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Wstęp
Szanowni Mieszkańcy,
z wielką przyjemnością po raz czwarty przedstawiam roczny raport o stanie Gminy Karpacz.
Niniejszy raport obejmuje podsumowanie mojej działalności, jako organu wykonawczego Gminy
Karpacz, w roku 2021. Znajdują się w nim informacje, które rzetelnie i kompleksowo informują o
jakości życia i poziomie rozwoju Gminy. Wskazuję w nim również mocne strony i problemy do
rozwiązania.
Ubiegły rok był kolejnym, po 2020 roku, zdominowanym przez pandemię koronawirusa.
Sparaliżowane zostały wszystkie obszary życia. Całkowicie lub częściowo zamknięte zostały placówki
oświatowe, instytucje kultury, urzędy, musieliśmy pozostawać w domach. Żyliśmy „zdalnie” i na
dystans. Zostaliśmy zmuszeni do minimalizowania kontaktów społecznych. Najbardziej odczuwalne
obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa dotyczyły funkcjonowania oświaty,
turystyki, administracji i kultury. Dla wielu przedsiębiorców ten ostatni rok był czasem próby jeszcze
trudniejszej niż rok 2020. Pokazał bowiem, że mierzymy się ze zjawiskiem, którego końca nie jesteśmy
w stanie przewidzieć, a strat, które ze sobą niesie, oszacować. Sytuacja uległa poprawie w momencie
rozpoczęcia szczepień przeciwko COVID-19 i w drugiej połowie 2021 roku większość obszarów
naszego życia wróciła do wcześniejszej aktywności. Mimo panującej pandemii najważniejsze zadania
służące mieszkańcom były zrealizowane. Trwały remonty i przebudowy dróg gminnych,
poprawialiśmy przestrzeń publiczną. Skończyliśmy inwestycje już zaczęte, rozpoczęliśmy nowe,
przygotowywaliśmy dokumentację z myślą o kolejnych latach. Sukcesów było sporo, ale kolejne
wyzwania przed nami. Wciąż dużych finansowych nakładów wymagają gminne drogi, modernizacja
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej czy budowa nowej oczyszczalni ścieków. W pierwszej kolejności
realizujemy te inwestycje, które mają gotową dokumentację projektową oraz szansę na otrzymanie
dofinansowania. Celem naszych działań jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Dziękuję wszystkim Państwu za ten miniony rok – po raz kolejny pokazaliśmy, że także w trudnym
czasie potrafimy rozwijać naszą Gminę w wielu obszarach.
Dziękuję twórcom niniejszego raportu, tj. pracownikom Urzędu Miejskiego w Karpaczu oraz
dyrektorom jednostek podległych – Państwa praca dała nam kolejną odsłonę cyklicznego dokumentu.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Karpacz do
lektury. Jestem przekonany, że w Raporcie znajdziecie Państwo aktualne, ciekawe informacje na temat
naszej Gminy.
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 2022 r., poz.559) 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 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 3.799 ha. W strukturze użytkowania gruntów dominują
grunty leśne, zajmujące 2.888 ha co stanowi 76,02%, na drugim miejscu znajdują się grunty rolne
zajmujące 491 ha i odpowiednio 12,92%, kolejne to grunty zabudowane i zurbanizowane, które
zajmują powierzchnię 394 ha, co stanowi 10,37% i tereny pod wodami zajmujące 26 ha i 0,68% ogółu
powierzchni. W skład terenów zabudowanych i zurbanizowanych wchodzą:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, zajmujące 106 ha;
2) pozostałe tereny zabudowane l ub w t r ak ci e z ab udo w y, z aj m uj ą ce 13 8 ha ;
3) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe zajmujące 69 ha;
4) tereny komunikacyjne zajmujące 81 ha.
Strukturę użytkowania gruntów w Gminie Karpacz w roku 2021 przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Karpacz w roku 2021

10% 1%
grunty leśne

13%

grunty rolne
grunty zabudowane i zurbanizowane
wody

76%

Źródło: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

Liczba mieszkańców zameldowanych w Karpaczu na pobyt stały wg stanu na dzień 31 grudnia 2021
roku wynosiła 4099 osób. Ich strukturę wg wieku i płci obrazuje poniższa tabela.
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Tabela 1. Struktura mieszkańców Karpacza zameldowanych na pobyt stały
Wiek

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

0-2

40

33

73

3

11

11

22

4-5

27

32

59

6

17

21

38

7

13

19

32

8-12

91

89

180

13-15

65

58

123

16-17

24

34

58

18

25

19

44

19-65

1215

1125

2340

777

777

pow. 60*)
pow. 65*)

353

Ogółem

1881

353
2218

4099

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.
*)

2. Gospodarka, rynek pracy, inwestycje
2.1. Gospodarka
Turystyka
Rok 2021, na skutek ograniczeń w prowadzeniu działalności turystycznej i okołoturystycznej
wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, przyniósł negatywne skutki zarówno dla
przedsiębiorców jak i Gminy.
Wprowadzony lockdown (zamknięcie stoków narciarskich, obiektów noclegowych oraz ograniczenia
w działalności gastronomii) w okresie ferii zimowych, Świat Wielkanocnych i weekendu majowego
spowodowały straty w jedynej gałęzi przemysłu funkcjonującego w mieście, tj. w turystyce. Nie
mogąc skorzystać z oferty noclegowej wielu turystów decydowało się na pobyty jednodniowe, a tym
samym mocno ograniczone w czasie zwiedzanie Karpacza. Czas pandemii spowodował ponadto
wzmocnienie trendu zwiedzania indywidualnego miasta, często poza najliczniej uczęszczanymi
szlakami spacerowymi.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odwiedzających miasto turystów opracowany został zestaw
gier terenowych w formie tzw. Questów zachęcających do indywidualnych spacerów nie zawsze
str. 6

Raport o stanie Gminy Karpacz za 2021 rok

znanymi turystom zakątkami miasta oraz wspólnie z SudetyPro - Przewodnik Dźwiękowy po
Karpaczu.

Informacja o stanie mienia Gminy Karpacz
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gminie Karpacz przysługiwało prawo własności do gruntów, wg
weryfikacji sald z gminnej ewidencji gruntów, o łącznej powierzchni 164 ha. Gmina jest właścicielem
186 lokali w 81 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 13.347.000,00 zł zgodnie z ewidencją księgową (bez
gruntów).
Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina posiadała następujące inne prawa majątkowe:
1) opłaty przyszłych okresów:
a) z tytułu sprzedaży – kwotę 432.559,20 zł,
b) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność – kwotę 2.570.974,67 zł;
2) udziały w spółkach o łącznej wartości 24.402.000,00 zł – 100% udziałów w spółce Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 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) Komendy Wojewódzkiej 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 ze sprzedażą udziałów 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 do 31 grudnia 2021 r. sprzedano mienie Gminy Karpacz o wartości
1.112.844,00, z tego po udzieleniu bonifikat lub rozłożeniu na raty wpłynęła kwota 154.443,54 zł.
Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:
1) sprzedaży na rzecz najemców ośmiu lokali mieszkalnych, których wartość określono na kwotę
994.301,00 zł, wpływy ze sprzedaży lokali na rzecz najemców wraz z udziałem w gruncie na
własność, po zastosowaniu bonifikat wyniosły 132.646,94 zł;
2) sprzedaży na poprawę zagospodarowania nieruchomości własnej trzech działek, których wartość
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określono na kwotę 73.256,00 zł, z tego po rozłożeniu na raty wpłynęło 19.520,60 zł;
3) opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przysługującego osobom
fizycznym, których wartość określono na kwotę 45.287,00 zł, z tego po rozłożeniu na raty
wpłynęło 2.276,00 zł.
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w wysokości 1.843.699,00 zł, z tego:
1) z tytułu rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 664.562,39 zł,
2) z tytułu wydzierżawienia i wynajmu gruntów i lokali w wysokości 983.494,30 zł;
3) z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
budynkami mieszkalnymi przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpływy
wyniosły 195.642,31 zł.
Do Gminnego zasobu nieruchomości pozyskano pięć działek:
1) dwie działki na powiększenie parku roślin wodnych i błotnych przy ul. Dolnej o łącznej
powierzchni 0,1972 ha zakupiono za kwotę 915.474,00 zł;
2) jedną działkę o powierzchni 0,1072 ha przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami) za kwotę 288.600,00 zł;
3) dwie działki o łącznej powierzchni 0,0242 ha przejęto z mocy prawa (art. 11f ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych) za kwotę 39.565,00 zł.

2.2. Podmioty gospodarcze
Na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Karpacz, wg głównego miejsca wykonywania
działalności, było zarejestrowanych 1433 przedsiębiorców, w tym 455 aktywnych. W analizowanym
okresie złożono 29 wniosków o założenie działalności i 31 wniosków o wykreślenie.
Aktywność gospodarczą przedsiębiorców w latach 2019-2021 przedstawia wykres 2.
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W YK RES 2 .
A K T YW NO ŚĆ G O SPO DA RCZA PRZ E DSI Ę BI O RCÓW W
LATACH 2 0 1 9 - 2 0 2 1
2020

2021

ZAREJESTROWANI
PRZEDSIĘBIORCY

AKTYWNI
PRZEDSIĘBIORCY

NOWE DZIAŁALNOŚCI

31

19

28

29

36

47

455

590

638

1433

1582

1657

2019

WYKREŚLONE
DZIAŁALNOŚCI

Źródło: Urząd Miejski w Karpaczu na podstawie danych z działalności gospodarczej

Analizując powyższy wykres można zaobserwować spadek aktywności gospodarczej w Gminie
Karpacz. W 2021 roku liczba zarejestrowanych przedsiębiorców zmniejszyła się o 149 w stosunku
do roku 2020, tj. o 9% i aż o 224 w stosunku do roku 2019, tj. o 14%. Również spadek odnotowano
w ilości aktywnych przedsiębiorców, o 135 podmiotów (23%) w stosunku do 2020 roku i o 183
podmioty (29%) w stosunku do roku 2019. Nowo zakładanych działalności w roku 2021 było o 7
mniej (19%) niż w roku 2020 i o 18 mniej (38%) niż w roku 2019. Zwiększyła się natomiast o 12
liczba wykreślonych działalności gospodarczych, tj. o 63% w stosunku do roku 2020 i o 3, tj. o 11%
w stosunku do roku 2019, co niestety potwierdza tendencję spadkową aktywności gospodarczej w
Gminie Karpacz w roku 2021.
Podmioty gospodarcze w Gminie Karpacz wg prowadzonej działalności na dzień 31 grudnia 2021
roku:
1) usługi hotelarskie 35,94%;
2) handel 13,97%;
3) usługi gastronomiczne 9,68%;
4) transport 8,01%;
5) budownictwo 7,82%;
6) pozostała działalność 24,58%.
Zgodnie z ewidencjami, prowadzonymi odpowiednio przez Burmistrza Karpacza oraz Marszałka
Województwa Dolnośląskiego, w roku 2021 w Karpaczu zarejestrowanych było 828 obiektów
świadczących usługi hotelarskie, w tym:
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1) obiektów aktywnych – 788 (w tym dwa schroniska górskie);
2) obiektów skategoryzowanych – 26.
Liczba obiektów skategoryzowanych przedstawia się następująco:
1) hotel *

- 0;

2) hotel **

- 3;

3) hotel ***

- 13;

4) hotel ****

- 2;

5) hotel *****

- 1;

6) pensjonat *

- 1;

7) pensjonat **

- 2;

8) pensjonat ***

- 2;

9) pensjonat ****

- 1;

10) schronisko

- 1.

Na terenie Karpacza funkcjonowały 153 punkty gastronomiczne i 25 detalicznych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych. Wydane zostały łącznie 104 zezwolenia, w tym:
1) 68 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia);
2) 29 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (detal);
3) 1 zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć;
4) 6 zezwoleń jednorazowych.
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku na terenie Gminy Karpacz było uprawnionych do
wykonywania transportu drogowego 100 taksówek. W 2021 roku udzielono 5 nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową i wydano 6 wypisów.

2.3. Rynek pracy
Strukturę bezrobocia na terenie Gminy na dzień na 31 grudnia 2021 roku prezentuje poniższa tabela.
Tabela 2. Struktura bezrobocia
Bezrobotni
Ogółem, w tym:

117

kobiety

53

mężczyźni

64

Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:
do 30 roku życia

16
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długotrwale bezrobotni

70

powyżej 50 roku życia

41

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy

2.4. Infrastruktura
Drogi
Infrastruktura drogowa w Gminie Karpacz na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku na terenie Gminy Karpacz funkcjonowało 9 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. Polskich Olimpijczyków.

Oświetlenie uliczne
W roku 2021 zostało zrealizowane zadanie inwestycyjne pn.: “Wymiana i budowa oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Karpacz”. Zadanie polegało na wymianie istniejących opraw oświetlenia
ulicznego rtęciowych i sodowych na oprawy LED w ilości 1122 szt., wymianie istniejących
skorodowanych słupów wraz z wysięgnikami i osprzętem, bez zmiany ich obecnej lokalizacji w ilości
241 szt. (w tym wysięgników 188 szt.), wymianie zużytych szafek oświetleniowych bez zmiany ich
lokalizacji w ilości – 4 szt., wymianie uszkodzonych odcinków kabli zasilających oraz na dobudowie
nowych punktów i linii oświetleniowych. Wszystkie koszty poniesione na realizację zadania
wyniosły 7.291.864,02 zł brutto.
Zakres prac w ramach realizowanej inwestycji obejmował:
1) wymianę istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w ulicach: Bystra, Dolna,
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Kamienna, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Leśna, Matejki, Mickiewicza, Mostowa, Nad
Łomnicą, Okrzei, Olimpijska, Partyzantów, Piastowska, Podleśna, Przechodnia, Przemysłowa,
Przewodników Górskich, Prusa, Rybacka, Saneczkowa, Sarnia, Strażacka, Sucha, Wąska,
Zagajnik, Zamkowa, park przy Wodospadzie, park przy Mickiewicza, park przy Nadrzecznej,
przy budynku Szkoły Podstawowej, przy budynku Muzeum i Biblioteki;
2) wymianę opraw i słupów w ulicach – Bema, Karkonoska, Kasprowicza, Kolejowa, Kolorowa,
Konstytucji 3 Maja, Linowa, Moniuszki, Narutowicza, Na Śnieżkę, Obrońców Pokoju, Pusta,
Sadowa, Sanatoryjna, Wilcza;
3) budowę oświetlenia w ulicach - Batorego, Dzikiej, Kąpielowej, Reymonta, Szkolnej,
4) modernizację oświetlenia, w tym wymianę opraw, słupów i dobudowę – A. Krajowej, Chopina
Gimnazjalnej,

Grzybowej,

Komuny

Paryskiej,

Kościuszki,

Kowarskiej,

Nadrzecznej,

Ogrodniczej, Orkana, Parkowej, E. Plater, Polnej, Poznańskiej, Skalna, M. Skłodowskiej-Curie,
Skośnej, Słowackiego, Staszica, Świerkowej, Świętokrzyskiej, Wielkopolskiej, Wiosennej, Wita
Stwosza, Wolnej, Wyspiańskiego, Żeromskiego;
5) wymianę zużytych szafek oświetleniowych w ilości 4 szt. w lokalizacji:
a) ul. Karkonoska przy budynku nr 5,
b) ul. Obrońców Pokoju przy budynku Policji,
c) ul. Zagajnik przy trafostacji,
d) ul. Nadrzeczna – skrzyżowanie z ul. Nad Łomnicą;
6) wymianę uszkodzonych odcinków kabli zasilających o dł. 120 mb.
Inwestycje
W roku 2021 realizowano inwestycje w następujących obszarach:
1) komunikacja:
a) przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wąskiej
wraz z przebudową ul. Wąskiej – zadanie w realizacji,
b) przebudowa ul. Rybackiej wraz z infrastrukturą – ETAP I,
c) utwardzenie poboczy w ciągu ul. Sikorskiego,
d) ścieżka szutrowa wraz z barierką w lasku przy ul. Zagajnik,
e) schody z kamienia łupanego wraz z odwodnieniem przy zaporze w ul. Rybackiej,
f) remont dojścia do Ogrodu roślin wodnych i bagiennych przy ul. Dolnej;
2) infrastruktura wodno-kanalizacyjna - przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w
Karpaczu, zlokalizowanej przy ulicy Nadrzecznej na działkach nr 168 i 170 obręb 0002 Karpacz;
3) oświetlenie - wymiana i budowa nowego oświetlenia ulicznego LED na terenie miasta;
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4) przestrzeń miejska:
a) ukwiecenie miasta,
b) iluminacje świąteczne,
c) naświetlacz na rzeźbę Ducha Gór w Parku przy zaporze,
d) tablica z legendą Ducha Gór w Parku przy zaporze;
5) sport i rekreacja - budowa placu z urządzeniami do Street Workout w Karpaczu Górnym przy ul.
Karkonoskiej, obok istniejącego placu zabaw na działce nr 7/1, obręb 0001;
6) bezpieczeństwo publiczne - rozbudowa monitoringu miejskiego.

3. Finanse miasta
Budżet Gminy Karpacz na 2021 rok przyjęty został uchwałą Nr XXXIII/355/20 Rady Miejskiej
Karpacza w dniu 30 grudnia 2020 roku i zakładał:
1) dochody w wysokości 48.485.494,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 45.650.397,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 2.835.107,00 zł;
2) wydatki w wysokości 46.560.244,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 37.893.890,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 8.666.354,00 zł.
Planowaną na 2021 rok nadwyżkę budżetu ustalono w wysokości 1.925.250,00 zł, przychody
na kwotę 500.000,00 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 2.425.250,00 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.
Ostatecznie, po zmianach, na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy przedstawiał się
następująco:
1) dochody w wysokości 50.325.138,79 zł, z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 45.223.751,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 5.091.387,79 zł;
2) wydatki w wysokości 44.600.674,16 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 37.766.176,03 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 6.834.498,13 zł.
Na rok 2021 ustalono nadwyżkę budżetu w kwocie 5.724.464,63 zł. Przychody budżetu ustalono
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na kwotę 300.785,37 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 6.025.250,00 zł, w tym: z tytułu spłaty
kredytu 2.425.250,00 zł, z tytułu przelewów na rachunki lokat we własnym banku na kwotę
3.600.000,00 zł.
Zaplanowane do realizacji w 2021 roku dochody budżetu Gminy w wysokości 50.325.138,79
zł na dzień 31 grudnia 2021 roku wykonano w wysokości 54.704.669,08 zł, co stanowi 108,70%
planowanych dochodów ogółem, z tego: dochody bieżące w kwocie 46.714.437,70 zł, tj. w 85,39%
do dochodów ogółem, dochody majątkowe w kwocie 7.990.231,38 zł, tj. w 14,61% w stosunku do
dochodów wykonanych ogółem, w tym dochody ze sprzedaży majątku 254.014,50 zł. Dochody w
zakresie zadań zleconych gminie zrealizowano w wysokości 4.520.390,28 zł, co stanowi 98,49%
planowanych z tego tytułu dochodów.
Zaplanowane do realizacji w 2021 roku wydatki budżetowe w wysokości 44.600.674,16 zł na
dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano w wysokości 42.551.683,15 zł, co stanowi 95,41% planu
wydatków ogółem, z tego:
1) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 35.877.491,41 zł, co stanowi 84,32% poniesionych
wydatków ogółem;
2) wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 6.674.191,74 zł, co stanowi 15,68% poniesionych
wydatków ogółem.
Plan wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w wysokości 4.581.921,89 zł zrealizowano
w kwocie 4.512.756,92 zł, co stanowi 98,49% planowanych z tego tytułu wydatków.
Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat
2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.
Wykres 3 Wynik budżetu Gminy Karpacz w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020
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Tabela 3 Wykonanie dochodów wg źródeł ich powstawania
Wyszczególnienie
Wpływy z podatków, z tego:
Podatek od nieruchomości

Wykonanie planu
w zł

Wykonanie planu
w%

16 227 721,59
14 049 842,14

106,95%
100,40%

Podatek rolny

1 596,50

76,39%

Podatek leśny

57 760,00

99,56%

Podatek od środków transportowych

53 168,14

95,80%

123 265,12

146,74%

37 977,00

126,59%

1 904 112,69
2 575 863,65
40 223,66

200,43%
103,17%
100,56%

341,00

5,02%

Wpływy z opłaty miejscowej

2 535 298,99

103,48%

Wpływy z usług
Dochody z majątku gminy, z tego:
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
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

2 039 993,02
2 077 713,50
644 562,39
983 494,30

99,46%
98,24%
99,93%
98,35%

195 642,31

93,16%

254 014,50

97,70%

68 624,28

95,83%

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:

9 867,54

98,53%

785 508,21
6 424 819,35

98,19%
111,48%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

6 083 206,00

112,24%

248 122,89

99,25%

Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w
obrocie hurtowym
Subwencja ogólna, z tego:

93 490,46

100,00%

4 553 037,00

100,00%

Część oświatowa

4 533 112,00

100,00%

19 925,00

100,00%

1 289 944,56

96,28%

25 000,00

100,00%

461 244,85

94,05%

3 229 653,72

99,40%

296 514,03

99,84%

792,00

100,00%

Część równoważąca
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących zleconych gminie
Dotacja celowa otrzymana 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 własne zadania bieżące
gminy
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone gminom, związane realizacją
świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w
wychowaniu dzieci
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
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podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Dotacje celowe w ramach środków 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 środków europejskich

Inne dochody należne gminie, z tego:
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Wpływy za koncesje i licencje
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
Pozostałe odsetki

0,00

0,00%

616 316,00

100,00%

497 225,79

94,09%

4 122 951,54

86,76%

3 380 433,52

83,34%

1 891,00

111,24%

24 783,10

105,35%

0

0,00%

58 737,67
172 997,08
49 440,99

98,64%
100,95%
97,56%

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
9 800,82
117,30%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
9 150,06
99,99%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
3 000,00
100,00%
Wpływy z różnych dochodów
412 717,30
111,93%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem
1 629 760,00
144,26%
COVID-19
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek
14 361,80
62,44%
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
215 432,08
100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z
1 750,00
100,00%
odrębnych ustaw
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt
232 740,00
78,01%
5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, realizowanych przez jst
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
7 107 834,57
164,42%
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
200 000,00
0,00%
między jednostkami samorządu terytorialnego
OGÓŁEM:
54 704 669,08
108,70%
Źródło: Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Karpacz za 2021 rok

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2021
Wyszczególnienie
Izby rolnicze
Drogi publiczne gminne
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie
planu w zł
39,60
2 928 666,73
361 145,39
2 348 309,56
9 922,10

Wykonanie planu
w%
64,92
99,96
99,22
98,89
36,08
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Cmentarze
Pozostała działalność – działalność usługowa
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Spis powszechny i inne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność - Administracja Publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Pozostałe wydatki obronne
Komendy wojewódzkie Policji
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Straż gminna (miejska)
Zarządzanie kryzysowe
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Pozostała działalność – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
Nieodpłatna pomoc prawna
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego – kredyty i pożyczki
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Szkoły podstawowe
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 – oświata i wychowanie
Szpitale ogólne
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność – ochrona zdrowia
Domy pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej 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 – pomoc społeczna
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny

108 051,25
77 139,35
61 545,00
265 731,70
4 952 500,15
16 721,80
688 563,79
36 931,69
995,00
200,00
3 200,00
174 333,35
3 637,70
3 000,00
388 953,57
8 110,10
1 961,86
297 616,15
792,00

99,13
49,77
100,00
96,51
97,28
100,00
91,16
99,97
100,00
100,00
50,00
100,00
72,75
100,00
96,64
44,96
99,99
97,39
100,00

235 917,87

98,30

1 116 428,00
5 298 357,66
2 389 052,75
19 226,56
19 634,03

100,00
97,63
95,90
100,00
68,67

12 788,40

100,00

168 928,15

91,79

38 991,56

94,42

476,00
5 799,60
15 420,00
385 160,72
36 133,82
549 573,02

100,00
96,66
30,84
45,66
98,51
94,59

11 270,41

89,45

92 943,67

56,13

101 947,23
128 117,97
930 859,94
170 105,60
23 722,00
750,00
240 015,88
5 208,00
14 000,00
3 229 653,72

96,58
92,17
82,61
94,50
74,13
9,99
92,55
99,83
94,92
99,40

1 129 932,98

96,25

51,00
61 786,53

100,00
81,00
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Rodziny zastępcze
53 628,09
99,31
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
23 263,33
88,12
świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
4 600,00
95,83
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
776 032,12
81,89
Gospodarka odpadami komunalnymi
3 666 959,55
98,68
Oczyszczanie miast i wsi
1 988 294,27
99,96
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 064 604,54
99,68
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
195 701,41
98,38
Oświetlenie ulic, placów i dróg
3 950 203,62
98,12
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
3 992,69
66,46
Biblioteki
314 393,00
100,00
Muzea
450 897,00
99,79
Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
15 816,98
74,26
Obiekty sportowe
747 424,60
97,15
Zadania w zakresie kultury fizycznej
44 358,75
100,00
Pozostała działalność - Kultura fizyczna
81 192,29
97,24
WYDATKI OGÓŁEM:
42 551 683,15
95,41
Źródło: Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres
od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r., sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Karpacz za 2021 rok

Tabela 5. Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia
Wyszczególnienie

2021

2022

15 749 999,00

11 449 999,00

7 149 999,00

2 849 999,00

0,00

Spłaty rat kapitałowych

2 425 250,00

4 300 000,00

4 300 000,00

4 300 000,00

2 849 999,00

Wydatki zmniejszające dług

1 156 308,01

0

0

0

300 000,00

200 000,00

162 000,00

Kwota długu

Odsetki i dyskonto określone w
240 000,00
art. 243 ust. 1 u o fp
Źródło: Referat Finansowy Urząd Miejski w Karpaczu

2023

2024

2025

70 000,00

Tabela 6. Prognoza nadwyżki operacyjnej na lata 2021-2025
Wyszczególnienie
Nadwyżka operacyjna art
242 ustawy o fp)
Skorygowana nadwyżka
operacyjna

2021
7 467 574,97

2022
8 245 224,00

2023
8 425 644,00

2024
8 810 000,00

2025
8 749 999,00

7 768 360,34

11 030 031,94

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
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty
zobowiązań (art. 243), do dochodów
Wskaźnik jednoroczny
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243)
obliczony w oparciu o wykonanie roku 2020
(wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną
3 poprzednich lat)
Źródło: Referat Finansowy Urząd Miejski w Karpaczu

2021

2022

2023

2024

6,78%

2025

11,38%

11,02%

10,82%

7,01%

18,32%

21,21%

21,19%

21,75%

21,17%

15,86%

15,46%

18,30%

20,46%

21,38%
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Rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina Karpacz musiała się zmierzyć ze skutkami
pandemii COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Dnia 28 stycznia 2021 roku Rada
Miejska Karpacza podjęła uchwałę nr XXXV/370/21 w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w wyniku czego
wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości za miesiące styczeń, luty i marzec 2021 roku
dla przedmiotów opodatkowania wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców, którzy czasowo nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, w zakresie:
1) usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
2) usług ujętych w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 49.39.Z - działalność kolejek
linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich, pod
warunkiem że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji.
Z powyższej pomocy skorzystało 144 podatników, na łączną kwotę zwolnienia w wysokości
1.593.208,00 zł.

Uzyskane dofinansowanie
W roku 2021 Gmina Karpacz uzyskała dofinansowanie:
1) Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, tzw. Fundusz dla Gmin Górskich w wysokości
7.477.475,92 zł na realizację zadań inwestycyjnych w obszarze turystyki. Środki przeznaczone
zostały na wymianę oświetlenia na terenie całego miasta, budowę zielonego korytarza park&go
w rejonie ulicy Rybackiej (zadanie w trakcie realizacji), przebudowę kanalizacji deszczowej w
ul. Konstytucji 3 Maja i ul. Wąskiej (zadanie w trakcie realizacji) oraz na zakup dwóch działek
przy ulicy Dolnej.
2) Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie wydatków na wymianę oświetlenia ulicznego oraz dofinansowanie przebudowy
kanalizacji deszczowej;
3) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w
wysokości 581.850,30 zł na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez
przebudowę kanalizacji deszczowej w Gminie Karpacz”, w ramach którego została wybudowana
kanalizacja deszczowa w ul. Krótkiej oraz przebudowany fragment kanalizacji deszczowej w
ul. Konstytucji 3 Maja.
Ponadto za pośrednictwem Fundacji Bike Planet Gmina pozyskała:
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1) grant na działania promocyjne w wysokości 50.000,00 zł, w ramach którego został wydany zestaw
questów oraz zamontowana budka nietelefoniczna z informacjami o Krainie Ducha Gór;
2) grant na realizację Festiwalu Ducha Gór w wysokości – 30.000,00 zł, w ramach którego
zorganizowano imprezę nawiązującą do kultury i historii Karkonoszy pn. „W Ogrodzie Ducha”.

4. Gospodarka komunalna
4.1. Gospodarka mieszkaniowa
W mieszkaniowym zasobie Gminy Karpacz na dzień 31 grudnia 2021 roku znajdowały się 183
lokale mieszkalne. W roku 2021 przyznano 11 mieszkań znajdujących się w zasobie Gminy. Zasady
przyznawania lokali reguluje uchwała Rady Miejskiej Karpacza nr XXXII/292/17 z dnia 25 stycznia
2017 roku. Wszczęto trzy postępowania eksmisyjne, dwa zakończyły się w trakcie roku. Powodem
wszczęcia postępowań były zaległości czynszowe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w
opłatach za mieszkania wynosiły 407.692.00 zł bez odsetek, kosztów sądowych i komorniczych i
dotyczyły 47 mieszkań.
W 2021 roku dokonano remontu mieszkań, znajdujących się przy ulicach:
1) Dolna 14 - montaż wkładu kominowego i wentylacji;
2) Karkonoska 34 - montaż drzwi wejściowych do lokalu;
3) Kolejowa 1 - wymiana kanalizacji;
4) Kolejowa 1 - wymiana pieca i naprawa instalacji c.o;
5) Kolejowa 2 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
6) Konstytucji 3 Maja 78 - budowa komina wentylacyjnego;
7) Kowarska 4 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
8) Linowa 5 - częściowa wymiana instalacji wodnej;
9) Linowa 5 - wymiana okna;
10) Mickiewicza 7 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
11) Myśliwska 10 - wymiana pieca;
12) Przemysłowa 5 - wymiana pieca;
13) Saneczkowa 4 - wymiana zaworów termostatycznych;
14) Sikorskiego 189 - naprawa instalacji wodnej;
15) Wilcza 8 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
16) Wolna 1 - wymiana instalacji elektrycznej;
17) Wolna 2 - wymiana pieca;
18) Dolna 9a - naprawa instalacji elektrycznej;
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19) Granitowa 5 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
20) Konstytucji 3 Maja 8 - naprawa kanalizacji i dachu;
21) Konstytucji 3 Maja 8 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
22) Konstytucji 3 Maja 8 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia;
23) Nad Łomnicą 18 - budowa instalacji gazowej, instalacji c.o., wentylacyjno – spalinowej;
24) Partyzantów 7 - przygotowanie lokalu do zasiedlenia.
W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 101.910,96 zł, których
beneficjentami było 439 osób. Kwota najniższego dodatku wynosiła 33,24 zł, zaś najwyższego
dodatku 519,27 zł.

4.2. Gospodarka wodno-ściekowa
Długość czynnej sieci wodociągowej w Gminie Karpacz na koniec 2021 roku wynosiła 40,9 km.
Dostęp do sieci posiadało 99% odbiorców. Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 66,1
km, istniało 1056 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.
Łączna wydajność ujęć wody znajdujących się w zarządzie MZGK Sp. z o.o. wynosiła 4.072,30
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

Wilcza Poręba II

OSR.IV-6341.2.33.2015

25.11.2015

300,00

Potok Czerniawka

WR.ZUO.3.4700.140.2022.DG

26.03.2020

120,00

19.07.2021

260,00

Ujęcie ul. Kościuszki
WR.ZUZ.3.4217.5.2021.EO
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.
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 2021 przedstawiono w
poniższej tabeli.
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Tabela 9. Rozbiór wody z poszczególnych ujęć w roku 2021
Wielki Staw

miesiąc
(2021)

Śląski

Wilcza

Dom

Poręba II

Bystrzyk

Potok

Potok

Ujęcie ul.

Łomnica

Czerniawka

Kościuszki

suma

m3

styczeń

11.663

37.704

1.189

36.862

0

476

0

87.894

luty

12.480

28.302

2.135

12.374

0

855

0

56.146

marzec

11.694

34.790

2.201

21.472

0

881

0

70.993

kwiecień

9.265

32.444

1.032

14.839

0

413

0

57.993

maj

11.414

30.507

2.411

20.542

0

966

0

65.840

czerwiec

14.253

32.984

3.759

27.684

0

1.506

0

80.186

lipiec

20.517

35.135

5.097

33.899

0

2.042

4.593

101.283

sierpień

21.750

32.925

5.119

35.352

0

2.051

6.124

103.321

wrzesień

12.043

34.236

3.757

28.454

0

1.505

2.652

82.647

październik

10.710

33.637

3.461

24.770

0

1.387

5.687

79.652

listopad

2.024

34.866

3.118

24.002

0

1.249

5.984

78.243

grudzień

11.923

34.118

2.874

26.161

0

1.151

5.373

81.600

SUMA

156.691

401.648

36.153

306.411

0

14.482

30.413

945.798

16,57

42,47

3,82

32,40

0,00

1,53

3,22

100,00

%
całkowitego
rozbioru
Źródło: MZGK Sp. z o.o.

Ok. 90% 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, 5% do oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej, a pozostałe 2% do indywidualnych
przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

4.3. Gospodarka odpadami
W 2021 roku z terenu Gminy Karpacz przekazano do Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami następującą ilość odpadów:
1) łączna ilość odpadów – 4.763,79 Mg;
2) ilość odpadów zmieszanych – 3.319,24 Mg;
3) ilość odpadów pozostałych – 754,56 Mg;
4) ilość odpadów selektywnie zebranych – 538,06 Mg;
5) ilość wszystkich odpadów zebranych przypadająca na 1 mieszkańca – 1.093,36 kg;
6) ilość odpadów zmieszanych przypadająca na 1 mieszkańca – 761,82 kg.
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Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta - 4357 (stan na
dzień 31.12.2021 r., dane z USC Gminy Karpacz).
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Karpaczu
wprowadzono zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od września 2020 roku.
Do obowiązków właścicieli nieruchomości, w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
w roku 2021 należało:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów;
2) obowiązkowe selektywne gromadzenie odpadów na terenie nieruchomości:
a) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w pojemnikach lub workach koloru zielonego z
napisem „SZKŁO”,
b) papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego z napisem „PAPIER”,
c) metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych oraz
wielomateriałowe - w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem „METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE”,
d) bioodpady w pojemnikach lub workach koloru brązowego z napisem „BIO”,
e) odpady zmieszane – w pojemnikach koloru czarnego, bądź w innym kolorze z napisem
„ZMIESZANE”,
f) popiół w metalowym, szarym pojemniku, oznaczonym napisem „POPIÓŁ”.
Rodzaje pojemników, w których gromadzone są odpady komunalne:
1) pojemniki na odpady o pojemności 110, 120, 240, 360, 660, 1100 l;
2) kontenery na odpady od 1,5 m³ do 7 m³;
3) kosze uliczne na odpady o pojemności od 30 do 70 l;
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane od 2,5 m³ do 7 m³.
Podmioty wyłączone z systemu:
1) podmioty mieszczące się w granicach administracyjnych Gminy Karpacz znajdujące się na
obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego;
2) mające powierzchnię użytkową większą niż 80.000 m²;
3) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna (w tym restauracje i
pozostałe placówki gastronomiczne);
4) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność szpitalna;
5) nieruchomości, na których są świadczone ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (w tym
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przychodnie);
6) domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno wypoczynkowe.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości
zamieszkałych, nieruchomości mieszanych oraz

z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na

których są świadczone usługi hotelarskie stanowi iloczyn średniomiesięcznego zużycia wody z roku
poprzedzającego rok złożenia deklaracji oraz stawkę opłaty wynoszącej 8 zł za m3 zużytej wody.
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości
niezamieszkałych, na których są świadczone usługi inne niż usługi hotelarskie wynosi odpowiednio:
1) 110 l - 5,41 zł;
2) 120 l - 5,91 zł;
3) 240 l - 11,82 zł;
4) 360 l - 17,73 zł;
5) 660 l - 32,50 zł;
6) 1100 l - 54,17 zł;
7) KP-1.5 (1500 l) - 73,87 zł;
8) KP-6 (6000 l) - 295,50 zł;
9) KP-7 (7000 l) - 344,75 zł.
Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady zmieszane – raz w tygodniu;
2) papier – raz na dwa tygodnie;
3) szkło - raz w miesiącu;
4) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie;
5) odpady ulegające biodegradacji:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz w tygodniu,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie;
6) popiół:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca - raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na dwa miesiące.
Na terenie Gminy w dalszym ciągu funkcjonuje system dzwonowy, tzw. uzupełniający.
Ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów, w tym frakcji: szkła, plastiku i papieru,
rozmieszczone są na terenie miasta, odbiór odpadów odbywa się raz w tygodniu.
W 2021 roku złożono 1151 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę świadczone są
następujące usługi:
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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. „dzwonów”
umieszczonych na terenie Gminy;
4) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
bezpośrednio od mieszkańców co najmniej raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Ze względu na wprowadzone na terenie Polski obostrzenia związane z pandemią Covid 19 w roku
2021 zorganizowano na terenie gminy Karpacz jedną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
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. Innymi podmiotami, które świadczyły usługę w
zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy w 2021 roku były:
1) SANIKOM Sp. z o.o. (podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez
Burmistrza Karpacza, w 2021 roku podmiot nie podpisał żadnej umowy z właścicielami
nieruchomości z terenu gminy Karpacz);
2) COM-D Sp. z o.o.;
3) Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.;
4) WPN Spółka z o,o.;
5) Cito – Artur Domański.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Karpacz, w roku
2021 prezentuje poniższa tabela.
Tabela 10. Koszty poniesione w związku z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w roku 2021
Lp.

Rodzaje wydatków

Kwota [zł]

1.

Odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach IN HOUSE

711.469,06

2.

Odbiór i transport odpadów komunalnych w ramach przetargu

463.194,83

2.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

3.

Zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych

4.

Pozostałe usługi

1.970.457,79
84.463,10
101,60
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5.

Opłata za prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów oraz PSZOK

87.031,01

6.

Wynagrodzenie osobowe pracowników

68.734,20

7.

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS itd.)

13.378,10

8.

Wynagrodzenia bezosobowe

28.432,28

9.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2.836,98

10. Szkolenia pracowników w zakresie gospodarki odpadami

390,00

11. Opłaty komornicze i koszty egzekucyjne
SUMA

4.786,46
3.435.275,41

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów posiadanych przez Gminę Karpacz

Uzyskane wpływy w roku 2021 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły
3.059.119,92 zł, w tym nadpłaty podlegające zwrotowi 66.695,93 zł. Dochód gminy po potrąceniu
nadpłat wyniósł 2.992.423,99 zł. Różnica pomiędzy uzyskanym dochodem, a poniesionymi kosztami
przez Gminę Karpacz z uwzględnieniem nadpłat w roku 2021 wyniosła -347.615,36 zł. Stan
zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu braku wpłat za system gospodarowania odpadami
wynosi 211.681,27 zł.
W roku 2021 Gmina realizowała również zadanie związane z ochroną środowiska wynikające z
uchwały nr XI/106/11 Rady Miejskiej Karpacza 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 3.002,69 zł. Usunięto 3,040 Mg azbestu z połaci dachowych z nieruchomości położonych
na terenie gminy Karpacz.
W tabeli nr 11 przedstawiono dane dotyczące unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy Karpacz w roku 2021.
Tabela 11. Ilość odpadów zawierających azbest zinwentaryzowanych w gminie Karpacz, ilość
odpadów usuniętych oraz koszty poniesione na usunięcie azbestu
Lp.

Wskaźniki monitoringu

Jednostka miary

1.

Ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest

334,74 Mg

2.

Ilość usuniętych odpadów azbestowych w okresie sprawozdawczym

3,040 Mg

ogółem, w tym:
- nieruchomości prywatne
- spółdzielnie mieszkaniowe

3,040 Mg
--- Mg
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3.

- obiekty gminne

--- Mg

- sektor gospodarczy

--- Mg

Nakłady poniesione na usuwanie azbestu w okresie sprawozdawczym

4.032,62 PLN

ogółem, w tym:
- sektor gospodarczy
- sektor mieszkaniowy ogółem, w tym:

--- PLN
4.032,62 PLN

- dofinansowanie przez WFOŚiGW i NFOŚiGW

--- PLN

- dofinansowanie przez powiat

--- PLN

- dofinansowanie przez gminę

3.992,69 PLN

4.

Ilość dzikich wysypisk odpadów azbestowych

5.

Ilość wyrobów zawierających azbest pozostała do usunięcia na następne

0 szt.
331,70 Mg

lata
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania z realizacji programu usuwania azbestu

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 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;
3) 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);
Ww. działki przeznaczono w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Karpacz pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
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5.1. Zagospodarowanie przestrzenne
W 2021 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 53%
powierzchni Gminy Karpacz. Pokrywały one tereny zurbanizowane, tereny Nadleśnictwa „Śnieżka”
w południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej części miasta, a także obszar kompleksu
narciarskiego w rejonie Kopy.
W listopadzie 2021 roku wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na remoncie
kapitalnym i przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na
działce nr 292 obręb Karpacz 0001 przy ul. Kamiennej 4. Zakończenie postępowania planowane jest
na początek 2022 roku.
W 2021 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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 lipcu 2021 roku dobiegły końca, rozpoczęte
jeszcze w 2020 roku prace nad sporządzeniem aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej obszaru
objętego zmianą planu. Na bazie uzyskanych wyników inwentaryzacji, na przełomie 2021/22 roku
zaktualizowana została prognoza oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany planu miejscowego.
W pierwszym półroczu 2022 roku złożony zostanie wniosek (zawierający aktualną prognozę) do
Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących
na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody w związku z zamiarem rozbudowy i modernizacji istniejącego na
terenie Kopy wyciągu „Euro” oraz istniejącej trasy narciarskiej. Rozbudowa i modernizacja wyciągu
będzie wymagała wycinki drzewostanu o powierzchni około 3 ha. Uzyskanie zgody umożliwi
dokończenie procedury planistycznej i uchwalenie w/w zmiany planu miejscowego.
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 styczniu 2021 roku zakończony został etap
uzgadniania i opiniowania projektu studium. W terminie od 8 lutego do 5 marca 2021 roku projekt
studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożono do publicznego wglądu,
jednocześnie wskazując dzień 26 marca jako ostateczną datę składania uwag. Dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Karpacz w formie wideokonferencji odbyła się w dniu 5 marca 2021 roku. W
kwietniu tegoż roku Burmistrz Karpacza przedłożył Radnym Rady Miejskiej Karpacza projekt
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dokumentu wraz z listą uwag nieuwzględnionych. W trakcie sesji Rady Miejskiej zorganizowanej
pod koniec kwietnia 2021 roku, wskutek licznych wątpliwości i uwag Radnych oraz środowisk
lokalnych Burmistrz Karpacza postanowił o wycofaniu uchwały w sprawie przyjęcia studium
i przekazał projekt dokumentu do dalszych prac w Komisjach Rady Miejskiej Karpacza. Wskutek
dokonania szeregu zmian w projekcie studium w drugim półroczu 2021 roku, konieczne będzie jego
ponowne wyłożenie do publicznego wglądu, co ma nastąpić do połowy 2022 roku.
Na sesji Rady Miejskiej Karpacza w dniu 28 października 2020 roku przyjęto uchwałę 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. „uchwałę krajobrazową”. W listopadzie 2021 roku
upłynął termin na dostosowanie istniejących ogrodzeń oraz tablic i urządzeń reklamowych do
wymogów zawartych w powyższej uchwale. Jednocześnie w tym samym czasie sporządzono projekt
uchwały w sprawie opłaty reklamowej, który nie został przyjęty przez Radnych Rady Miejskiej
Karpacza w trakcie sesji w grudniu 2021 roku. Pod koniec 2021 r. zakupiony został dalmierz
laserowy, który wykorzystywany będzie do pomiaru pola powierzchni tablic i urządzeń
reklamowych. Dzięki staraniom związanym z opracowaniem i uchwaleniem uchwały krajobrazowej,
Miasto Karpacz zyskało instrument prawny, z pomocą którego może podejmować działania
przyczyniające się do ograniczenia liczby tablic i urządzeń, mających negatywny wpływ na jakość
przestrzeni publicznych.
W sierpniu 2021 roku przystąpiono do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Gminy Karpacz na lata 2021 – 2030. W grudniu 2021 roku rozpoczął się pierwszy etap prac nad
dokumentem, polegający na zebraniu odpowiedniej ilości danych źródłowych dot. sytuacji
społeczno-gospodarczej, przestrzennej miasta Karpacz. Na ich podstawie wykonana zostanie
diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, o której mowa w art.
4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485).

6. Ochrona środowiska naturalnego
W trosce o stan jakości powietrza Gmina Karpacz kolejny już rok realizuje program pod nazwą
„Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Karpacz”.
Powyższy program polega na dofinansowaniu wymiany w nieruchomościach mieszkalnych
wszystkich źródeł ciepła zasilanych 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
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słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe, służące
zasilaniu nowego źródła ciepła.
W roku 2021 z budżetu Gminy udzielono dofinansowania w łącznej kwocie 124.359,00 zł. W 16
nieruchomościach zlikwidowano 16 kotłów opalanych paliwem stałym, a następnie wymieniono je
na nowe ekologiczne źródła ciepła (piece gazowe).

7. Polityka społeczna i działania na rzecz rodziny, seniorów i osób
niepełnosprawnych, ochrona zdrowia
W 2021 roku ze świadczeń finansowych pomocy społecznej skorzystało 78 osób w 71
rodzinach, ponadto 99 osobom i 54 rodzinom udzielono pracy socjalnej, z czego 60 osób w 54
rodzinach nie korzystało ze świadczeń pieniężnych. Ze świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego korzystało 157 rodzin.
W 2021 roku na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu
wydatkowano 6.507.882,31 zł, z tego: zadania własne – 2.114.924,19 zł, zadania zlecone –
4.392.958,12 zł. Zadania własne obejmowały, m.in. utrzymanie 15 mieszkańców

Karpacza

w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych, okresowych i
celowych. Zadania zlecone to m.in. wypłata dodatków energetycznych, świadczeń wychowawczych,
rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego.
W 2021 roku wydanych zostało 886 decyzji i zawiadomień o przyznaniu świadczeń
dotyczących pomocy społecznej i ustaw towarzyszących – 252, świadczeń rodzinnych i ustaw
towarzyszących – 165, funduszu alimentacyjnego i obsługi dłużników – 19, świadczeń
wychowawczych (500+) zawiadomień o przyznaniu świadczenia oraz decyzji odmownych – 373,
dodatków mieszkaniowych – 76, dodatków energetycznych – 1. 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, kierowanie dzieci do rodzin
zastępczych i placówek oraz pomoc w adopcji. Wydawano 28 skierowań na odbiór żywności. Ze
względu na ograniczenia związane z pandemią COVID – 19, produkty z Banku żywności pobierał
pracownik Ośrodka i rozwoził podopiecznym gminnym samochodem wraz z pracownikiem Urzędu
Miejskiego. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni nieśli pomoc podopiecznym
w kompletowaniu dokumentów i załatwieniu świadczeń ZUS i podnoszeniu standardów mieszkań,
wniosków do sądu o wypłatę odszkodowań. Organizowano pomoc podopiecznym w zaopatrywaniu
w sprzęt medyczny (wózki, balkoniki, laski), wykupowanie recept i dostarczanie leków, ustalanie
wizyt podopiecznych u lekarzy i specjalistów. Angażowano rodziny podopiecznych do pomocy i
odwiedzin u krewnych. Pracownicy socjalni kontrolowali jakość sprawowania usług opiekuńczych
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przez pracowników firmy MG Partner. Osobom po traumatycznych przejściach organizowano pomoc
psychologiczną i psychiatryczną, zapewniano bezpieczeństwo w placówkach pomocowych.
Pracownicy socjalni w ramach pracy socjalnej 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 8 „Niebieskich Kart”. W związku z powyższym
powołanych zostało 8 grup roboczych, które odbyły 55 spotkań. Cały zespół Interdyscyplinarny
spotkał się 4 razy.
W związku z pandemią COVID-19 wszelkie prace związane z tworzeniem mieszkania chronionego
na terenie Karpacza zostały zawieszone. Poczyniono uzgodnienia w celu zawarcia porozumienia z
gminą Kowary, by mieszkańcy Karpacza w razie potrzeby mogli korzystać z mieszkania chronionego
zlokalizowanego na jej terenie.
Mieszkańcy Karpacza objęci byli wsparciem w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Pomimo nadal funkcjonujących obostrzeń, w 2021 r. udało się zrealizować programy profilaktyczne
skierowane do dzieci i młodzieży:
1) „Odmów – Nie bierz” skierowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej - w ramach tego
programu za pomocą aktywnych technik pracy przekazywana była uczniom wiedza na temat
zagrożeń i skutków ryzykownego spożywania alkoholu i narkotyków, zastosowane metody pracy
uczyły umiejętności nie poddawania się naciskom grupy i sposobów odmawiania uczestniczenia
w ryzykownych sytuacjach;
2) „Debata” skierowany do klas V i VI szkoły podstawowej - adresatami tego programu byli
uczniowie znajdujący się jeszcze przed tzw. okresem „inicjacji alkoholowej”, program miał za
zadanie zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i promowanie postaw trzeźwości;
3) „Tajemnica zaginionej skarbonki” skierowany do klas IV szkoły podstawowej - program ten
oparty był na animowanym filmie, który w swojej treści przybliżał uczniom podstawowe
informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z tym związanych;
4) „Potrafię być sobą” skierowany do klas VI szkoły podstawowej - program uczył dzieci
asertywnego odmawiania w sytuacji presji grupowej, uczniowie poprzez odgrywanie scenek
trenowali zachowania asertywne takie jak „zdarta płyta”, techniki wyboru połączone z informacją
zwrotną o konsekwencjach;
5) „Oswoić stres” skierowany do klas VII i VIII szkoły podstawowej - program wprowadzony został
w związku z kryzysem wśród dzieci i młodzieży spowodowanym izolacją społeczną, nauczaniem
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online, celem programu było uświadomienie młodzieży czym jest stres i jak sobie z nim radzić,
w trakcie zajęć uczestnicy poznali przyczyny stresu, jego objawy oraz metody wpływające na
minimalizację stresu.
Zrealizowano również zajęcia profilaktyczne skierowane do rodziców i nauczycieli uczniów szkoły
podstawowej, których celem było dostarczenie wiedzy o substancjach psychoaktywnych,
zachowaniach uzależniających i prawidłowych metodach pomocowych. Dla 9 nauczycieli klas I-III
szkoły podstawowej zorganizowano szkolenie, które przygotowywało ich do samodzielnej realizacji
programu profilaktycznego „Cukierki”. Program oparty jest na bajce profilaktycznej, której treść
przybliża dzieciom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi
związanych. Celem programu jest nauczenie młodszych dzieci zauważania i nazywania własnych
uczuć, rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego
siebie i pozytywnej samooceny.
Dla osób uwikłanych w uzależnienia prowadzone były porady w Punkcie Pomocy Rodzinie
„Pozytywka”. W punkcie tym 3 razy w tygodniu dyżurowało 2 terapeutów. Udzielonych zostało 987
porad dla osób uzależnionych i członków rodzin. Łącznie z usług pomocowych skorzystało 128 osób.
Dożywianiem objęto dzieci w szkolnej stołówce - 22 uczniów klas I - VIII codziennie otrzymywało
drugie danie oraz kompot, wszystkim chętnym uczniom Gmina dopłacała z budżetu 1,00 zł do
kosztów zupy.
Klub Środowiskowy “Akademia Uśmiechu” z uwagi na obostrzenia związane z pandemią
i wprowadzą naukę zdalną w szkołach, uruchomiony został w czerwcu 2021 r. i funkcjonował do
grudnia 2021 r. Klub czynny był od poniedziałku do piątku w godz. od

12.00 do 16.30,

z wyłączeniem dni wolnych od zajęć edukacyjnych w szkole. Na zajęcia do klubu uczęszczało 30
dzieci w wieku od 7 do 10 lat (z klas I – IV). Wychowawcy prowadzili z dziećmi zajęcia opiekuńczowychowawcze, w tym rozwijające ich zainteresowania (zajęcia plastyczne, edukacja ekologiczna, gry
i zabawy integracyjne), pomagali w obrabianiu lekcji, świadczona była również pomoc pedagogiczna.
W klubie zorganizowane było dożywianie w formie podwieczorku.
W lipcu 2021 roku Gmina zorganizowała półkolonie dla uczniów zamieszkałych w Karpaczu oraz
uczęszczających do szkół w Karpaczu. Z tej formy zagospodarowania wolnego czasu skorzystało
rotacyjnie 106 dzieci. Dzieci zapewnione miały w szkolnej stołówce dwa posiłki (śniadanie i obiad)
oraz zajęcia rekreacyjne, artystyczne, edukacyjne, wycieczki w góry, autokarowe wycieczki
krajoznawcze, wyjazd do kina.
Pozostałe działania:
1) bezpłatne zajęcia rekreacyjno - sportowe polegające na nauce i doskonaleniu umiejętności gry w piłkę
siatkową dla 20 osobowej grupy dzieci, które prowadzone były w maju i czerwcu 2021 roku;
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2) w ramach lokalnego programu Karpacz 50+, który ma na celu aktywizację i integrację społeczną osób w
wieku emerytalnym i nieaktywnych zawodowo, dofinansowano koszty wyjazdu integracyjnego (transport)
grupy 31 seniorów do Ogrodu Japońskiego Siruwia w Przesiece.

8. Oświata, wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki Gminy Karpacz na oświatę w roku 2021 wynosiły łącznie 7.947.455,11 zł, z czego
4.515.262,00 zł (57%) pokryte zostało z subwencji oświatowej przekazanej z budżetu państwa.
Na

terenie

Gminy

Karpacz

funkcjonowała

szkoła

podstawowa

publiczna

oraz szkoła niepubliczna.
Wydatki z budżetu Gminy Karpacz na poszczególne szkoły kształtowały się następująco:
1) szkoła podstawowa publiczna 4.877.751,68 zł;
2) szkoła podstawowa niepubliczna 885.689,96 zł.

Wydatki na zadania z zakresu:
1) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 38.537,39 zł;
2) kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 19.634,03 zł.
Gmina Karpacz przekazała szkołom:
1) szkole podstawowej publicznej – kwotę 12.600,00 zł;
2) szkole podstawowej niepublicznej – kwotę 5.250,00 zł,
tytułem dofinansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i
umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w
związku z powrotem uczniów do szkół po okresie pandemii.
Gmina Karpacz w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” uzyskała dofinansowanie
w wysokości 93.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do
rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W ramach pozyskanych środków
zakupiono m.in. drukarkę 3D, zestawy konstrukcyjne LEGO do zajęć z robotyki, zestaw
nagłośnieniowy oraz wyposażenie pracowni technicznej.
Gnina Karpacz otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł na organizację wyjazdów
edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia MEiN pn. „Poznaj Polskę”. Przyznane przez Ministra środki
finansowe

zostały

przeznaczone

na

realizację

wycieczek

szkolnych

do

Wrocławia

i Warszawy.
W celu walki z wykluczeniem menstruacyjnym, zapewnienia powszechnego dostępu do
bezpłatnych środków higieny na czas menstruacji w przestrzeni publicznej oraz dostępu do rzetelnej
edukacji w zakresie miesiączkowania w szkole została zainstalowana skrzyneczka wyposażona w
darmowe artykuły higieniczne.
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We wrześniu 2021 roku naukę w szkołach rozpoczęło, odpowiednio:
1) w szkole publicznej 313 uczniów;
2) w szkole niepublicznej 82 uczniów.
W publicznej szkole podstawowej odbywała się nauka języka obcego – języka angielskiego
a dodatkowego języka obcego – niemieckiego – uczyło się 93 uczniów. Do jednej klasy uczęszczało
w 2021 roku średnio 18,4 uczniów. Funkcjonowało 18 oddziałów, tj. 6 w klasach I-III, 12 w klasach
IV – VIII.
W publicznej szkole podstawowej zatrudnionych było 38 pracowników pedagogicznych, w tym:
1) stażystów – 2;
2) kontraktowych – 4;
3) mianowanych – 8;
4) dyplomowanych – 24.
Na urlopie dla poratowania zdrowia przebywały 2 osoby, 7 było niepełnozatrudnionych. Szkoła
zatrudniała specjalistów – 2 pedagogów, logopedę – 13/20 etatu, doradcę zawodowego, nauczyciela
wspomagającego oraz 9 pracowników administracji i obsługi.
Burmistrz Karpacza w 2021 roku przyznał następujące stypendia dla uczniów:
1) stypendia szkolne o charakterze socjalnym – dla 7 uczniów na łączną kwotę 5.208,00 zł;
2) stypendia o charakterze motywacyjnym – dla 4 uczniów na łączną kwotę 4.000,00 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 26 uczniów na łączną kwotę 10.000
zł.
Ze zorganizowanego przez Gminę Karpacz transportu publicznego korzystało średnio 21 uczniów,
5 uczniów niepełnosprawnych dowożonych było do placówek oświatowych położonych poza Gminą
Karpacz. Na dowożenie uczniów do szkół Gmina Karpacz wydatkowała łącznie 19.226,56 zł. Dzieci
korzystające z publicznego transportu objęte były opieką osoby dorosłej, zatrudnionej przez Urząd
Miejski w Karpaczu.
Z obiadów w szkole korzystało 80 uczniów, w tym 22 korzystało z darmowych posiłków
opłaconych przez Gminę Karpacz.
W ramach opieki wychowawczej Gmina Karpacz przeznaczyła kwotę 240.015,881 zł na organizację
pracy świetlicy szkolnej. Świetlica czynna była w godzinach od 7.00 do 16.00.
Zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu miasta:
1) język niemiecki dla klas 4-6;
2) gimnastyka korekcyjna dla klas I – III;
3) logopedia;
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4) pomoc psychologiczno – pedagogiczna (zajęcia kompensacyjne, terapia pedagogiczna, zajęcia
wyrównawcze, socjoterapia);
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 przyrodniczo – matematyczne;
5) zajęcia rekreacyjno – sportowe;
6) koło turystyczno-krajobrazowe;
7) koło języka niemieckiego;
8) koło plastyczno – techniczne;
9) koło matematyczne „Mały Matematyk”;
10) koło pierwszej pomocy przedmedycznej „Mały Ratownik”.

Szkoła posiada bogatą bazę umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia:
1) dobrze wyposażone sale przedmiotowo – lekcyjne;
2) jedną pracownię komputerową z dostępem do internetu światłowodowego, wyposażoną w 25
nowoczesnych stanowisk terminalowych;
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 są tablice interaktywne. Do dyspozycji nauczycieli
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i uczniów są także: radiomagnetofony CD i odtwarzacze DVD, aparaty cyfrowe i kamery. Cała szkoła
wyposażona jest w internetową sieć bezprzewodową i podłączona do Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa. Pracownie wyposażone są w
pomoce dydaktyczne typu plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, słowniki i programy
multimedialne. Szkoła posiada dwa mobilne monitory interaktywne Smart Board. Wielu nauczycieli
korzysta z multibooków. Biblioteka posiadała w 2021 roku 18.349 woluminów, jest
skomputeryzowana i pełni funkcję interdyscyplinarnej pracowni. Czytelnia wyposażona jest w 4
stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, posiada ksero i drukarkę, pełni również
rolę świetlicy dla dzieci według potrzeb. Szkoła posiada bardzo bogate zaplecze sportowe
umożliwiające rozwój uczniów w każdej dziedzinie sportu.
W roku 2021 uczniowie uczestniczyli w projektach i inicjatywach promujących szkołę:
1) Trening rozwoju moralnego - trening umiejętności społecznych - H. M Kellner;
2) Stop cyberprzemocy - głównym celem akcji jest 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;
3) „Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” – taki tytuł otrzymała na początku grudnia 2021 roku.
nasza szkoła, zwyciężając w dolnośląskim konkursie organizowanym przez Szkolny Związek
Sportowy „Dolny Śląsk” oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, nagrodą w
konkursie było dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł organizacji szkolnej imprezy sportowo –
rekreacyjnej oraz otrzymanie sprzętu sportowego, dzięki temu udało się zorganizować
wydarzenie pod nazwą „Zdrowo na sportowo”, zakupić dodatkowy sprzęt sportowy oraz
nagrodzić uczniów biorących w nim udział;
4) dnia 19 kwietnia 2021 roku nasza szkoła brała udział w akcji „Żonkile” - inicjatywę organizuje
MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH POLIN, celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie powstania
w getcie warszawskim 19 kwietnia 1943 roku, w ramach akcji uczniowie brali udział w
warsztatach opartych na prelekcji filmów: „Będę pisać”, "Muranów – Dzielnica Północna" i
omawianiu treści opowiadania: "Prawdziwa przyjaźń”, uczniowie wykonywali i rozdawali
żonkile, które są symbolem powstania;
5) Narodowe Czytanie z prezydentem RP – we wrześniu 2021 roku uczniowie uczestniczyli w akcji
czytając „Moralność Pani Dulskiej” pod Lipą Sodową;
6) Czytamy z klasą – lekturki spod chmurki – w czerwcu 2021 zakończył się projekt czytelniczy
uczniów klasy IIb;
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7) Jak dbać o zwierzęta? – cykl spotkań z pracownikiem edukacyjnym technikum weterynaryjnego,
mających na celu uświadomienie dzieciom jak należy opiekować się zwierzętami domowymi;
8) rozpoczęto projekt ,,Odkrywamy leśne tajemnice" - w grudniu 2021 roku odbyło się spotkanie
uczniów klas 1-3 z edukatorem z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, podczas zajęć
dzieci poznały różne gatunki sów występujących w naszym regionie oraz ich przystosowania do
drapieżnego trybu życia oraz ciekawostki dotyczące życia tych ptaków, wykonały również
kolorowe lampiony a podczas zajęć informatycznych utrwaliły zdobyte wiadomości;
9) projekt „Nie dla warzyw i owoców w foliowych 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, uczniowie klasy II A znaleźli się w gronie pięciu szkół w Polsce (na 86
uczestniczących w projekcie), które zdobyły grant Fundacji „Nasza Ziemia” w wysokości
2.000,00 zł za udział w konkursie ekologicznym „Uczniowskie Ekonawyki”. Projekt „Nie dla
warzyw i owoców w foliowych woreczkach” został doceniony za oryginalność, ogólnopolski
zasięg i postawę dużego zaangażowania w stan środowiska naszej planety;
10) w październiku 2021 roku szkoła wzięła udział w przedsięwzięciu MEiN „Poznaj Polskę”, w
ramach czego zostały zorganizowane dwie wycieczki do Warszawy i Wrocławia, które były
dofinansowane przez MEiN w 80%;
11) dnia 17 listopada 2021 roku gościł w naszej szkole pan Zygmunt Berdychowski – polski polityk,
działacz społeczny i himalaista, wizyta w szkole związana była z ofiarowaniem przez pana
Berdychowskiego telewizora i projektora dla uczniów, dodatkowo działacz zaprezentował
uczniom klas starszych galerię zdjęć z wyprawy w najwyższe góry na świecie oraz opowiedział
o życiu codziennym i trudnościach himalaisty;
12) w dniach 29.11-17.12.2021 roku Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało zbiórkę: artykułów
żywnościowych (mleko, kaszki) oraz artykułów higienicznych dla najmłodszych dzieci,
podsumowując akcję 14 grudnia 2021 r. dary skierowano dla Domu Małego Dziecka w Nowych
Rochowicach;
13) dnia 29 listopada 2021 roku 40 – lecie pracy charytatywnej obchodził pan Ryszard Kiełek,
wieloletni przyjaciel naszej szkoły, była to również okazja do obchodów Światowego Dnia
Wolontariusza, z tej okazji przygotowano szkolną uroczystość;
14) projekt szkolny „Znamy Różewicza” w związku z ogłoszeniem roku 2021 Rokiem Różewicza z tej okazji w naszej szkole podjęto szereg działań upamiętniających wybitnego twórcę, odbył się
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konkurs plastyczny pt. Różewicz w Karkonoszach, przygotowano przedstawienie na podstawie
jednego z jego wierszy „List do ludożerców”, a następnie w związku z pandemią nagrano film, w którym
oprócz inscenizacji znalazły się również informacje o artyście, przygotowano wiele wystaw ukazujących
życie i twórczość jubilata, wykonano również na lekcji techniki kwiaty z bibuły dla Różewicza; w
świetlicy szkolnej uczniowie wykonywali portrety pisarza oraz zakładki do książek. Podsumowaniem
projektu była prelekcja pana Zbigniewa Kulika, dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, który
przyjaźnił się z Tadeuszem Różewiczem przez wiele lat;

15) 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. 160
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).
W
Do

2021

roku

gminnego

funkcjonowało

przedszkola

przedszkole

uczęszczało

99

gminne

dzieci

na

i
125

przedszkole

niepubliczne.

miejsc

przedszkolu,

w

a do niepublicznego średnio 48 dzieci na 60 miejsc. Ponadto w Gminie Karpacz funkcjonował klub
dziecięcy. Placówka ta oferowała opiekę dla 22 dzieci, z czego wykorzystano średnio
6 miejsc (od września do grudnia 2021 roku).
W publicznym przedszkolu zatrudniono 11 pracowników pedagogicznych i specjalistów
w podziale na:
1) kontraktowych – 1;
2) mianowanych – 8;
3) dyplomowanych – 1,

oraz 11 pracowników administracji i obsługi.
W 2021 roku na prowadzenie przedszkola Gmina Karpacz wydała 1.682.129,49 zł. Ponadto
przekazała dotację w wysokości 674.793,99 zł dla przedszkola niepublicznego.
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
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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 od 01.01.2021 roku do 28.05.2021 roku zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z
21 grudnia 2020 r. obiekty sportowe były zamknięte. Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz
przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu siłowni, klubów i centrów fitness, z
wyłączeniem podmiotów działających w podmiotach:
1) wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów;
2) dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.
W okresie zniesienia przez rząd zakazów, tj. przez 5 miesięcy, z infrastruktury Stadionu im. Ireny
Szewińskiej (bieżnia LA, boisko do piłki plażowej, kalistenika, pumptrack, ścieżka do biegania)
mieszkańcy Karpacza korzystali nieodpłatnie.
Stadion im. Ireny Szewińskiej stał się obiektem przygotowawczym do Igrzysk Olimpijskich w
Tokio. Na obiekcie zostało przeprowadzonych ok. 50 zgrupowań Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki, w których uczestniczyło ponad 500 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 Europy; Kajetan Duszyński- Mistrz Olimpijski
w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów; Justyna Święty- Erestic - Mistrzyni Olimpijska w sztafecie
mieszanej 4 × 400 metrów, Wicemistrzyni Olimpijska w sztafecie 4 × 400 metrów, srebrna i brązowa
medalistka Mistrzostw Świata w sztafecie 4 × 400 metrów; Natalia Kaczmarek - Mistrzyni
Olimpijska w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, Wicemistrzyni Olimpijska w kobiecej sztafecie 4
× 400 metrów; Tymon Zimny - Półfinalista Mistrzostw Świata juniorów młodszych i światowego
czempionatu juniorów w biegu na 400 metrów; Małgorzata Hołub-Kowalik - Mistrzyni Olimpijska z
2020 w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, Wicemistrzyni Olimpijska w sztafecie 4 × 400 metrów,
Wicemistrzyni Świata w sztafecie 4 × 400 metrów z 2019 r.; Iga Baumgart-Witan - Mistrzyni
Olimpijska w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów, Wicemistrzyni Olimpijska w sztafecie 4 × 400
metrów, srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Świata oraz Mistrzyni Europy w sztafecie 4 × 400
metrów; Magdalena Stefanowicz - złota medalistka halowych Mistrzostw Polski juniorów
młodszych; Patryk Dobek - brązowy medalista olimpijski z Tokio 2020 w biegu na 800 metrów.
Na stadionie odbyły się także obozy treningowe 84 klubów sportowych z całej Polski.
W okresie od maja do listopada 2021 roku na murawie Stadionu

im. Ireny Szewińskiej

w Karpaczu lokalna drużyna piłkarska FC Karpacz przeprowadziła 19 treningów, odbyła 9 spotkań
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meczowych, w tym 2 sparingi.
W 2021 roku na obiektach sportowych przeprowadzone zostały trzy kursy instruktorskie PZLA.
Na sali konferencyjnej odbywały się spotkania z mieszkańcami, konferencje, sesja Rady Miejskiej
Karpacza, prelekcja „Tadeusz Różewicz w Karpaczu”. Odbywały się również próby Chóru
Ekumenicznego. Sala konferencyjna jest również wykorzystywana jako Sala Ślubów.
Ponadto od 03.09.2021 roku do 09.09.2021 roku stadion miejski zmienił się w główny punkt
informacyjny Forum Ekonomicznego gdzie obsłużono ponad 500 gości z różnych krajów.
Podczas uroczystej gali "Złote Kolce", która odbyła się w Warszawie 22 października 2021 roku
nasze miasto otrzymało dwa wyróżnienia: nagrodę OBIEKT ROKU dla Stadionu Lekkoatletycznego
im. Ireny Szewińskiej oraz PRZYJACIEL PZLA dla Miasta Karpacz.

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. Terminem tym określa się zabytek nieruchomy o
szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju. Rangę pomnika historii podkreśla fakt, że jest on
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ustanawiany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej specjalnym rozporządzeniem na wniosek
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2022 roku planowane jest przesłanie gotowego
wniosku o wpis zabytku na listę Pomników Historii do Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Przestępczość w Gminie
Zgodnie z danymi Komisariatu Policji w Karpaczu, w 2021 roku przeprowadzono 461
postępowań o wykroczenia z zawiadomienia osób lub instytucji oraz interwencji własnych, w
trakcie których ujawnione wykroczenia zakończono mandatem karnym – 628 bądź pouczeniem - 301.
Przyjęto łącznie 501 zawiadomień o możliwości popełnienia wykroczenia i przestępstw.
Podział czynów zabronionych przedstawia się następująco:
1) przeciwko zdrowiu i życiu – 7;
2) przeciwko mieniu – 223;
3) dotyczące przestępstw gospodarczych – 33;
4) dotyczące niedopełnienia lub przekroczenia uprawnień funkcjonariusza publicznego – 0.
Największym problemem w Gminie Karpacz są czyny zabronione dotyczące: kradzieży – 91,
kradzieży z włamaniem 56, uszkodzeń mienia 28.
W wyniku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie Karpacza w 2021
roku zarejestrowano 242 zgłoszenia, potwierdzono 92, które zostały wyeliminowane. Do najczęściej
zgłaszanych kategorii zagrożeń należy, nieprawidłowe parkowanie, zła infrastruktura drogowa,
przekroczenie prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, grupowanie się
młodzieży zagrożonej demoralizacją.
Zmniejszeniu uległo zagrożenie przestępczością ogólną, kryminalną, jak również zagrożenie
przestępczością w 7 podstawowych kategoriach. Wykrywalność od kilku lat utrzymuje się na
wysokim poziomie i podlega tylko nieznacznym wahaniom. Bardzo wyraźnie spadła liczba
wszystkich stwierdzonych przestępstw. W roku 2020 – 491, natomiast w roku 2021 – 427 przestępstw
ogółem.
W 2021 roku na terenie Karpacza doszło do 2 wypadków drogowych oraz 123 kolizji
drogowych. Nie odnotowano wypadków śmiertelnych. Stwierdzono natomiast 28 przypadków
prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
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.
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Policja nie prowadzi danych statystycznych z podziałem na gminy. Dane dotyczą Gminy
Karpacz i Podgórzyn.

Zawarte porozumienia
W 2021 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 terenie Gminy Karpacz.
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. Do podziału bojowego włączone są cztery wozy
bojowe w tym dwa średnie, jeden lekki i drabina mechaniczna, tj. GBA 3/24/5 SCANIA, GBA 2/24
Star 1466, SD-37 Magirus Jelcz 417, SLRR Land Rover Defender 110. W związku z brakiem
wystarczającego miejsca w garażach OSP Karpacz pojazd Scania GBA 2/24 Star 1466 garażowany
jest w remizie OSP Ściegny.
Dlatego też zachodzi pilna potrzeba rozbudowy bazy garażowej. Złożono dokumentację
projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
W 2021 roku OSP podjęła na obszarze Gminy Karpacz 135 interwencji z czego: 18 stanowiły
pożary, 104 miejscowe zagrożenie i 13 alarmy fałszywe. Ochotnicza Straż Pożarna w Karpaczu
realizowała na terenie Gminy zawarte w 2020 roku porozumienie dotyczące usuwania skutków
zdarzeń

losowych

i

powypadkowych,

powodujących

zanieczyszczenie

substancjami

ropopochodnymi, które stanowią zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Poza obszar własnego działania jednostka wyjeżdżała 14 krotnie (Kowary 9, Miłków 3,
Ściegny 2).
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) liczy obecnie 17 członków (6 dziewcząt i 11
chłopców).
W roku 2021 działalność OSP nadal była znacznie ograniczona z uwagi na stan epidemii
i wprowadzane obostrzenia w związku z Covid-19. W lipcu 2021 roku OSP w ramach festynu
zorganizowało zbiórkę pieniędzy na leczenie 14 letniej mieszkanki Karpacza – Valerii.
W grudniu zorganizowano obchody 75-lecia istnienia jednostki OSP w Karpaczu oraz
przeprowadzono akcję „Świąteczna Paczka od Strażaka”.

Jednostka prowadziła działania

w zaostrzonym rygorze sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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Udzielone dotacje
W 2021 roku Gmina Karpacz udzieliła Wojewódzkiemu Centrum Szpitalnemu Kotliny
Jeleniogórskiej dotację celową w wysokości 6.000,00 zł na zakup specjalistycznego łóżka A-6-3S/T
dla Oddziału Chorób Płuc. Dotacja została przekazana i w pełni rozliczona.
Gmina Karpacz realizowała również wspólnie z Powiatem Jeleniogórskim zadanie polegające
na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze. Gmina Karpacz w tym celu przekazała na rzecz powiatu kwotę 96.000,00
zł. Dotacja została przekazana i w pełni rozliczona.
W ramach „Małych grantów” udzielono Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu
Grupie Karkonoskiej dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Bezpieczna
rekreacja w górach”.

Monitoring wizyjny
Istotnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo w Karpaczu jest monitoring miejski.
W 2021 roku monitoring miejski został rozbudowany o dodatkowe 11 kamer. Nowe kamery
zamontowane zostały m.in. w zrewitalizowanych parkach przy ul. Dolnej oraz ul. Rybackiej, w
centrum oraz w Karpaczu Górnym. Obecnie monitoring miejski składa się z 60 kamer, których dostęp
ma Policja oraz Straż Miejska.

12. Promocja miasta, współpraca krajowa i międzynarodowa
12.1. Promocja Miasta
Promocja Miasta
W 2021 roku sytuacja spowodowana pandemią wymusiła nowe kierunki promocji miasta i
kreowania oferty turystycznej. W związku z ograniczeniami w organizacji imprez stworzono ofertę
turystyczną, umożliwiającą zwiedzanie Karpacza samodzielnie – powstał Quest – rymowana gra
terenowa oraz dwie edycje przewodnika dźwiękowego po Karpaczu.
W promocji miasta wykorzystywano media społecznościowe, materiały drukowane (przewodniki i
informatory), materiały reklamowe oraz elementy ekspozycyjne.
Ze względu na obostrzenia spowodowane COVID – 19, w roku 2021 roku odwołane zostały imprezy
targowe, w których Gmina Karpacz brała udział w latach ubiegłych.
Pandemia COVID – 19, a tym samym ograniczenie budżetu na promocję, wymusiło rezygnację z
organizacji części imprez, często cyklicznych, charakterystycznych dla Karpacza. Z tego powodu nie
odbyły się organizowane przed pandemią imprezy:
1) Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmistrza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie;
2) Zimowy Ultramaraton Karkonoski;
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3) Mistrzostwa Polski z Jajem;
4) Bieg do Kotła Łomniczki – edycja wiosenna i jesienna;
5) Piknik Strażacki;
6) Townhill;
7) Dzień Dziecka;
8) Powitanie lata Jany;
9) Parkowanie pod Lipą;
10) Open Street Festival;
11) U-rodziny Henryka.
Wydarzenia i imprezy zorganizowane w 2021 roku w Karpaczu:
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
2) Malowana Wielkanoc;
3) Strażacy dla Valerii;
4) Piknik Entuzjastów Harley Davidson;
5) Uphill Race Śnieżka;
6) Wakacyjne wędrówki z przewodnikiem;
7) Gra terenowa "Odkryj Karpacz-dawni mieszkańcy";
8) Spektakl „Rozprawa o Średniowieczu”;
9) Gra terenowa "Tajemnice Karkonoskiego Lasu";
10) W Ogrodzie Ducha Gór;
11) Spektakl "W piwnicy Ducha Gór";
12) Mistrzostwa Polski U16;
13) Mityngi lekkoatletyczne;
14) Rowerem na Śnieżkę;
15) I Górski Duathlon Karpacz;
16) Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Rychnów;
17) 100 lecie urodzin Tadeusza Różewicza – Budka nietelefoniczna poświęcona autorowi;
18) Koncert świąteczny "Na góralską nutę".
Karpacz za sprawą organizacji Forum Ekonomicznego stał się miastem gospodarzem jednego z
najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Forum zorganizowane
zostało w dniach od 7 do 9 września 2021 roku. Była to jubileuszowa edycja wydarzenia (XXX), po
raz drugi zorganizowana w Karpaczu. Na konferencję przyjechało blisko 4500 gości z kilkudziesięciu
państw. Mieli oni okazję wziąć udział w ponad 400 wydarzeniach – panelach dyskusyjnych,
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rozmowach oraz sesjach plenarnych. Na Forum obecnych było także kilkaset przedstawicieli
mediów, którzy stworzyli łącznie ponad 10 tysięcy publikacji na temat konferencji – w tym
blisko pięćset w mediach zagranicznych. Partnerami Forum Ekonomicznego zostało 156 instytucji i
firm.
W ramach współpracy z Fundacją Bike Planet pozyskano środki na realizację projektów:
1) „Zagadkowa podróż w Krainę Ducha Gór”, w ramach którego został opracowany zestaw questów
wraz z mapą oraz została wykonana budka nietelefoniczna dotycząca Krainy Ducha Gór;
2) „W Ogrodzie Ducha Gór”, w ramach którego zorganizowano imprezę nawiązującą do legend oraz
historii Karpacza i Karkonoszy.
Przez cały rok – od poniedziałku do niedzieli w godz. 9-17, w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 25,
prowadzona była Informacja Turystyczna.
W roku 2021 roku Burmistrz Karpacza objął patronatem następujące wydarzenia:
1) „Wyprawę Polarną Zuchów ” zorganizowaną przez Związek Harcerstwa Polskiego;
2) „Onkorejs Granicami Polski” organizowany przez Fundację OnkoRejs – Wybieram Życie;
3) „Łączą nas góry” górskie wyprawy po Sudetach dla osób z niepełnosprawnościami organizowane
przez Fundację Ładne Historie;
4) „Milanos CUP 2021” turniej piłki siatkowej organizowany przez Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Milanos;
5) XI Międzynarodową Konferencję Okulistyka – Kontrowersje.

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.
W roku 2021 Karpacz prowadził współpracę z następującymi miastami i związkami:
1) Jilemnice;
2) Lanov;
3) Szklarska Poręba;
4) Pec pod Śnieżką;
5) Związek Gmin Jilemnicko;
6) Reichenbach;
7) Świnoujście;
8) Ruciane Nida.
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W roku 2021 współpraca, ze względu na pandemię, miała ograniczony charakter. W ramach
wspólnego projektu Karpacza, Szklarskiej Poręby i Gminy Lanov w Karpaczu zorganizowano
ekologiczno – edukacyjne spotkanie dla dzieci, spotkanie urzędników w górach oraz spotkanie
sportowe dla dzieci. Ponadto mieszkańcy Karpacza brali udział w spotkaniach organizowanych przez
Szklarską Porębę i Lanov: spotkanie urzędników, seniorów oraz nauczycieli.

12.3. Kultura
Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu w 2021 roku zorganizowała i uczestniczyła w
następujących działaniach:
1) akcje, imprezy oraz spotkania cykliczne zorganizowane w siedzibie biblioteki:
a) spotkania autorskie:
- wieczorek poetycki p. Ewy Nowakowskiej z Łodzi (29.06.2021 roku),
- „Cicha Apokalipsa – znikający Dolny Śląsk” Hannibal Smoke (27.08.2021 roku),
b) spotkania DKK 50+,
c) „Walentynki w bibliotece” - słodka niespodzianka przy wypożyczeniu książek 14.02.2021
roku,
d) powitanie wiosny z przedszkolakami w bibliotece,
e) warsztaty dla przedszkolaków z okazji Dnia Matki,
f) Dzień Dziecka we współpracy z Muzeum Zabawek,
g) Piknik Karkonoskich Supermocy- bohaterowie nie tylko książek – OSP Karpacz, KPN, GZPK,
ZGK,
h) „Koszyk pełen bajek” - czytanie w przedszkolach;
2) w ramach współpracy z organizacjami działającymi na terenie miasta zorganizowano:
a) a) spotkanie ZNP Koło Emerytów i Rencistów,
b) półkolonie w bibliotece - warsztaty mydlarskie, poidełka dla ptaków,
c) zajęcia „Bezpieczne wakacje w górach” z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR dla dzieci
biorących udział w półkolonii;
3) akcje ogólnopolskie:
a) „Mała książka wielki człowiek”,
b) „Kinder mleczna kanapka - przerwa na czytanie” - udało się pozyskać książki dla dzieci o
wartości 500 zł.
Ze względu na panujące ograniczenia związane z pandemią Covid-19 biblioteka otworzyła
swobodny dostęp do księgozbioru dopiero w maju 2021 roku.
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W kwietniu w parku przy ul. Saneczkowej w Karpaczu Górnym została zamontowana szafka
bookcrosingowa.
Biblioteka zorganizowała i przeprowadziła dwa konkursy plastyczne z nagrodami dla dzieci w
wieku przedszkolnym „Mój przyjaciel dinozaur” oraz „Kolory jesieni”.
W grudniu zorganizowano Jarmark Świąteczny. Udział w nim wzięło 14 producentów regionalnych
miodów, wypieków, rękodzieł, artykułów spożywczych.
Dnia 9 października 2021 roku., w 100 rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, za zgodą rodziny
Poety blisko związanego z Karpaczem, odbyło się uroczyste nadanie imienia bibliotece. Od tego dnia
Miejska Biblioteka Publiczna w Karpaczu nosi imię Tadeusza Różewicza.
Od 09.10.2021 roku w bibliotece można bezpłatnie oglądać wystawy „Zatrzymana historia” ze
zbiorów p. Tomasza Srokowskiego z Kowar oraz „Tadeusz Różewicz w Karkonoszach” prace
plastyczne uczniów szkoły 707 w Karpaczu.
W 2021 roku biblioteka 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
dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach Konsorcjum Bibliotek Publicznych województwa dolnośląskiego Miejska Biblioteka
Publiczna im. Tadeusza Różewicza w Karpaczu dwukrotnie zakupiła dla swoich czytelników zdalny
dostęp do Legimi, dzięki któremu użytkownicy mogą wypożyczać zdalnie i bezpłatnie elektroniczne
zasoby e-booków i audiobooków.
W ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025” biblioteka uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych ze środków
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 7.000,00 zł. Dzięki wkładowi
własnemu i dotacji zakupiliśmy 1.179 pozycji.
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego
Frekwencja w Miejskim Muzeum Zabawek w 2021 roku wyniosła 18.943 osoby, udzielono 3.895
wejść bezpłatnych (wejścia bezpłatne: w środy, dzieci do lat 6, placówki opiekuńczo –
wychowawcze). Muzeum było zamknięte dla zwiedzających w terminie od 01.01.201 roku do
01.02.2021 roku oraz od 20.03.2021 roku do 04.05.2021 roku. Muzeum wprowadziło system
sprzedaży biletów online.
Muzeum powiększyło swoje zbiory o 40 eksponatów, które uzyskało w drodze zakupów i darów.
ORGANIZACJA WYSTAW CZASOWYCH
„Lalki i bajki” wystawa artystycznych lalek Ludmyly Bezusko.
„Znikająca architektura sudecka” - współorganizator: MOKSiAL w Szklarskiej Porębie. Wystawa
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nie była udostępniona publiczności do 02.02.2021 roku. Ekspozycję zaprezentowano w formie filmu
– wirtualnej wystawy na stronie fb Muzeum. Dnia 12 marca 2021 roku odbył się finisaż wystawy z
udziałem publiczności.
„Dziedzictwo Budnik – testament kamieni” autorstwa Teresy Kępowicz i Anny Kadłubowskiej –
Pilich. Dnia 15 maja 2021 roku odbyło się otwarcie wystawy podczas inauguracji polsko–
niemieckiego projektu. Wydarzenie było transmitowane na platformie Zoom za pomocą FB Muzeum
i zgromadziło około 1.300 odbiorców.
PLAYMOBIL - partnerzy wystawy: Playmobil, Świat kolejek.
„Pomiędzy...z cyklu mistrz i uczeń” - wystawa współorganizowana z Uniwersytetem Śląskim
Wydziałem Sztuki i Nauki o Edukacji w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury.
„Motylowy chłopiec” autorstwa Patrycji Augustyn.
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
Muzeum przeprowadziło działania edukacyjne w formie warsztatów:
1) autorskie Ludmiły Bezusko pn. „Motanki” w dn. 03.07.2021 roku;
2) wakacyjne w lipcu i sierpniu 2021 roku;
3) finansowane z projektu „Przepisy na łatwe grafiki” od 06 do 07.10.2021 roku, w których udział
wzięło 95 dzieci ze szkół podstawowych z Karpacza i Miłkowa;
4) artystyczne „Pejzaż” – listopad 2021 roku;
5) bożenarodzeniowe – grudzień 2021 roku;
6) dla Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Miłkowianie – czerwiec, sierpień 2021 roku.
PROJEKTY
W marcu 2020 roku Muzeum otrzymało dofinansowanie dla projektu: I. Polsko – Niemiecki
konkurs poetycko – malarski „Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”. Partnerem projektu jest
niemieckie stowarzyszenia Ars Augusta. Kwota dofinansowania 18.142,99 euro ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Małych
Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014- 2022. Z powodu wprowadzenia stanu epidemii COVID–
19, projekt rozpoczęto w późniejszym terminie w 2021 roku.
W ramach projektu:
1) 15 maja 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie projektu na platformie zoom i FB Muzeum, w
wydarzeniu brał udział partner niemiecki projektu stowarzyszenie Ars Augusta z Goerlitz,
poinformowano o konkursie dla dzieci oraz zaprezentowano wystawę „Dziedzictwo Budnik –
testament kamieni” Teresy Kępowicz i Anny Kadłubowskiej Pilich;
2) 4 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie z autorkami wystawy;
3) 24-25 lipca 2021 roku w Karpaczu miały miejsce polsko – niemieckie warsztaty wokalne dla
młodych śpiewaków wraz z koncertem uczestników;
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4) przed budynkiem Muzeum powstała wystawa zewnętrzna o osadzie Budniki przygotowana z
Miłośnikami Budnik oraz Jeleniogórskim Stowarzyszeniem Fotografików;
5) prezentacja wystawy „Dziedzictwo Budnik- testament kamieni” w Starostwie Powiatowym w
Goerlitz, dodatkowo prezentowano prace malarskie i literackie laureatów konkursu;
6) w listopadzie w Karpaczu odbyło się rozdanie nagród dla polskich laureatów konkursu;
7) w ramach projektu zakupiono ścianki muzealnicze jednostronne i dwustronne do galerii (14
sztuk);
8) zakupiono system ekspozycji zewnętrznej ( 12 sztuk stelaży);
9) druk katalogu do wystawy (1.200 sztuk).
Dnia 30 listopada 2021 roku zakończono działania projektowe.
Projekt Kultura Interwencje 2021
Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego otrzymało dotację z
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura Interwencje. Zadanie obejmowało
wykonanie projektu pn. „Przepisy na łatwe grafiki”. Zadanie składało się z przeprowadzenia
dwudniowych warsztatów dla młodzieży ze szkół podstawowych z Karpacza i Miłkowa. Udział
wzięło około 100 dzieci. Zajęcia były bezpłatne. Kolejnym działaniem było przygotowanie i
udostępnienie wystawy grafik wykładowców i studentów. Powstał film instruktażowy o metodach
tworzenia grafik z prezentacją wystawy. Film został udostępniony w mediach społecznościowych i
na stronie internetowej Muzeum. Dofinansowanie wyniosło 9.860,00 zł. Partnerem projektu był
Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji w Cieszynie. Partner przeprowadził działania
warsztatowe i wykonał bezpłatnie: plakaty, zaproszenie na wystawę, katalog do wystawy.

Muzeum Sportu i Turystyki
Rada Miejska Karpacza na sesji w dniu 5 listopada 2021 r. podjęła uchwałę rekomendującą
Burmistrzowi Karpacza podjęcie działań zmierzających do zawarcia z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego umowy na prowadzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu jako
wspólnej instytucji kultury. Mając na uwadze, że Muzeum od 1974 roku tworzy tożsamość Karpacza
i jego mieszkańców, jest obiektem lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego, a także uznając
znaczenie podtrzymywania i dalszego upowszechniania wiedzy dotyczącej historycznego
Karkonoskiego Klubu Olimpijczyka powstałego w 1978 roku, twórczości wybitnej postaci kultury
polskiej Tadeusza Różewicza i zbiorów wybitnych sportowców, dnia 16 grudnia 2021 r. Burmistrz
Karpacza zawarł umowę na wspólne prowadzenie Muzeum.
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Stacja kultura
W instytucji, poza okresami zawieszenia działalności spowodowanej pandemią, 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 wieku 5-12 lat). Ponadto przeprowadzono cykl
zajęć ETNOWARSZTATY Dookoła Świata. 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
Restrykcje wprowadzane przez władze państwowe oznaczały zamknięcie nas w domach,
zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności zawodowej
i prywatnej do internetu, zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te dotknęły każdego
obszaru naszego życia i oczywiście objęły również funkcjonowanie organizacji pozarządowych.
Pandemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w różnym stopniu.
Część stowarzyszeń i fundacji ograniczyło lub zawiesiło swoje dotychczasowe działania, inne je
zmodyfikowały.
Współpraca Gminy Karpacz z NGO również została mocno ograniczona z uwagi na powyższe
okoliczności. W roku 2021 w ramach tzw. „Małych grantów” udzielono 3 dotacje dla 2 organizacji
pozarządowych, na realizację zadań skierowanych do lokalnej społeczności i realizowanych z myślą
o ich bezpieczeństwie:
1) Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Karkonoska - dotacja w wysokości 10.000,00
zł na realizację zadania pod nazwą „Bezpieczna rekreacja w górach”;
2) Klub Sportowy Grań – dotacja w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Obóz
sportowo- rekreacyjny Pobierowo 2021”;
3) Klub Sportowy Grań – dotacja w wysokości 2.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą
„Integracja lokalnych środowisk sportowych wśród dzieci i ich rodzin z powiatu karkonoskiego”.
Zadania zaplanowane ale niezrealizowane z uwagi na obostrzenia wprowadzone przez COVID-19:
1) zimowisko dla dzieci w okresie ferii zimowych;
2) W-f na Śniegu;
3) wakacyjny obóz dla młodzieży;
4) finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi z zakresu, kultury i sztuki oraz pomocy
społecznej;
5) stypendia i nagrody sportowe;
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6) działania integrujące lokalną społeczność;
7) prace remontowe w Punkcie Pomocy Rodzinie „Pozytywka”;
8) rozszerzenie działań pomocowych dla osób uwikłanych w uzależnienie.
Gmina Karpacz prowadziła współpracę z Karkonoskim Parkiem Narodowym w ramach organizacji
imprezy „W Ogrodzie Ducha Gór” – stoisko edukacyjne parku.

14. Realizacja uchwał Rady Miejskiej Karpacza
Rada Miejska Karpacza w roku 2021 podjęła 138 uchwał.
Wojewoda Dolnośląski nie wydał rozstrzygnięć nadzorczych w stosunku do żadnej z ww. uchwał.
Spośród 138 uchwał podjętych w 2021 roku:
1) 63 przygotowane zostały przez
Nieruchomościami i dotyczyły:

pracowników

Referatu

Inwestycji

i

Gospodarki

a) wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Karpacz na
okres dłuższy niż trzy lata,
b) zbycia będących własnością gminy Karpacz działek gruntu na poprawę zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
c) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Karpacz,
d) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karpacz,
e) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej oraz części nieruchomości gruntowej stanowiących
własność Gminy Karpacz na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
f) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Karpacz,
g) przekazania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem zaopiniowania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karpacz;
h) zawarcia z tą samą stroną kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część
nieruchomości gruntowej;
i) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności części wspólnej korytarza;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Karpacz;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów na terenie Gminy Karpacz;
l) powierzenia uprawnień Burmistrzowi Karpacza;
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2) 33 dotyczyły organizacji pracy Rady Miejskiej, radnych oraz uchwał podejmowanych
inicjatywy Rady Miejskiej, w tym:

z

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Karpacza na 2021 rok,
b) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Karpacza na 2021 rok,
c) powołania Komisji doraźnej Rady Miejskiej Karpacza do sprawdzenia czy wniosek
mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy,
d) odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum na terenie gminy Karpacz,
e) odwołania/powołania przewodniczącej stałej Komisji Rady Miejskiej Karpacza,
f) rozpatrzenia petycji,
g) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karpacza,
h) wyboru/odwołania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Karpacza,
i) odwołania redaktora naczelnego Biuletynu Rady Miejskiej Karpacza "Karpacz",
j) umorzenia postępowania dotyczącego petycji o uchwalenie zespołu przyrodniczokrajobrazowego Płomnica-Skalne,
k) udzielenia Burmistrzowi Karpacza wotum zaufania,
l) absolutorium dla Burmistrza Karpacza za 2020 rok;
3) 22 dotyczyły finansów Gminy, w tym:
a) zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID – 19,
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karpacz,
c) zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2021 rok,
d) wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz
sposobu jej poboru,
e) wprowadzenia oraz ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Karpacza,
f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karpacz wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
g) ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
h) wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz
sposobu jej poboru,
i) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
j) niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Karpacz
oraz jej jednostkom organizacyjnym oraz o niedochodzeniu należności z tytułu rekompensaty,
k) likwidacji wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych Gminy Karpacz,
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l) metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz
opłaty za pojemniki o określonej pojemności,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami,
n) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
o) Uchwały Budżetowej Gminy Karpacz na 2022 r,
p) odwołania/powołania Skarbnika Gminy Karpacz,
r) pomocy finansowej Powiatowi Karkonoskiemu na realizację zadania polegającego na zakupie
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Jeleniej Górze;
4) 1 dotyczyła spraw z zakresu edukacji publicznej - określenia średnich cen jednostek paliwa w
Gminie Karpacz na rok szkolny 2021/2022;
5) 5 przygotowanych zostało przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu i dotyczyło:
a) oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Karpacz,
b) Miejskiego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Karpacza na lata 2021-2023 i jego
zmiany,
c) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego,
d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zapewnienia
wsparcia w mieszkaniu chronionym osobom z terenu Gminy Karpacz przez Gminę Miejską
Kowary;
6) pozostałe dotyczyły:
a) Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karpacz na lata
2022-2026,
b) współpracy miasta Karpacza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022,
c) Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Karpacza na rok 2022,
d) określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju gminy
Karpacz na lata 2021-2030”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karpacz a Gminami tworzącymi
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz przystąpienie do prac
nad dokumentem strategicznym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej na lata 2021-2029, zwanym Planem działań ZIT AJ,
f) zmiany uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza,
g) zgody na prowadzenie Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu jako wspólnej instytucji
kultury z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
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h) wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego
Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie „Plan Adaptacji do Zmian
Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej”,
i) nadania imienia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu,
j) zmiany uchwały w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury,
k) zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu.

15. Realizacja Budżetu Obywatelskiego
W związku z ogłoszonym stanem epidemii (obowiązującym od 20 marca 2020 r.) Rada Miejska
Karpacza dnia 27 kwietnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XXII/250/20, w której zaapelowała do
Burmistrza Karpacza o odstąpienie od realizacji zadań wybranych w ramach Budżetu
Obywatelskiego Karpacza na 2020 roku oraz, aby wydatki zaplanowane w budżecie Gminy Karpacz
na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Karpacza na 2020 r. przeznaczyć
na zapewnienie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w rozumieniu 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. Rada zaapelowała jednocześnie, aby w budżecie Gminy Karpacz na rok 2021
zaplanować realizację przedsięwzięć, które wygrały głosowanie w ramach BOK, a których realizacja
w roku 2020 była niemożliwa. Tego samego dnia Rada Miejska Karpacza podjęła uchwałę nr
XXIII/268/20 uchylającą uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza oraz uchwałę nr
XXIII/269/20 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza, która weszła w życie dnia 1 stycznia
2021 r. i dotyczyła Budżetu Obywatelskiego Karpacza, który miał być realizowany od 2022 r. W
związku z uchyleniem uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza, na rok 2021 nie
prowadzono naboru wniosków. Na 2021 r. w budżecie gminy Karpacz zaplanowano środki na
realizację zadań wybranych w ramach BOK na rok 2020, a niezrealizowanych w związku z sytuacją
związaną z epidemią koronawirusa:
1) integracja sportowa mieszkańców Karpacza – realizacja w okresie od września do grudnia 2021
r. za kwotę 44.358,75 zł brutto; w roku 2020 koszt realizacji zadania do jego wstrzymania wynosił
13.267,50 zł brutto; łączny koszt realizacji zadania – 57.626,25 zł brutto;
2) uliczna siłownia Street Workout - realizacja w okresie od 06.08.2021 r. do 27.10.2021 r. za kwotę
41.405,06 zł brutto;
3) rekreacja i wypoczynek w Karpaczu – zadanie wykonane za kwotę 52.787.23 zł brutto;
4) wykonanie ścieżki szutrowej wraz z barierką w lesie przy ul. Zagajnik – zadanie wykonane za
kwotę 44.216,00 zł brutto.
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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;
korzystne położenie geograficzne
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, hala sportowa, skocznia
narciarska, trasa biegowa;
dofinansowania z budżetu gminy zadań
związanych z wymianą źródeł ciepła,
usunięciem azbestu;
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.

-

-

-

-

-

-

SZANSE
rozwój turystyki krajowej;
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;
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;
rewitalizacja deptaka miejskiego;
rozwój infrastruktury sportowej:
budowa sztucznego toru saneczkowego,
rozbudowa tras narciarskich,
biegowych, spacerowych.
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SŁABE STRONY
- płatności zobowiązań Gminy uzależnione
w 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.

ZAGROŻENIA
-

-

-

-

wysoka inflacja;
wzrost stóp procentowych;
sytuacja geopolityczna na świecie;
kryzys finansów publicznych w Polsce;
pandemia i jej negatywne skutki
społeczno-gospodarcze;
ograniczenie pozycji samorządów;
często zmieniające się przepisy prawne;
widmo recesji gospodarczej;
wzrost bezrobocia w skali makro;
kryzys demograficzny, starzenie się
społeczeństwa;
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;
dalsza zabudowa dużymi obiektami
hotelowymi, apartamentowcami.
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