychowawczych (500+) odmawiających przyznania świadczenia – 14, dodatków mieszkaniowych –
75, dodatków energetycznych – 2, dobry start (300+) - 6 decyzji odmawiających przyznania
świadczenia. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu występował do Sądu
Rodzinnego w Jeleniej Górze o wgląd w sytuację rodzinną i objęcie nadzorem kuratora oraz o zmianę
opiekuna prawnego, o kierowanie dzieci do rodzin zastępczych i placówek oraz pomoc w adopcji.
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Wydano 39 skierowań na odbiór żywności. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią
COVID-19, produkty z Banku żywności pobierał pracownik Ośrodka i rozwoził podopiecznym
samochodem służbowym wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego. W ramach pracy socjalnej
pracownicy nieśli pomoc podopiecznym w kompletowaniu dokumentów, załatwieniu świadczeń
ZUS i podnoszeniu standardów mieszkań, wniosków do sądu o wypłatę odszkodowań. Prowadzono
również mediacje w celu łagodzenia sporów rodzinnych i sąsiedzkich. Organizowano pomoc
podopiecznym w zaopatrywaniu w sprzęt medyczny, wykupywanie recept i dostarczanie leków,
ustalanie wizyt podopiecznych u lekarzy i specjalistów. Angażowano rodziny podopiecznych do
pomocy i odwiedzin u krewnych. Osobom po traumatycznych przejściach organizowano pomoc
psychologiczną i psychiatryczną, zapewniano bezpieczeństwo w placówkach pomocowych.
Pracownicy socjalni podpisywali kontrakty socjalne z podopiecznymi, mobilizując ich do
poszukiwania

i

podjęcia

pracy.

Dzięki

temu

wiele

rodzin

usamodzielniło

się

i zaprzestało korzystania z systemu wsparcia, podejmując pracę. Do Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 5 „Niebieskich Kart”. W związku z tym odbyło
się 26 spotkań grup roboczych. Cały zespół Interdyscyplinarny spotkał się 4 razy. Izolacja związana
z pandemią nasiliła konflikty i patologie w rodzinach, wymagające natychmiastowych interwencji
pracowników socjalnych Ośrodka we współpracy z Sądem Rodzinnym w Jeleniej Górze, Policją
i poradnią zdrowia psychicznego.
Mieszkańcy Karpacza objęci byli wsparciem w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

w

Karpaczu

oraz

Miejskiego

Programu

Przeciwdziałania Narkomanii. Mimo wprowadzonych obostrzeń w 2020 roku udało się zrealizować
następujące działania:
1) program profilaktyczny „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć” skierowany do nauczycieli
i rodziców szkoły podstawowej – uczestniczyło w nim 60 osób;
2) ,,WF na śniegu" dla najstarszej grupy wiekowej dzieci z przedszkoli i uczniów klas
I-III szkół podstawowych - ogółem 159 dzieci;
3) program senioralny Karpacz 50+ - (zajęcia komputerowe, gimnastyka rehabilitacyjna, wyjazd
do teatru) - uczestniczyło w nim około 40 osób;
4) dożywianie dzieci w szkolnej stołówce - 21 uczniów klas I-VIII do 12 marca, po 12 marca 10 uczniów z klas I-III;
5) zimowisko dla 60 uczniów szkoły podstawowej;
6) pomoc terapeutyczna dla osób uwikłanych w uzależnienia - w Punkcie Pomocy
Rodzinie ,,Pozytywka” pracowało nieprzerwanie 2 terapeutów. W wyniku wprowadzonych
obostrzeń od 12 marca 2020 roku terapeuci udzielali porad w trybie zdalnym.
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8. Oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Na terenie Gminy Karpacz w 2020 roku funkcjonowała szkoła podstawowa publiczna
oraz szkoła niepubliczna.
Wydatki z budżetu Gminy Karpacz na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:
1) szkoła podstawowa publiczna 4.225.432,75 zł;
2) szkoła podstawowa niepubliczna 923.846,42 zł.
Wydatki na zadania z zakresu:
1) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 39.928,71 zł;
2) kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 28.227,48 zł.
Gmina Karpacz przekazała nauczycielom:
1) szkoły podstawowej publicznej – kwotę 11.9933,11 zł;
2) szkoły podstawowej niepublicznej – kwotę 5.941,91 zł
tytułem dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
realizacji tych zajęć.
Wydatki Gminy Karpacz na oświatę wynosiły łącznie 7.921.549,95 zł z czego 4.483.557,00 zł (56%)
pokryte zostało z subwencji oświatowej, przekazanej z budżetu państwa. We wrześniu 2020 roku
naukę w tych szkołach rozpoczęło, odpowiednio:
1) w szkole publicznej 330 uczniów;
2) w szkole niepublicznej 75 uczniów.
W publicznej szkole podstawowej odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego
a dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 115 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało
w 2020 roku średnio 18,3 uczniów. Funkcjonowało 18 oddziałów w szkole tj. 6 w klasach I-III,
12 w klasach IV – VIII.
W publicznej szkole podstawowej zatrudnionych było 38 pracowników pedagogicznych, w tym:
1) stażystów – 1;
2) kontraktowych – 4;
3) mianowanych – 8;
4) dyplomowanych – 25.
Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 2 osoby, 6 było niepełnozatrudnionych. Szkoła
zatrudniała specjalistów – 2 pedagogów, logopedę – 13/20 etatu, doradcę zawodowego, nauczyciela
wspomagającego oraz 9 pracowników administracji i obsługi.
Burmistrz Karpacza w 2020 roku przyznał następujące stypendia dla uczniów:
1) stypendia szkolne o charakterze socjalnym – dla 5 uczniów na łączną kwotę 4.563,20 zł;
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2) stypendia o charakterze motywacyjnym – dla 3 uczniów na łączną kwotę 3.000,00 zł.
Dyrektor Szkoły Podstawowej, zgodnie z art. 90 c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, za wyniki
w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe przyznał stypendia dla 34 uczniów na łączną kwotę 10.000
zł. Ze zorganizowanego przez Gminę Karpacz transportu publicznego korzystało 29 uczniów,
5 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do placówek oświatowych położonych poza Gminą
Karpacz. Na dowożenie uczniów do szkół Gmina Karpacz wydatkowała łącznie 16.625,36 zł. Dzieci
korzystające z publicznego transportu objęte były opieką osoby dorosłej, zatrudnionej przez Urząd
Miejski w Karpaczu. Z obiadów w szkole korzystało 64 uczniów, w tym 21 korzystało z darmowych
posiłków opłaconych przez Gminę Karpacz. Świetlica szkolna czynna była w godzinach od 7.00 do
16.00 z wyłączeniem czasu nauczania zdalnego.
Zajęcia dodatkowe w szkole podstawowej finansowane z budżetu miasta:
1) język niemiecki dla klas 4-6;
2) gimnastyka korekcyjna;
3) logopedia;
4) pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

(zajęcia

kompensacyjne,

terapia,

zajęcia

wyrównawcze);
5) piłka siatkowa;
6) godziny przeznaczone na naukę języka polskiego dla uczniów z Ukrainy,
7) rewalidacja.
Zgodnie z zadaniami szkoły wpisującymi się w politykę jakości zaplanowano uczniom zajęcia
pozalekcyjne rozwijające predyspozycje i zainteresowania, a także wszechstronnie aktywizujące.
Odbyły się następujące zajęcia dodatkowe:
1) zajęcia koła przyrodniczo – ekologicznego;
2) zajęcia SKS;
3) koło plastyczne;
4) koło informatyczne;
5) zajęcia rekreacyjno – sportowe;
6) koło turystyczno-krajobrazowe;
7) koło języka niemieckiego;
8) wolontariat „Klub pomocnej łapy”;
9) koło przyrodnicze dla klas 1;
10) koło matematyczne „Mały Matematyk”;
11) koło pierwszej pomocy przedmedycznej „Mały Ratownik”;
12) koło teatralne.
Szkoła posiadała bogatą bazę umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia:
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1) dobrze wyposażone sale przedmiotowo – lekcyjne;
2) jedną pracownię komputerową z dostępem do Internetu światłowodowego wyposażoną w 23
nowoczesne stanowiska terminalowe;
3) halę gimnastyczną;
4) świetlicę;
5) salę zabaw;
6) bibliotekę z czytelnią z dostępem do Internetu;
7) gabinet do logopedii;
8) gabinet do terapii pedagogicznej;
9) pracownię chemiczno – fizyczną;
10) gabinet pielęgniarki;
11) stołówkę szkolną.
We wszystkich salach lekcyjnych zamontowane były tablice interaktywne. Do dyspozycji nauczycieli
i uczniów były także: radiomagnetofony CD i odtwarzacze DVD, aparaty cyfrowe i kamery. Cała
szkoła wyposażona była w internetową sieć bezprzewodową i podłączona do Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pracownie wyposażone były
w pomoce dydaktyczne typu plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, słowniki
i programy multimedialne. Szkoła posiadała dwa mobilne monitory interaktywne Smart Board. Wielu
nauczycieli korzystało z multibooków. Biblioteka posiadała w 2020 roku 19 010 woluminów, jest
skomputeryzowana i pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni. Czytelnia wyposażona była w 4
stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, posiadała ksero i drukarkę, pełniła
również rolę świetlicy dla dzieci według potrzeb. Szkoła posiadała bardzo bogate zaplecze sportowe
umożliwiające rozwój uczniów w każdej dziedzinie sportu. W czasie nauczania zdalnego Gmina
Karpacz pozyskała dla szkoły 35 laptopów na kwotę 106.648,90 zł które zostały udostępnione
uczniom w ramach realizowania kształcenia online.
W roku 2020 uczniowie uczestniczyli w projektach i inicjatywach promujących szkołę:
1) Razem na święta. Celem tego przedsięwzięcia była pomoc innym, jak też budowanie wspólnot
i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. W ramach podejmowanych działań nasi
uczniowie

przekazali

własnoręcznie

wykonane

kartki

bożonarodzeniowe

z życzeniami (ok. 200 sztuk) osobom ze swojego najbliższego otoczenia (odwiedzili Urząd
Miasta w Karpaczu, przekazali 17 kartek kombatantom, obdarowali sąsiadów wrzucając
rękodzieła do skrzynek pocztowych, składali i przekazywali też życzenia napotkanym osobom).
2) Współzawodnictwo

sportowe

-

zawody

sportowe

na

szczeblu

powiatowym.

W związku z kwarantanną od 12 marca 2020 roku nie podsumowano oficjalnie powiatowego
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współzawodnictwa sportowego szkół w roku szkolnym 2019/2020. W zawodach, które odbyły
się do 11 marca 2020 roku , zajęliśmy:
•

w kategorii dziewcząt klasy VI i mł. - I miejsce,

•

w kategorii chłopców klasy VI i mł. - III miejsce,

•

w kategorii dziewcząt klasy VII – VIII - I miejsce,

•

w kategorii chłopców klasy VII – VIII - I miejsce.

3) Wolontariat - pomoc kotom z Karpacza. Została rozpropagowana wśród uczniów akcja dotycząca
zbiórki karmy dla zwierząt. Zebrane dary (koce, leki, karma) zostały przekazane radnemu Rady
Miejskiej Karpacza.
4) Trening rozwoju moralnego, trening umiejętności społecznych - H. M Kellner.
5) Stop cyberprzemocy. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi na problem przemocy
rówieśniczej przy użyciu mediów elektronicznych oraz uświadomienie dzieciom i młodzieży, że
żarty z użyciem mediów elektronicznych mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno
dla ofiar jak i sprawców takich działań.
6) Akcja „Pod biało – czerwoną”. Uczniowie zostali zaangażowani do oddawania głosów poparcia
na swoją gminę i otrzymania dzięki temu funduszy na zakup flagi i masztu. Inicjatywa miała na
celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. Gmina zdobyła 6 miejsce na Dolnym Śląsku, dzięki 261 głosom.
7) Narodowe czytanie z prezydentem RP. Uczniowie uczestniczyli w akcji czytając Balladynę pod
Lipą Sądową w parku.
8) Nie dla warzyw w foliowanych woreczkach. Celem głównym projektu było wpłynięcie na osoby
decyzyjne na zmianę sposobu pakowania warzyw na bardziej ekologiczne lub nawet rezygnację
z opakowań oraz zapoznanie z niektórymi sposobami zapobiegania dalszej degradacji
środowiska.
9) Czytamy z klasą – lekturki spod chmurki. Projekt czytelniczy uczniów klasy II b.
10) Jak dbać o zwierzęta? Cykl spotkań z pracownikiem edukacyjnym technikum weterynaryjnego,
mające na celu uświadomienie dzieciom jak należy opiekować się zwierzętami domowymi.
W
Do

2020

gminnego

roku

funkcjonowało

przedszkola

przedszkole

uczęszczało

99

gminne

dzieci

na

i
125

przedszkole
miejsc

w

niepubliczne.
przedszkolu,

a do niepublicznego średnio 54 dzieci na 60 miejsc. Ponadto w Gminie Karpacz funkcjonował klub
dziecięcy. Placówka ta oferowała opiekę dla 22 dzieci, z czego wykorzystano średnio
2 miejsca (od stycznia do czerwca 2020 roku).
W publicznym przedszkolu zatrudniono 11 pracowników pedagogicznych i specjalistów
w podziale na:
1) kontraktowych – 2;
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2) mianowanych – 8;
3) dyplomowanych – 1.
oraz 11 pracowników administracji i obsługi.
W 2020 roku na prowadzenie przedszkola Gmina Karpacz wydała 1.590.677,86 zł. Ponadto
przekazała dotację w wysokości 711.742,94 zł dla przedszkola niepublicznego.
W ramach opieki wychowawczej Gmina Karpacz przeznaczyła kwotę 228.320,71 zł na organizację
pracy świetlicy szkolnej.
W Gminie Karpacz funkcjonował także Klub Środowiskowy PROFIL zapewniający opiekę
dzieciom

po

zakończeniu

zajęć

lekcyjnych.

W

placówce

realizowana

była

pomoc

w odrabianiu lekcji, zajęcia integracyjne, edukacyjne i artystyczne.

9. Sport i rekreacja
Wprowadzone restrykcje związane z pandemią COVID-19 spowodowały wstrzymanie zajęć
sportowych i rekreacyjnych prowadzonych przez placówki oświatowe i kluby sportowe. Zamknięcie
stadionów, hal sportowych, siłowni i boisk wywarło negatywny wpływ na kondycję psychofizyczną
wszystkich grup wiekowych. Ograniczyło także możliwość udostępnienia mieszkańcom obiektów
sportowych oraz ich komercyjne wykorzystanie przez podmioty zewnętrzne.
W okresie zniesienia przez rząd zakazów, tj. przez 6 miesięcy z infrastruktury stadionu (bieżnia,
boisko do piłki plażowej, kalistenika, pumptrack, ścieżka do biegania) korzystali nieodpłatnie
mieszkańcy Karpacza. Na obiekcie zostały przeprowadzone 23 zgrupowania Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki, w których uczestniczyło 380 zawodników Kadry Narodowej. W Karpaczu
trenowali m.in: Szymon Ziółkowski - Mistrz Olimpijski i Mistrz Świata; Paweł Fajdek - 4 - krotny
Mistrz Świata; Paweł Wojciechowski - Mistrz Świata; Piotr Lisek - Wicemistrz Świata; Wojciech
Nowicki - Brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata; Jakub Krzewina i Łukasz
Krawczuk- Mistrzowie i rekordziści Świata; Joanna Linkiewicz - Wicemistrzyni Świata; Joanna
Fiodorow - Wicemistrzyni Świata; Konrad Bukowiecki - Mistrz Europ. Na stadionie odbyły się także
obozy treningowe 30 klubów sportowych z całej Polski. Sala konferencyjna udostępniona została
20 razy, w tym m.in. do organizacji spotkań z mieszkańcami w ramach Budżetu Obywatelskiego,
prób Chóru Ekumenicznego, projekcji filmu „Kartka z Powstania” wspólnie z Narodowym Centrum
Kultury oraz konferencji burmistrzów górskich miejscowości turystycznych.
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10. Ochrona dziedzictwa kulturowego
Podstawą działań związanych z opieką nad zabytkami na terenie miasta Karpacz jest Gminna
Ewidencja Zabytków, prowadzona zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.). Gminna
Ewidencja Zabytków obejmuje 436 kart zabytków nieruchomych. 17 obiektów ujętych w Gminnej
Ewidencji Zabytków wpisanych jest do rejestru zabytków. Prawie całe miasto Karpacz objęte jest
ochroną konserwatorską jako układ urbanistyczny. Zgodnie z art. 7 i art. 19 ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, zabytki na terenie Karpacza objęte są ochroną w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego - m.in. poprzez wyznaczenie stref ochrony
konserwatorskiej. W strefie ochrony konserwatorskiej pisemnego pozwolenia Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków wymagają:
1) wszelkie roboty budowlane w istniejących obiektach i zmiany sposobu użytkowania;
2) zmiany zagospodarowania terenu oraz budowa nowych budynków i budowli;
3) lokalizacja i projekty reklam, kolorystyki, budowa małej architektury, ogrodzeń i nawierzchni
dróg;
4) prace konserwatorskie i archeologiczne (wykopaliskowe);
5) wycinka i konserwacja zieleni.
W listopadzie 2020 roku z inicjatywy Burmistrza Karpacza, w porozumieniu z Parafią
Ewangelicko-Augsburską Wang podjęto starania o uznanie kościoła Wang za Pomnik Historii. Jest
to jedna z pięciu form ochrony zabytków wymienionych w art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003
roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 288 z późn. zm.). Terminem
tym określa się zabytek nieruchomy o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę
pomnika historii podkreśla fakt, że jest on ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
specjalnym rozporządzeniem na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Przestępczość w Gminie
Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Karpaczu w 2020 roku przeprowadzono 438
postępowań o wykroczenia z zawiadomienia osób lub instytucji oraz 294 interwencji własnych,
w trakcie których ujawnione wykroczenia zakończono mandatem karnym bądź pouczeniem. Przyjęto
łącznie 996 zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia i przestępstw. Postępowania
str. 40

Raport o stanie Gminy Karpacz za 2020 rok

przygotowawcze były prowadzone w 489 przypadkach, a postępowania sprawdzające w 180
przypadkach, w których to organy prowadzące postępowanie stwierdziły w 491 przypadkach
wypełnienie znamion czynów zabronionych.
Podział czynów zabronionych przedstawia się następująco:
- przeciwko zdrowiu i życiu – 1,8 % wszystkich czynów,
- przeciwko mieniu – 69,4 %,
- dotyczące przestępstw gospodarczych – 3,4 %,
- dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego – 0 %.
Największym problemem w Gminie Karpacz są czyny zabronione dotyczące przestępstw
przeciwko mieniu – łącznie 341 przypadków, a szczególnie kradzieże z włamaniem i kradzieże.
Nagrania z monitoringu wizyjnego, do którego dostęp posiada Komisariat Policji w Karpaczu
są analizowane we wszystkich prowadzonych postępowaniach celem typowania sprawców oraz
przebiegu zaistniałych zdarzeń, co w wielu przypadkach stanowi materiał dowodowy.
Policja nie prowadzi danych statystycznych z podziałem na gminy. Dane dotyczą Gminy
Karpacz i Podgórzyn.
W 2020 roku siły Komisariatu Policji w Karpaczu w znacznej mierze skierowane były do
przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej COVID-19. Ważnym zadaniem była
kontrola przestrzegania zasad kwarantanny.
Zawarte porozumienia
W 2020 roku, podobnie do lat poprzednich, Gmina Karpacz zawarła z Komendą Wojewódzką
Policji we Wrocławiu porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz celowy
z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, na zapewnienie dodatkowych
patroli oddziałów prewencji realizujących zadania z zakresu służby patrolowej, ochrony ładu
i porządku publicznego na miasta w okresach wzmożonego ruchu turystycznego.
Gmina Karpacz zgodnie z zawartymi porozumieniami przekazała środki finansowe tytułem
pokrycia kosztów utrzymania Oddziałów Prewencji realizujących zadania z zakresu dwuosobowej
służby patrolowej, ochrony ładu i porządku publicznego na terenie miasta na kwotę 7.780 zł.
Zawarto również porozumienie z OSP Karpacz dotyczące usuwania skutków zdarzeń losowych
i powypadkowych, powodujących zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, które stanowią
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Monitoring wizyjny
Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w Karpaczu jest monitoring miejski.
Obecnie składa się on z 51 kamer, których zasięg obserwacji obejmuje newralgiczne skrzyżowania,
str. 41

Raport o stanie Gminy Karpacz za 2020 rok

tunel, a także miejsca, w których przebywają dzieci i młodzież, tj. wejście do szkoły, boiska, place
zabaw, parki. System umożliwia rejestrację tablic rejestracyjnych samochodów wjeżdżających
i wyjeżdzających z Karpacza. Planowana jest dalsza rozbudowa systemu monitoringu miejskiego.
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu realizuje zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
ochrony ludności oraz ratownictwa, współdziałając z Państwową Strażą Pożarną. Jednostka włączona
jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2020 roku OSP podjęła na obszarze Gminy Karpacz 223 interwencje z czego: 28 stanowiły
pożary, 171 miejscowe zagrożenia i 24 alarmy fałszywe. Poza obszar własnego działania jednostka
wyjeżdżała 17-krotnie (Kowary 8, Miłków 6, Łomnica 1, Szklarska Poręba 1, Janowice Wielkie 1).
Za udział w działaniach bojowych i szkoleniach członkowie OSP w Karpaczu otrzymali w 2020 roku
ekwiwalent na łączną kwotę 27 199,99 zł, która rozliczana była kwartalnie.
W roku 2020 podjęto ponowne działania w celu pozyskania środków na zakup nowego
średniego samochodu gaśniczego. Działania te doprowadziły do zakupu samochodu GBA 3/24/5 na
podwoziu SCANIA P360, który pojawił się w jednostce 29 listopada 2020 roku. Do podziału
bojowego włączone są cztery wozy bojowe: GBA 3/24/5 SCANIA P360, GBA 2/24 Star 1466, SD37 Magirus Jelcz 417 oraz SLRR Land Rover Defender 110.
Przy OSP w Karpaczu działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP), która obecnie liczy
obecnie 29 członków. W roku 2020 działalność została mocno ograniczona poprzez wprowadzone
obostrzenia w związku z pandemią. W styczniu członkowie MDP brali udział w zbieraniu funduszy
na WOŚP. W okresie wakacji zorganizowano zajęcia szkoleniowe z bezpiecznych zachowań przy
korzystaniu z akwenów. Zajęcia prowadzono w bazie szkoleniowej nad jeziorem Pilchowickim.
W sierpniu MDP uczestniczyła w organizacji festynu „Dla Leonka” organizowanego przez OSP
Miłków. We wrześniu zorganizowano spotkanie z MDP OSP Manieczki. Młodzież wspólnie
odwiedzała atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej korzystając z autokaru OSP Manieczki. Ponowne
wprowadzenie zaostrzeń spowodowało, że do końca roku nie prowadzono oficjalnych spotkań. Po
ogłoszeniu pandemii jednostka została przygotowana do prowadzenia działań w zaostrzonym rygorze
sanitarnym.
Udzielone dotacje
W styczniu 2020 roku została podpisana umowa dotacji na zabezpieczenie gotowości bojowej
w wysokości 140.000 zł pomiędzy Gminą Karpacz, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Karpaczu.
W 2020 roku Gmina udzieliła Jednostce OSP Karpacz dotacji w wysokości 400.000 zł na
realizacje zadania pn. „Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
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z napędem 4 x 4”.
Gmina Karpacz realizowała również wspólnie z Powiatem Karkonoskim zadanie polegające na
zakupie samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej
Górze. Gmina Karpacz w tym celu przekazała na rzecz Powiatu kwotę 15.000 zł.

12. Promocja miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa
12.1. Promocja Miasta
Promocja Miasta
W roku 2020 zrealizowano kampanię promocyjną Karpacza w ramach akcji pn. „Projekt Zima
TVN” oraz akcję promocyjną Karpacza na antenie Polskiego Radia Poznań i w anglojęzycznej
telewizji Poland In. W promocji miasta wykorzystywano media społecznościowe, materiały
drukowane (przewodniki i informatory), materiały reklamowe oraz elementy ekspozycyjne.
Pracownicy Referatu Promocji brali udział w targach turystycznych we Wrocławiu. Ze względu na
pandemię COVID-19 szereg imprez targowych, na których corocznie prezentowany był Karpacz
zostało odwołanych.
Sytuacja spowodowana pandemią wymusiła nowe kierunki promocji zarówno Karpacza,
Karkonoszy jak i działających na terenie miasta podmiotów. Wspólnie ze Szklarską Porębą,
Kowarami, Jelenią Górą, Powiatem Karkonoskim oraz gestorami bazy turystycznej regionu
przeprowadzono kampanię promocyjną „Karkonosze – tak blisko, tak bezpiecznie”. W ramach
kampanii w 6 największych miastach Polski pojawiło się̨ ponad 100 billboardów z fotografiami
Karkonoszy i hasłem akcji. Powstała także specjalna strona internetowa www.karkonosze.travel, na
której znalazły się̨ wizytówki partnerów oraz konkretne oferty wraz z możliwością̨ ich zakupu.
Ponadto przeprowadzono akcje mające na celu wsparcie lokalnych gestorów: film promocyjny
#ocalmy turystykę, akcję Jedzenie na telefon, mającą na celu wsparcie promocyjne restauratorów oraz
akcję #zmień termin, nie odwołuj, zachęcającą do zmiany terminu przyjazdu, zamiast jego odwołania.
W ramach solidarności ze służbami medycznymi zorganizowano akcję #KarpaczNaDyżur, do której
przyłączyło się 19 gestorów z Karpacza.
Pandemia COVID-19 wymusiła rezygnację z imprez, często cyklicznych, charakterystycznych dla
Karpacza. Z tego powodu nie odbyły się zaplanowane na 2020 rok wydarzenia:
1) Open Street Festival;
2) Kabaretki;
3) Parkowanie pod Lipą;
4) Jany – Noc Świętojańska;
5) Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmistrza Karpacza;
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6) Bieg dla Serca;
7) Ultramaraton 3 x Śnieżka = 1 x Mont Blanc;
8) Townhill;
9) Spotkanie integracyjne mieszkańców – Grill Party;
10) Szukanie Wielkanocnego Zajączka;
11) XXI Mistrzostwa Polski z Jajem;
12) Arado;
13) Dzień Dziecka;
14) Rajd Koguta;
15) Parada rowerów z Kamilem Okrasą;
16) Piknik Strażacki;
17) Dni Świętego Wawrzyńca;
18) Dni Lajtowe;
19) Rozświetlenie Choinki;
20) Sylwester.

Wydarzenia i imprezy zorganizowane w 2020 roku w Karpaczu:
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
2) Bieg 8848;
3) Zimowy Ultramaraton Karkonoski;
4) Kino Niepodległej - najważniejsze filmy stulecia;
5) Piknik Entuzajastów Harley Davidson;
6) Uphill Race Śnieżka;
7) Rowerem na Śnieżkę;
8) Bieg do Kotła Łomniczki – bieg wirtualny;
9) Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Karpacza;
10) Mistrzostwa Polski w Biegu na 10 000 m;
11) Międzynarodowy Mecz U20 Polska-Czechy.
W roku 2020 Karpacz był gospodarzem Forum Ekonomicznego jednego z najistotniejszych
miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Stało się to podstawą do podjęcia negocjacji
z Instytutem Studiów Wschodnich w sprawie przeniesienia kongresu na stałe do Karpacza.
W ramach realizacji projektu „Mały ambasador Karpacza” skierowanego do najmłodszych
mieszkańców stworzono wyprawkę „Witaj na świecie”, którą dzieci otrzymują tuż po narodzeniu.
W jej skład wchodzą: list powitalny od Burmistrza Karpacza, książka (ilustrowana opowieść
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o Karpaczu), kocyk, zabawka sensoryczna oraz chustka z daszkiem. Wszystkie elementy wyprawki
nawiązują do lokalnego charakteru i karkonoskiej przyrody. Zostały także wykonane z trwałych,
naturalnych
i przyjaznych dziecku materiałów.
W ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną, pozyskano środki na zagospodarowanie
turystyczne terenu przyległego do Kruczych Skał – Polana Krucze Skały.
W lipcu 2020 roku w struktury Referatu Promocji Miasta powróciła Informacja Turystyczna.
W wakacje zorganizowany został punkt informacyjny w namiocie promocyjnym na Skwerze
Zdobywców. Od października Informacja Turystyczna znajduje się w odnowionym lokalu przy
ul. Konstytucji 3 Maja 25.
W roku 2020 roku Burmistrz Karpacza objął patronatem następujące wydarzenia:
1) „Pocztówkowy konkurs plastyczny – dzieci – dzieciom w Karpaczu” zorganizowany przez
Fundację Oddech Życia;
2) „IV edycję Festiwalu Tańca Karkonosze Cup 2020” organizowanego przez Uczniowski Klub
Tańca Karkonosze – impreza nie odbyła się ze względu na ograniczenia spowodowane
COVID-19;
3) „Spotkanie Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Biznesu”;
4) „Milanos CUP 2020” turniej piłki siatkowej organizowany przez Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Milanos.

12.2. Współpraca krajowa i zagraniczna
Gmina Karpacz jest członkiem następujących związków i stowarzyszeń: Związek Gmin
Karkonoskich, Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór”, Stowarzyszenie Gmin Polskich
„Euroregionu Nysa”, Związek Miast Polskich, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Karkonoska
Organizacja Turystyczna.
Współpraca zagraniczna, na skutek wprowadzonych restrykcji oraz zamknięcia granic, została
ograniczona. Kontakt z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi odbywał się wyłącznie w formie
zdalnej.
Karpacz przystąpił w roku 2020 do Porozumienia Gmin Górskich, w ramach którego powołany
został zespół roboczy wójtów i burmistrzów prowadzący negocjacje z rządem odnośnie negatywnych
skutków restrykcji dla branży turystycznej i samorządów. Zorganizowane przez sygnatariuszy
porozumienia konferencje prasowe z udziałem mediów ogólnopolskich pozwoliły zwrócić uwagę
rządzących i opinii publicznej na katastrofalną sytuację miejscowości turystycznych, na brak
wsparcia finansowego dla wielu podmiotów gospodarczych i dla samorządów oraz wadliwą
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konstrukcję wprowadzanych tarcz antykryzysowych.

12.3. Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu w 2020 roku zorganizowała i uczestniczyła
w następujących działaniach:
1) spotkania autorskie - Jacek Fedorowicz, Maria Nienartowicz;
2) spotkania DKK 50+;
3) akcja „One City- One Book”;
4) warsztaty dla przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka;
5) „Dzień Kubusia Puchatka” dla przedszkolaków;
6) „Koszyk pełen bajek” (odwiedziny bibliotekarzy w przedszkolu i czytanie bajek – raz
w miesiącu);
7) zajęcia pro-eko dla dzieci w wieku przedszkolnym (we współpracy ze Związkiem Gmin
Karkonoskich).
W ramach współpracy z organizacjami na terenie miasta zorganizowano:
1) spotkania ZNP Koło Emerytów i Rencistów;
2) pomoc w organizacji wyjazdów seniorów ZNP oraz mieszkańców Karpacza (letni
wypoczynek);
3) półkolonie miejskie, zielona szkoła, kolonie organizowane na terenie miasta, spotkania
dla dzieci spędzających wypoczynek w Karpaczu – spotkania z panią Marią Nienartowicz,
zwiedzanie biblioteki, warsztaty.
4) akcja „Leżakowanie z książką”.
Akcje ogólnopolskie:
1) 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
2) „Mała książka wielki człowiek” (spotkania z dziećmi do 6 roku życia) – przedszkole oraz
osoby indywidualne;
3) akcja „czytaj.pl”;
4) ferie w bibliotece.
Ze względu na pandemię COVID-19 została ograniczona działalność Biblioteki dlatego w formie
on-line zorganizowano akcje:
1) „Noc Bibliotek”;
2) „Cała Polska Czyta Dzieciom;
3) „Narodowe Czytanie”;
4) warsztaty z projektowania gier planszowych i pudełkowych na podstawie książki fantasy;
5) warsztaty dla dzieci (skarby pszczół, puzzle);
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6) spotkania autorskie.
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu w formie on-line zorganizowała dwie duże wystawy:
1) „Sherlock Holmes – detektyw i dżentelmen”;
2) „Na tropach Smoka Wawelskiego”;
oraz stacjonarnie wystawę plakatu filmowego i kinowego „Tak to się kiedyś oglądało”.
W 2020 roku instytucja kontynuowała współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Larix im. Henryka Ruszczyca w ramach projektu pod nazwą „Wypożyczalnia
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – edycja 2019”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W analizowanym okresie w ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych Województwa
Dolnośląskiego Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu zakupiła dla swoich czytelników zdalny
dostęp do Legimi, dzięki któremu użytkownicy mogą wypożyczać zdalnie elektroniczne zasoby
e-booków i audiobooków.
Ze względu na panujące ograniczenia związane z pandemią COVID-19 pracownicy biblioteki
dostarczali pakiety książek osobom starszym i niepełnosprawnym mieszkającym na terenie miasta.
Miejska Biblioteka Publiczna i DKK 50+ pozyskały grant na wykonanie szafek
bookcrossingowych, które zostały posadowione w przestrzenie miejskiej oraz wzięła udział
w konkursie, którego nagrodą była pakiet książek o zdrowym odżywianiu.
W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Biblioteka
uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
Frekwencja w Miejskim Muzeum Zabawek w 2020 roku wyniosła 18 582 osób, udzielono 3376
bezpłatnych wejść (wejścia bezpłatne: w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo –
wychowawcze). Zbiory Muzeum powiększono o 47 eksponatów uzyskanych w drodze zakupów
i darów.
W analizowanym okresie zorganizowano następujące wystawy:
1) „ Gry i zabawy!”;
2) „Ilustracje – Inspiracje”;
3) „Lalki i bajki”;
4) „Rozanielone”;
5) „Mapa myśli”;
6) „Znikającą architektura sudecka”.
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W związku z lockdownem Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w terminie: 12 marca 2020
do 12 maja 2020 roku oraz 07 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Wprowadzone obostrzenia
spowodowały liczne ograniczenia w zaplanowanych działaniach. Odwołano wystawę artystów
z Wrocławia oraz warsztaty graficzne we współpracy z Uniwersytetem Śląskim. Placówka nie
zrealizowała też większości warsztatów edukacyjnych.
W 2020 roku Muzeum otrzymało dofinansowanie dla projektu: I Polsko – Niemiecki konkurs
poetycko–malarski „Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”. Partnerem projektu jest niemieckie
stowarzyszenie Ars Augusta. Kwota dofinansowania wynosi 8.142,99 euro. Z powodu wprowadzenia
stanu epidemii projekt będzie realizowany w terminie kwiecień - listopad 2021 roku. Instytucja
otrzymała także dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
Zadanie obejmowało wykonanie „Wirtualnego spaceru po Muzeum Zabawek”. Dofinansowanie
wyniosło 69.000 zł. Dotacja została rozliczona, a raport końcowy został zatwierdzony przez NCK.
Stacja kultura
W placówce prowadzone były zajęcia artystyczne dla dzieci w trzech pracowniach:
sensoplastycznej (dzieci w wieku od 0,5 roku do 4 lat), ceramicznej i plastycznej (dzieci
w wielu od 5-12 lat). Ponadto przeprowadzono cykl zajęć ETNOWARSZTATY Dookoła Świata.
Dla dorosłych zorganizowano zajęcia z malarstwa i rysunku pn. „Dorośli do sztuki”. Dodatkowo
w Stacji Kultura odbywały się spotkania autorskie inicjowane przez mieszkańców miasta.
Pomieszczenia Stacji Kultura służą również do organizacji spotkań seniorek z zespołu lokalnego
„Złota Aura”.

13. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, Karkonoskim
Parkiem Narodowym i Nadleśnictwem „Śnieżka” w Kowarach
Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przyjęty został uchwałą nr XXXI/339/20
z dnia 25 listopada 2020 r. Na realizację Programu przeznaczono 70.000 zł. Jako priorytetowe zostały
określone zadania z następujących obszarów:
1) kultury i sztuki, w tym twórczości artystycznej oraz organizowania przedsięwzięć artystycznych
wzbogacających ofertę miasta Karpacz w zakresie:
a) kultywowania lokalnej tradycji,
b) organizowania okazjonalnych imprez plenerowych,
c) organizowania koncertów, występów artystycznych, spektakli, festiwali, konkursów, wystaw,
dyskusji, prelekcji;
2) upowszechniania kultury fizycznej w Karpaczu poprzez:
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a) organizację zajęć sportowych,
b) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży,
c) organizowanie zawodów i imprez sportowych,
d) organizowanie obozów rekreacyjno - sportowych;
3) pomocy społecznej poprzez:
a) promocję i organizację wolontariatu,
b) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) ratownictwa i ochrony ludności poprzez:
a) działalność ratowniczą w górach,
b) zapobieganie wypadkom w górach,
c) ochronę środowiska górskiego,
d) edukację ratowniczą.
Mimo przeprowadzonego konkursu ofert na realizację ww. działań finansowe wsparcie
organizacji pozarządowych zostało w 2020 roku zawieszone z uwagi na wprowadzone przez rząd
obostrzenia. Uniemożliwiły one realizację zajęć sportowych, spotkań, szkoleń, zadań z zakresu
kultury, sportu, rekreacji i turystyki.
Gmina Karpacz prowadziła współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym w obszarach:
1) administracyjnym (uzgadnianie, opiniowanie inwestycji związanych z rozbudową stoku Euro
oraz budową zbiornika retencyjnego przy Dzikim Wodospadzie);
2) edukacyjnym (interaktywne stoiska edukacyjne) podczas organizowanych przez miasto
wydarzeń.
Współpraca z Nadleśnictwem Śnieżka dotyczyła udostępnienia terenów leśnych na potrzeby
infrastruktury turystycznej, zamiany gruntów oraz działalności edukacyjnej.

14. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Karpacza
Rada Miejska Karpacza w roku 2020 podjęła 171 uchwał.
Wojewoda Dolnośląski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do żadnej z ww. uchwał.
Spośród 171 uchwał podjętych w 2020 roku:
1) 103 przygotowane zostały przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki
Nieruchomościami, dotyczyły one m.in.:
a) określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Karpacz na
zadanie pod nazwą „Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na
terenie Gminy Karpacz”,
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b) zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów
wodnych polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstania,
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Karpacz,
d) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Karpacz
na okres dłuższy niż trzy lata,
e) zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
część nieruchomości gruntowej, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
f) wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Karpacz,
g) zbycia będącej własnością Gminy Karpacz działki gruntu na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
h) wyrażenia zgody na zbycie oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
zabudowanej stanowiącej przedmiot dzierżawy,
i) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
j) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz,
k) gospodarki odpadami komunalnymi, w tym metody ustalania opłaty, sposobu i zakresu
świadczenia usług, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami,
l) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Karpacz,
m) ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
n) ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz
rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
o) zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej nr 2653 D przebiegającej na terenie Gminy
Karpacz do kategorii dróg gminnych,
p) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
2) 29 dotyczyło organizacji pracy Rady Miejskiej, radnych oraz uchwały podejmowane
z inicjatywy Rady Miejskiej, w tym:
a) przyjęcia apelu dotyczącego:
- pozostawienia Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu,
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- ratowania branży turystycznej,
- odstąpienia od realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego
Karpacza,
b) powołania Komisji:
- doraźnej ds. konsultacji sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza,
- Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej Karpacza,
c) odwołania/powołania członka Komisji Rady Miejskiej,
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji oraz Rady Miejskiej na 2020 rok,
e) rozpatrzenia skargi na działalność:
- dyrektora Szkoły Podstawowej w Karpaczu,
- Burmistrza Karpacza,
- Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu,
wszystkie uznane za bezzasadne,
f) kierunków działania Burmistrza dla zapewnienia obsługi prawnej Radzie Miejskiej
Karpacza,
g) Budżetu Obywatelskiego Karpacza;
3) 23 dotyczyły finansów Gminy, w tym:
a) przyjęcia apelu dotyczącego zwolnienia gminy Karpacz z obowiązku wpłat do budżetu
państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin,
b) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
c) Budżetu Gminy na 2021 rok,
d) wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmian,
e) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Karkonoskiemu na realizację zadania
polegającego na zakupie samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze,
g) ustalenia wysokości stawek podatków oraz opłat,
h) zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19,
i) przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
4) 6 dotyczyło spraw z zakresu edukacji publicznej, w tym:
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a) określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu
w Karpaczu,
b) określenie średnich cen jednostek paliwa w Gminie Karpacz na rok szkolny 2020/2021
oraz 2019/2020,
c) ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Karpacz,
d) przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Karpacz”;
5) 4 przygotowane zostały przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu i dotyczyły:
a) szczegółowych

warunków przyznawania i

odpłatności

za usługi

opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
b) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2021-2025,
c) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom bezdomnym,
d) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Karpacz;
6) po 3 przygotowane zostały przez pracowników:
a) Referatu Organizacyjno-Administracyjnego, dotyczyły one m.in.:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Karpacza na rok 2021,
- współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi w roku 2021,
b) Referatu Promocji Miasta i dotyczyły m.in.:
- przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części
województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem
subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3),
- współdziałania z sygnatariuszami „Deklaracji Sudeckiej” – 107 gminami i powiatami
przy wdrażaniu opracowanej w 2018 roku Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego.

15. Realizacja Budżetu Obywatelskiego
W budżecie partycypacyjnym Karpacza w roku 2019 do rozdysponowania było 300.000 zł,
z czego 100.000 zł stanowiły środki na realizację projektów ogólnomiejskich, a 200.000 zł na
realizację projektów strefowych (po 50.000 zł na każdą z 4 stref). W procedurze naboru wniosków
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do Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020 zgłoszono 9 wniosków. W wyniku weryfikacji
wszystkie 9 wniosków/projektów zakwalifikowano do etapu głosowania;
Tabela 12. Lista projektów przyjętych do głosowania
Lp.

Nazwa projektu

Strefa

Wynik
oceny/weryfikacji

Koszt

Uwagi

1

Wykonanie
Projekt
utwardzenia
ogólnomiejski
odcinka drogi do
dolnego parkingu
przy cmentarzu

Pozytywny

100.000,00 zł Projekt został oceniony pozytywnie
z zastrzeżeniem modyfikacji. W wyniku
weryfikacji zalecono podwyższenie
kwoty zdania do 100.000,00 zł.
Projektodawca nie zgłosił sprzeciwu co
do proponowanej modyfikacji, a co za
tym idzie projekt poddaje się pod
głosowanie z jej uwzględnieniem

2

Poprawa
dostępności
ścieżek
spacerowych

Projekt
ogólnomiejski

Pozytywny

100.000,00 zł Projekt został oceniony pozytywnie
z
zastrzeżeniem
modyfikacji.
W wyniku weryfikacji zalecono
dodanie do projektu sprzątanie terenu
w najbliższym otoczeniu oraz wycięcie
samosiewów. Projektodawca nie zgłosił
sprzeciwu co do proponowanej
modyfikacji, a co za tym idzie projekt
poddaje się pod głosowanie z jej
uwzględnieniem

3

Integracja
sportowa
mieszkańców
Karpacza
(ogólnomiejski)

Projekt
ogólnomiejski

Pozytywny

100.000,00 zł W pierwszym etapie weryfikacji
przedmiotowy projekt został oceniony
negatywnie.
Z
załączonych
dokumentów wynikało, że projekt ten
nie
będzie
spełniał
kryterium
ogólnodostępności, co uniemożliwiało
jego dalsze procedowanie (przyjęta
wartość zadania nie wystarczyłaby na
uczestnictwo każdego mieszkańca
Karpacza w projekcie). Projektodawca
w przedmiotowej sprawie złożył
odwołanie, przedkładając jednocześnie
nowe dokumenty, z których wynikało,
że podmiot prowadzący basen, na
którym prowadzone mają być zajęcia,
obejmie
odpłatnością
wyłącznie
uczestników w wieku 18-60 lat
(kobiety), oraz 18-65 lat (mężczyźni).
Ocena projektu w tak przedstawionym
stanie faktycznym, z jednoczesnym
uwzględnieniem deklarowanej przez
podmiot prowadzący basen zniżki
w wysokości 25% od regularnej ceny
biletu powoduje, że ostateczna ocena
przedłożonego projektu jest pozytywna

4

Uliczna siłownia
Street Workout

1

Pozytywny

50.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie
z
zastrzeżeniem
modyfikacji.
W wyniku weryfikacji zalecono zmianę
lokalizacji projektu. Projektodawca nie
zgłosił sprzeciwu co do proponowanej
modyfikacji, a co za tym idzie projekt
poddaje się pod głosowanie z jej
uwzględnieniem (projekt przyjęty do
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realizacji bez głosowania, jest to jedyne
zadanie w tej strefie)
5

Czysta ulica i
okolica = EKO
Karpacz

2

Pozytywny

50.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie
z
zastrzeżeniem
modyfikacji.
W wyniku weryfikacji zalecono, aby
kosze przyjęte do projektu były
jednolite z tymi stosowanymi przez
gminę Karpacz (betonowe, pojemność
40 l, z metalowym wkładem).
Jednocześnie zalecono zmniejszenie
ilości koszy do 60 szt. (przyjęcie
pierwotnej
ilości
100
szt.
przekraczałoby dostępny dla danej
strefy budżet, a co za tym idzie
uniemożliwiłoby dalsze procedowanie
projektu). Ogólny koszt projektu
oszacowano
na
50.000,00
zł.
Projektodawca nie zgłosił sprzeciwu co
do proponowanej modyfikacji, a co za
tym idzie projekt poddaje się pod
głosowanie z jej uwzględnieniem

6

Rozbudowa
istniejącego
monitoringu
miejskiego

2

Pozytywny

50.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie
z
zastrzeżeniem
modyfikacji.
W wyniku weryfikacji zalecono zmianę
lokalizacji kamer monitoringu (brak
możliwości technicznych podłączenia
kamer we wszystkich miejscach
wskazanych przez Projektodawcę).
Projektodawca nie zgłosił sprzeciwu co
do proponowanej modyfikacji, a co za
tym idzie projekt poddaje się pod
głosowanie z jej uwzględnieniem

7

Rekreacja
wypoczynek
Karpaczu

2

Pozytywny

50.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie
z
zastrzeżeniem
modyfikacji.
W wyniku weryfikacji zalecono
podwyższenie kwoty zadania do
50.000,00 zł z uwagi na stale rosnące
ceny
materiałów
budowlanych
i konieczność wykonania koryta
odwadniającego. Projektodawca nie
zgłosił sprzeciwu co do proponowanej
modyfikacji, a co za tym idzie projekt
poddaje się pod głosowanie z jej
uwzględnieniem

8

Ścieżka szutrowa

3

Pozytywny

35.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie, bez
uwag. (projekt przyjęty do realizacji bez
głosowania. W strefie 3 zgłoszono
wyłącznie dwa projekty na łączną kwotę
50.000,00 zł)

Uporządkowanie
3
Pozytywny
byłego
placu
kolejowego celem
utworzenia
tymczasowego
parkingu i lepszej
komunikacyjności
Źródło: Urząd Miejski w Karpaczu, opracowanie własne

15.000,00 zł

Projekt został oceniony pozytywnie, bez
uwag. (projekt przyjęty do realizacji bez
głosowania. W strefie 3 zgłoszono
wyłącznie dwa projekty na łączną kwotę
50.000,00 zł)

9

i
w
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Głosowanie nad zgłoszonymi projektami odbyło się na spotkaniach informacyjnych w czterech
strefach Karpacza w dniach 7-11 października 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wyłoniono do realizacji następujące zadania:
1) w strefie 1 – Karpacz Górny – nie przeprowadzano głosowania na projekt strefowy.
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020
zgłoszono wyłącznie jeden projekt – „Uliczna siłownia Street Workout” na kwotę
50.000,00 zł, który to projekt miał być realizowany w ramach BOK w roku 2020;
2) w strefie 2 – Karpacz Centrum - do realizacji w Budżecie Obywatelskim Karpacza na rok
2020 wyłoniono zadanie pod nazwą „Rekreacja i wypoczynek w Karpaczu”;
3) w strefie 3 – Karpacz Dolny – nie przeprowadzano głosowania na projekt strefowy.
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020 w strefie
3 zgłoszono wyłącznie 2 projekty – „Ścieżka szutrowa” na kwotę 35.000,00 zł oraz
uporządkowanie byłego placu kolejowego celem utworzenia tymczasowego parkingu
i lepszej komunikacyjności na kwotę 15.000,00 zł. Zadania te zmieściły się w puli
środków przewidzianych dla strefy 3 i miały być realizowany w ramach BOK w roku
2020;
4) w strefie 4 – Osiedle Skalne – nie przeprowadzano głosowania na projekt strefowy.
W wyniku naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020 w strefie
4 nie zgłoszono żadnego projektu,
W wyniku zliczenia głosów z 4 stref Budżetu Obywatelskiego Karpacza na rok 2020 w zakresie
projektu ogólnomiejskiego do realizacji wybrano zadanie pod nazwą „Integracja sportowa
mieszkańców Karpacza”
Dnia 27 kwietnia 2020 roku Rada Miejska Karpacza podjęła uchwałę nr XXII/250/20, w której
zaapelowała do Burmistrza Karpacza o odstąpienie od realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Karpacza w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19. Rada wskazała
również, że środki przeznaczone na ten cel w budżecie Gminy Karpacz winny być przeznaczone na
zapewnienie realizacji zadań zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wskazano również, że w budżecie
Gminy Karpacz na 2021 rok należy zabezpieczyć środki na realizację zadań, których realizacji
zaniechano w roku 2020. Burmistrz Karpacza przychylił się do apelu Rady Miejskiej Karpacza. Tym
samym:
1) przeznaczono 194.602,00 zł na zwolnienie z podatku od nieruchomości określonych grup
przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich negatywnych skutków COVID-19;
2) wydatkowano 130.911,63 zł na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Dodatkowo
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wydatkowano 104.984,00 zł na laptopy w programie „zdalna szkoła”.
Rada Miejska Karpacza uchwałą nr XXIII/268/20 z dnia 27 maja 2020 r. uchyliła uchwałę nr
IX/95/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego
Karpacza, a co za tym idzie w 2020 roku nie przeprowadzono naboru zadań do Budżetu
Obywatelskiego Karpacza na rok 2021.
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16. Podsumowanie
Syntezę przedstawionych w opracowaniu danych z uwzględnieniem mocnych i słabych stron
miasta (analiza wewnętrzna) oraz szans i zagrożeń dla jego rozwoju wynikających z otoczenia
(analiza zewnętrzna) zawiera poniższa tabela.
ANALIZA SWOT

-

-

-

-

MOCNE STRONY
znana marka Karpacza;
walory krajobrazowo-przyrodnicze;
atrakcje turystyczne (zabytki, instytucje
kultury, baza sportowa);
nowoczesna i zróżnicowana baza noclegowa;
rosnąca liczba podatników w związku
z powstawaniem nowych obiektów;
wysoki poziom zagospodarowanych terenów
zielonych (skwerów, parków, ukwiecenie
miasta);
istniejąca infrastruktura sportowa: stadion
lekkoatletyczny, skocznia narciarska, trasa
biegowa;
dofinansowania z budżetu gminy zadań
związanych z wymianą źródeł ciepła,
usunięciem azbestu, czipowanie psów;
nowy strumień turystów związanych
z funkcjonowaniem stadionu miejskiego;
dostępność bazy gastronomicznej;
dostępność placówek handlowych;
uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi;
wysoki stopień skanalizowania;
wysoki stopień zgazyfikowania;
estetyka miasta;
monitoring miejski;
dostępność i jakość szkół oraz przedszkoli;
wysokie wyniki edukacyjne i sportowe dzieci
i młodzieży.

-

-

-

-

-

SŁABE STRONY
- zmniejszone wpływy do budżetu z tytułu
podatków i opłat;
- wstrzymana windykacja i egzekucja
należności;

SZANSE
„odbicie” turystyki krajowej po pandemii;
promocja Dolnego Śląska oraz miasta;
organizacja Forum Ekonomicznego;
programy na rzecz ograniczenia niskiej
emisji;
poprawa dostępności komunikacyjnej;
powrót kolei na Dolnym Śląsku;
utworzenie parkingu centralnego na
wjeździe do Karpacza oraz stworzenie
systemu miejskiej komunikacji;
możliwość pozyskania wody pitnej z ujęć
głębinowych /wstępnie potwierdzone przez
badania geofizyczne/;
poprawa jakości powietrza;
podjęcie uchwały krajobrazowej;
rozpoczęcie procedur związanych
z budową własnej Oczyszczalni Ścieków/
uniezależnienie od KSWiK;
budowa zbiornika retencyjnego;
przeniesienie posterunku Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej z Kowar do
Karpacza;
zakończenie budowy stacji ratunkowej
GOPR w Karpaczu oraz stałe
stacjonowanie karetki przy stacji GOPR.

ZAGROŻENIA
-

kryzys finansów publicznych w Polsce;
pandemia i jej negatywne skutki
społeczno-gospodarcze;
ograniczenie pozycji samorządów;
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- wstrzymane kontrole podatkowe;
- płatności zobowiązań Gminy uzależnione
dużej mierze od wpływów do budżetu,
a wpływy do budżetu zależne są od sytuacji
finansowej podatników;
- przestarzała sieć wodociągowa i
kanalizacyjna;
- brak spójności architektonicznej i dbałości
o estetykę reklam;
- nadmierna zabudowa;
- słaba przepustowość dróg oraz
niewystarczająca ilość miejsc parkingowych;
- nadmierne zużycie mediów w odniesieniu
do istniejącej infrastruktury technicznej
(prąd, sieci wod-kan, gaz);
- ryzyko przepełnienia składowiska w
Ścięgnach-Kostrzycy;
- degradacja środowiska naturalnego w wyniku
intensywnego ruchu turystycznego;
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
narciarska;
- niedostateczna baza lokali socjalnych
i komunalnych.

-

-

-

widmo recesji gospodarczej;
wzrost bezrobocia w skali makro;
wzrost kosztów realizacji zadań własnych
przy braku źródeł ich finansowania;
zmniejszenie poziomu dofinansowania
przez UE w nowym okresie
programowania;
zmieniający się klimat powodujący
anomalie pogodowe – zagrożenie suszą
hydrologiczną, brak naturalnej
pokrywy śnieżnej oraz temperatury
uniemożliwiające dośnieżanie stoków;
przepisy i procedury środowiskowe
stanowiące ograniczenia dla inwestycji
w infrastrukturę narciarską.
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