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I. WSTĘP 

 

 

Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził zmiany w ustawie z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506) dodając min. art. 28aa. 

Przepisem tym ustawodawca zobowiązał organ wykonawczy gminy do corocznego 

przedstawiania organowi uchwałodawczemu raportu o stanie gminy. Ustawodawca 

przyznaje radzie gminy uprawnienia (fakultatywne) do kształtowania szczegółowych 

wymogów raportu. Rada Miejska w Szklarskiej Porębie nie uchwaliła aktu precyzującego 

szczegółowe wymogi raportu dotyczącego roku 2018. Opracowując przedkładany 

dokument kierowałem się regulacjami ustawowymi. Jest to pierwszy raport o stanie 

Miasta Szklarska Poręba opracowany w obowiązującym stanie prawnym. Obejmuje on 

opis funkcjonowania Miasta i podsumowanie działalności burmistrza w roku 2018. Raport 

przedstawia realizację polityk, strategii i programów działania, sprawozdanie z realizacji 

uchwał Rady Miejskiej oraz sytuację finansową Miasta w tym wprowadzenie do analizy 

wykonania budżetu Miasta w odniesieniu do realizowanych zadań. Raport został 

poszerzony o  inne elementy, jednak mieszczące się  w dyspozycji art. 28aa ustawy                   

o samorządzie gminnym.  

 

Raport o stanie gminy, w myśl przepisu art. 28 aa ust. 1, winien zostać przedstawiony 

Radzie Miejskiej i opublikowany w BIP w terminie do 31 maja. 

 

W debacie nad raportem podczas sesji Rady Miejskiej oprócz Radnych głos mogą zabrać 

mieszkańcy Szklarskiej Poręby.   

 

Przedstawiając niniejszy Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba za rok 2018 zapraszam 

wszystkich do konstruktywnej debaty. 

 

Burmistrz Szklarskiej Poręby 

Mirosław Graf 
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II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA  

 

 

Informacje ogólne 

 

Szklarska Poręba położona jest w zachodnio – południowej części Polski, województwie 

dolnośląskim, powiecie jeleniogórskim. Gmina sąsiaduje z Czechami. Przy stosunkowo 

niewielkiej liczbie mieszkańców (5811), zajmuje duży obszar 75,44 km2, z czego aż 82% 

stanowią tereny leśne (dane z marca 2016 r.). Gęstość zaludnienia wynosi ok. 77 

mieszkańców na 1km2. Miejscowość podzielona jest na Szklarską Porębę Dolną, Średnią        

i Górną. Miasto stanowi 12,01% powierzchni powiatu. 

 

Mapa Szklarskiej Poręby 

 
 

Szklarska Poręba to miasto położone w dolinie rzeki Kamiennej i jej dopływów na 

wysokości 440-1471 m n.p.m. Od południa miasto otaczają stoki Karkonoszy z Szrenicą 

(1362 m n.p.m.), Łabskim Szczytem (1471 m n.p.m.) i Wielkim Szyszakiem (1509 m 

n.p.m.). Od zachodu i północy stoki Gór Izerskich: Wysoki Kamień (1058 m n.p.m.), 

Wysoka Kopa (1126 m n.p.m.) i Czarna Góra (965m n.p.m.). Od wschodu wzniesienia 

Przedgórza Karkonoszy oddzielają miasto od Kotliny Jeleniogórskiej. Szklarska Poręba 

znajduje się częściowo na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. 

 

Szklarska Poręba jest największą stacją klimatyczną Dolnego Śląska, znaną i cenioną od 

połowy XIX wieku. Warunki klimatyczne, które tu panują, porównywalne są do walorów 
miejscowości alpejskich położonych na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. Szklarska 

Poręba jest największym ośrodkiem sportów zimowych w polskich Sudetach. 
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Historia Szklarskiej Poręby związana jest ściśle z rozwojem hutnictwa szkła, 

z poszukiwaniami szlachetnych kamieni i kruszców, a od połowy XIX w z turystyką. Pod 

koniec XIII w. tereny dzisiejszej Szklarskiej Poręby zostały kupione przez zakon 

Joannitów z Cieplic w celu poszukiwania złota i szlachetnych kamieni. W połowie XIV w. 

powstała pierwsza huta szkła. Późniejszym właścicielem terenów oraz inicjatorem 

powstania kolejnych hut była rodzina Schaffgotschów, której majątek obejmował obszar 

gór i przedgórza. W tym czasie Karkonosze były penetrowane przez poszukiwaczy 

skarbów ziemi, przybyłych tu z zachodniej Europy zwanych Walończykami. Ślady po ich 

obecności pozostałe do dnia dzisiejszego to sztolnie, wyrobiska, szyby a także tajemne 

znaki ryte na skałach, które świadczą również o bogactwie mineralnym tych terenów. 

 

Od połowy XIX w. zaczęła intensywnie rozwijać się turystyka. Chęć poznania i osobistego 

doświadczenia uroków górskich wędrówek, a przede wszystkim piękno okolicy 

spowodowały, że Szklarska Poręba stała się bardzo znaną stacją klimatyczną                             

i turystyczną Dolnego Śląska. Przełomem było wybudowanie drogi z Piechowic przez 

Przełęcz Szklarską do Harrachova w 1847 r. oraz linii kolejowej z Jeleniej Góry do 

Tanvaldu w 1902 r. Od tego momentu Szklarska Poręba, rozwijając swoją funkcję 

turystyczną ugruntowała swoją pozycję, jako znane centrum turystyki i sportów 

zimowych. Kolejnym, ważnym dla rozwoju turystyki wydarzeniem było wybudowanie                               

w 1962 r. Kolei Linowej „Szrenica” (wyciąg krzesełkowy). 

 

Pod koniec XIX w. wieść o uroku miejscowości i pięknie okolicy spowodowała napływ do 

Szklarskiej Poręby artystów - pisarzy, poetów, malarzy i rzeźbiarzy. Tak powstała swoista 

kolonia artystyczna, której tradycje kontynuują artyści współcześni. 

 

Po 1945 roku większość bazy noclegowej Szklarskiej Poręby przeszła na własność 

Funduszu Wczasów Pracowniczych i Szklarska Poręba stała się jedną z najbardziej 

znanych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Prawa miejskie uzyskała Szklarska 

Poręba w 1959r. 

 

Pierwszy dokument dotyczący nazwy Szklarskiej Poręby oraz dokument potwierdzający 

nadanie praw miejskich Szklarskiej Porębie stanowią odpowiednio załącznik nr 1 

i załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. 

 

Władze lokalne i miejskie jednostki organizacyjne 

 

Burmistrzem Szklarskiej Poręby od 2014 roku jest Mirosław Graf, który w 2018 roku 

został wybrany na kolejną kadencję. 

 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie liczy 15 radnych. 

 

Skład Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie – kadencja 2014-2018 

Nazwisko i imię / 

Komitet Wyborczy 

Nr 

okręgu 
Granice okręgu wyborczego 

KORZENIOWSKI ARTUR 

KW PSL 
1 

Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla 
Skała, Osiedle Janosika, Osiedle Klimczoka, 
Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, 
Spokojna, Wiejska, Zielona 

MARCINKOWSKI JAROSŁAW 

KW RAZEM DLA REGIONU 
2 

Ulice: 11 Listopada: od nr 8 do nr 8H, 
Brzozowa, Hofmana, Kopernika, Matejki, 

Muzealna, Waryńskiego 

PAWŁOWSKA IWONA 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
3 

Ulice: 11 Listopada: od nr 1 do nr 7 oraz od 
nr 9 do końca, Armii Krajowej: od nr 11 do 
końca, Dolna, Górna, Osiedle Grottgera, 
Podsudecka 
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HOCHÓŁ MIROSŁAW 

KWW TERAZ SZKLARSKA 
4 

Ulice: Armii Czerwonej, Armii Ludowej, 
Batalionów Chłopskich, Konopnickiej, 
Oficerska, Orzeszkowej, Osiedle Podgórze, 
Schroniskowa, Szklana, Wolności, Zdrojowa 

POPŁOŃSKI PAWEŁ 

KWW TERAZ SZKLARSKA 
5 

Ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, 
Partyzantów, Wojska Polskiego 

LANGE ŁUKASZ 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
6 

Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, 
Dworcowa, Morcinka, Plac Sportowy, 
Słowackiego, Szpitalna, Świerkowa, 
Wyszyńskiego 

GINTER BOHDAN WOJCIECH 

KWW TERAZ SZKLARSKA 
7 

Ulice: Franciszkańska, Obrońców Pokoju, 
Słoneczna Polana 

JAHN KRZYSZTOF 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 

PRZEWODNICZACY RADY 

MIEJSKIEJ 

8 

Ulice: Buczka, Cicha, Jedności Narodowej, 
Krasińskiego, Mickiewicza, Pstrowskiego. 

KASPEROWICZ KAMIL 

KWW „MIESZKAŃCY” 
9 

Ulice: Broniewskiego, Caritas, Czecha, 
Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr 28A, 
Turystyczna: parzyste od nr 10A do nr 10D 
oraz od nr 20 do końca, Urocza. 

GŁODEK RYSZARD 

KW PSL 
10 

Ulice: Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, 
Parkowa, Potokowa, Stroma, Wiosenna, 
Wysoka, Wzgórze Paderewskiego. 

BROŚ IZABELA 

KWW TERAZ SZKLARSKA 
11 

Ulice: Jakuszyce, Orle, Osiedle Huty, 
Schroniska: Hala Szrenicka, Kamieńczyk, 
Szrenica, Sikorskiego, Szosa Czeska, 
Żeromskiego 

TAISNER JAN 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
12 

Ulice: 1 Maja: nieparzyste: od nr 37C do nr 
45 oraz od nr 46 do końca, Kasprowicza, 
Kołłątaja, Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od 
nr 1 do nr 6, Tetmajera 

OLAS RYSZARD 

KWW TERAZ SZKLARSKA 
13 

Ulice: 1 Maja: od nr 3 do nr 31, 
Jeleniogórska, Objazdowa, Prusa, Schronisko 
Pod Łabskim Szczytem, Turystyczna: od nr 1 
do nr 8 oraz od nr 11 do nr 19, Wesoła, 
Wrzosowa 

LUDWICZAK MAREK 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

MIEJSKIEJ 

14 

Ulice: 1 Maja: nr 35B, nr 35D, od nr 37 do nr 
37B oraz parzyste: od nr 38 do nr 44C, Mała, 
Moniuszki 

KARPIEJ MIROSŁAW 

KWW TERAZ SZKLARSKA 

 

15 

Ulice: 1 Maja: nr 35A, nr 35C, od nr 35E do 
nr 36, Kilińskiego, Krótka, Słoneczna 

  

Skład Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie – kadencja 2018-2023 

Nazwisko i imię /  

Komitet wyborczy 

Nr 

okręgu  
Granice okręgu wyborczego 

WIATER PRZEMYSŁAW 

KWW DLA MIESZKAŃCÓW 
1 

Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla 
Skała, Osiedle Janosika, Osiedle Klimczoka, 
Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, 
Spokojna, Wiejska, Zielona 

FIODORÓW MAŁGORZATA 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
2 

Ulice: 11 Listopada: od nr 8 do nr 8H, 
Brzozowa, Hofmana, Kopernika, Matejki, 
Muzealna, Waryńskiego 

LICHOCKI JANUSZ 

KWW DLA MIESZKAŃCÓW 
3 

Ulice: 11 Listopada: od nr 1 do nr 7 oraz od 
nr 9 do nr 100, Armii Krajowej: od nr 11 do nr 
50, Dolna, Górna, Osiedle Grottgera,  
Podsudecka 

MICHAŁKÓW MARCIN 

KWW DLA MIESZKAŃCÓW 
4 

Ulice: Batalionów Chłopskich, Izerska, 
Konopnickiej, Oficerska, Orzeszkowej, Osiedle 
Podgórze, Schroniskowa, Słowackiego, 
Sudecka, Szklana, Wolności, Zdrojowa 



      

 

Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

    

7 
 

POPŁOŃSKI PAWEŁ 

KWW DLA MIESZKAŃCÓW 
5 

Ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, 
Partyzantów, Wojska Polskiego, Żeromskiego 

WRÓBLEWSKI RAFAŁ 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
6 

Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, 
Dworcowa, Morcinka, Plac Sportowy, 
Szpitalna, Świerkowa, Wyszyńskiego 

MORAWSKA-ROMAŃCZUK 

DOROTA 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 

7 
Ulice: Franciszkańska, Obrońców Pokoju, 
Słoneczna Polana 

JAHN KRZYSZTOF 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
8 

Ulice: Cicha, Granitowa, Jedności Narodowej, 
Krasińskiego, Mickiewicza, Władysława 
Grabskiego 

ŻYWICKA TERESA 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA 
9 

Ulice: Broniewskiego, Caritas, Czecha, 
Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr 28A,  
Turystyczna: parzyste od nr 10A do nr 10D 
oraz od nr 20 do 40, Urocza 

PRZYBYLSKI RADOSŁAW 

KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 

MIEJSKIEJ 

10 
Ulice: Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, 
Parkowa, Potokowa,  Stroma, Wiosenna, 
Wysoka, Wzgórze Paderewskiego 

DRUŻKOWSKA MAŁGORZATA 

KWW ŁUKASZA BOGUSZA 

PRZEWODNICZĄCA RADY 

MIEJSKIEJ 

11 
Ulice: Jakuszyce, Orle, Osiedle Huty, 
Schroniska: Hala Szrenicka, Kamieńczyk, 
Szrenica, Sikorskiego, Szosa Czeska 

KOZIOŁ PIOTR 

KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA 
12 

Ulice: 1 Maja: nieparzyste: od nr 37C do nr 
45 oraz od nr 46 do nr 100, Kasprowicza, 
Kołłątaja, Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od 
nr 1 do nr 6A, Tetmajera 

CYBULSKA-PYCZAK SYLWIA 

KWW LEPSZA SZKLARSKA PORĘBA 

 

13 

Ulice: 1 Maja: od nr 1 do nr 35, 
Jeleniogórska, Objazdowa, Prusa, Schronisko 
Pod Łabskim Szczytem, Turystyczna: od nr 1 
do nr 8 oraz od nr 11 do nr 19, Wesoła, 
Wrzosowa 

LUDWICZAK MAREK 

KWW GOSPODARNI DLA MIASTA  
14 

Ulice: 1 Maja: nr 35B, nr 35D, nr od 37 do 
37B oraz parzyste: od nr 38 do nr 44C, Mała, 
Moniuszki 

HOCHÓŁ MIROSŁAW 

KWW DLA MIESZKAŃCÓW 
15 

Ulice: 1 Maja: nr 35A, nr 35C, od nr 35E do 
nr 36A, Kilińskiego, Krótka, Słoneczna 

 

Przy Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie kadencji 2014-2018 działały w 2018 

roku 4 stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna – 3 osoby, 

 Komisja Finansów – 9 osób, 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – 9 osób, 

 Komisja ds. Turystyki, Sportu, Promocji i Spraw Społecznych – 9 osób. 

 

Przy Radzie Miejskiej w Szklarskiej Porębie kadencji 2018-2023 działały w 2018 

roku 4 stałe komisje: 

 Komisja Rewizyjna – 5 osób, 

 Komisja Finansów i Spraw Społecznych – 9 osób, 

 Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej – 9 osób, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 4 osoby. 

 

Stałe komisje są organami pomocniczymi Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Mają 

istotny wpływ na politykę miasta i ostateczny kształt uchwał, gdyż na swych 

posiedzeniach prowadzą szczegółowe dyskusje w ich sprawie. W praktyce, Rada Miejska 

w Szklarskiej Porębie, na podstawie prac poszczególnych komisji, podejmowała w 2018 r. 

strategiczne dla gminy decyzje. 
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Miejskie jednostki organizacyjne: 

 

Jednostki budżetowe: 

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 

 

Samorządowe instytucje kultury (działające w formie samorządowych osób prawnych): 

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie 

2. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie 

 

Jednostki oświatowe: 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szklarskiej Porębie 

2. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej 

Porębie 

3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie 

4. Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Kryształek” w Szklarskiej Porębie 

 

Demografia  

 

Na koniec 2018 roku liczba stałej ludności Szklarskiej Porębie wyniosła 5 811 osób, ze 

średnim wskaźnikiem koncentracji przestrzennej na 1 km2 77 osób. W liczbie ogólnej 

stałych mieszkańców udział kobiet wyniósł 53%, tj. 116 kobiet na 100 mężczyzn. 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym wyniosła ogółem 804 osób, tj. 13%, ludność 

w wieku produkcyjnym wyniosła 3586 osób, tj. 61,7%, w tym: mężczyźni 1919 osób, 

tj. 33% oraz kobiety 1667 osób, tj. 28,6%. Ludność w wieku poprodukcyjnym stanowiła 

1421 osób, tj. 24,4%, w tym mężczyźni 388 osoby, tj. 6,6 % oraz kobiety 1033 osoby, 

tj. 17,7%. Liczba osób czasowo przebywających na terenie miasta wyniosła na koniec 

2018 roku – 433 osoby. W 2018 roku wskaźnik ruchu naturalnego ludności był ujemny         

(-60) - zarejestrowano 34 urodzenia, zmarło 94 osób. Łącznie zawarto 72 związki 

małżeńskie, w tym 18 ślubów konkordatowych. Rozwiodło się 13 par małżeńskich. Ślub 

zawarło 16 par ze Szklarskiej Poręby, natomiast rozwiodło się 6 par małżeńskich.   

 

W 2018 roku migracja ludności przedstawiała się w sposób następujący: z pobytu stałego 

wymeldowało się z 66 osób, a z pobytu czasowego 205 osób. Na pobyt stały zameldowało 

się na 149 osób a na pobyt czasowy 236 osób, w tym 57 cudzoziemców.  

 

Rozwój gospodarczy 

 

Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG), według 

stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., na terenie gminy Szklarska Poręba zarejestrowanych 

było 1216 jednoosobowych indywidualnych działalności gospodarczych 

(deklarujących główne miejsce prowadzenia działalności na terenie gminy), z czego 

status „aktywny” posiadało 821 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w CEIDG.  

Do wiodących branż w gminie zaliczyć należy: wynajem pokoi gościnnych – 497 

podmiotów, działalność gastronomiczna – 108, działalność ogólnobudowlana – 52, 

sprzedaż detaliczna – 19, pozostała działalność – 145. 

Podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie gminy to przede wszystkim małe 

i średnie zakłady rodzinne. 

 

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), według stanu na dzień 31 grudnia 

2018r. na terenie gminy Szklarska Poręba zarejestrowane były 73 spółki prawa 

handlowego (deklarujące siedzibę firmy na terenie gminy). 
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Podmioty gospodarcze – działalność regulowana: 

 ilość obiektów w których prowadzona jest działalność gospodarcza polegająca na 

wynajmie pokoi gościnnych – 530, 

 ilość miejsc noclegowych – 12717, 

 ilość restauracji (na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) – 

108, 

 ilość sklepów ze sprzedażą detaliczną (na podstawie zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych) – 19, 

 ilość wypożyczalni sprzętu sportowego – 12, 

 ilość taksówek (na podstawie wydanych licencji na wykonywanie transportu 

drogowego) – 50. 

 

Na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze                        

na dzień 31 grudnia 2018 r. w Szklarskiej Porębie zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne było 153 osób, w tym 73 kobiet i 80 mężczyzn. 

 

 

 

 

 

Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie kadencji 2018-2023 
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III. INFORMACJE FINANSOWE 

 

 

Budżet Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

 

Budżet miasta Szklarska Poręba na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą 

Nr L/581/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. w następujących wielkościach:  

 

dochody budżetowe 38 783 636 zł 

wydatki budżetowe 37 583 636 zł 

planowana nadwyżka   1 200 000 zł 

 

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości dochodów i wydatków uległy 

zmianie, tj. zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6 203 001 zł oraz zwiększono  

wydatki budżetowe  o kwotę 10 608 662 zł, co spowodowało  wystąpienie  planowanego 

deficytu w kwocie 3 205 661 zł. Zmiany w planowanych wielkościach budżetu 

wprowadzono na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza. 

 

W wyniku zmian planowany budżet miasta na 2018 r. osiągnął następujące wielkości: 

dochody budżetowe 44 986 637 zł 

wydatki budżetowe 48 192 298 zł 

planowany niedobór   3 205 661 zł 

     

Realizacja budżetu  – wielkości wykonane za 2018 rok 

 

Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach: 

dochody budżetowe, w tym: 44 654 343,50 zł 

                                - bieżące                       37 748 253,23 zł 

                                     - majątkowe                         6 906 090,27 zł 

wydatki budżetowe, w tym: 44 211 075,33 zł 

                                 - bieżące                         35 005 946,88 zł 

                                      - majątkowe                          9 205 128,45 zł 

wynik finansowy/nadwyżka      443 268,17 zł 

 

Na wynik miały wpływ wolne środki w kwocie 4 472 031,53 zł jako nadwyżka środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek 

z lat ubiegłych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000 zł. 

Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2018 r. zrealizowane wydatki bieżące 

były mniejsze, niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki. Miasto 

spełniło warunek określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

 

Dochody budżetowe ogółem za 2018 rok zrealizowano w wysokości 44 654 343,50 zł, co 

w stosunku do zaplanowanych wielkości wynosi 99,26%.Dochody bieżące zrealizowano 

w kwocie 37 748 253,23 zł, co stanowi 99,35% wielkości planowanej. Dochody 

majątkowe zrealizowano w kwocie 6 906 090,27 zł, co stanowi 98,78% planu, w tym 

dochody ze sprzedaży mienia wyniosły 3 888 061,71 zł co stanowi 97,51% wielkości 

planowanej. 

 

Wydatki zrealizowano w kwocie 44 211 075,33 zł, co w stosunku do planu wynosi 

91,74%, w tym wydatki bieżące w kwocie 35 005 946,88 zł, co stanowi 94,39% planu, 

a wydatki majątkowe w kwocie 9 205 128,45 zł, co stanowi 82,90% planu.  
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Realizacja budżetu – uwagi szczegółowe 

 

1. Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 17 085 823,81 zł przy 

zakładanym planie rocznym 17 509 900 zł, co stanowi 98% realizacji planu. 

W tej grupie najniższa realizacja wystąpiła między innymi: z wpływów z opłaty 

targowej – 85%, z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych – 88%,                         

z wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 91% oraz                  

z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych – 91%.  

Najwyższą wartość odnotowano w realizacji dochodów z tytułu podatku leśnego – 

124% na poziomie 157 104,46 zł przy zakładanym planie rocznym wielkości 126 500 

zł. Podatek od nieruchomości został wykonany w wielkości 11 666 094,98 zł przy 

zakładanym planie 12 440 000 zł, co stanowi realizację na poziomie 94%, podatek 

rolny wykonano w wielkości 1 209,13 zł przy zakładanym planie 1 100 zł, co stanowi 

110% realizacji planu, podatek od środków transportowych wpłacono w łącznej kwocie 

52 457 68 zł przy planowanej wielkości 52000 zł, co stanowi 101% realizacji, zaś 

pozostałe wpływy z podatków i opłat zrealizowano w wielkości 5 208 957,56 zł przy 

planie 4 890 300 zł, co stanowi 107%, w tym: wpływy z opłaty miejscowej 

w wysokości 2 123 040,35 zł, odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 

1 948 747,79 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych 

971 816,69 zł, opłata skarbowa 53 179,51 zł, podatek od spadków i darowizn 

43 598,42 zł. 

 

2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek 

dochodowy od osób prawnych i fizycznych) – plan zrealizowano w 107%, tj. na 

poziomie 5 237 023,13 zł.     

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 5 011 602 zł, zaś od 

osób prawnych 225 421,13 zł. 

 

3. Dochody z majątku gminy wyniosły 6.112.058,80 zł, co stanowiło 98% realizacji 

planu. 

Kwotę 3 829 792,90 zł uzyskano ze sprzedaży: 2 nieruchomości zabudowanych 

w trybie przetargu nieograniczonego, 17 nieruchomości niezabudowanych w trybie 

przetargu nieograniczonego 17 lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu użytkowego co 

stanowiło 97 % zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów.  

Sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych odbyła się w drodze bezprzetargowej na 

rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

przynależnej części gruntu  z zastosowaniem ustalonej bonifikaty od ceny sprzedaży. 

 dochody do budżetu z dzierżaw nieruchomości wyniosły w analizowanym okresie 

ogółem 711 165,39 zł, co stanowiło 89% zaplanowanej na ten rok wielkości 

dochodów z dzierżaw,  

 dochody z użytkowania wieczystego wyniosły 1 435 844,58 zł, co stanowiło 103% 

realizacji planu, 

 na podstawie wydanych przez Burmistrza Szklarskiej Poręby decyzji w sprawie 

odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 

wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 76 987,12 zł, co stanowi 122% 

zaplanowanej na ten rok wielkości dochodów, 

 dochody ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 54 268,81 zł, co 

stanowiło 103 % realizacji planu, 

 dochody ze zbycia praw majątkowych wyniosły  4 000 zł, co stanowiło 100% 

realizacji planu. Miasto dokonało zbycia udziałów w Lokalnym Funduszu 

Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Szklarska Poręba Sp. z o.o. (cztery udziały 

po 1 000 zł). 
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4. Wpływy od jednostek budżetowych – zrealizowano w wysokości 180 083,31 zł, tj.  

95% realizacji planu. Były to wpływy z opłat rodziców za wyżywienie dzieci 

w przedszkolu i żłobku oraz wpływy z najmu i dzierżawy mienia. 

 

5. Pozostałe wpływy - zrealizowano w wysokości 3 548 458,05 zł tj. 104% realizacji 

planu. 

Środki pochodziły  m.in. ze sprzedaży  drewna 38.930,40 zł, zwrotu podatku VAT, 

zwrotu dotacji ze Starostwa Powiatowego dotyczącej Gimnazjum, darowizny dla 

Szkoły Podstawowej  nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 5 o wartości 5 811,15 zł, z tytułu 

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, mandatów nakładanych przez Straż 

Miejską w wysokości 4 761,61 zł, odsetek od podatków i opłat, środków na 

rachunkach bankowych, kosztów wysłanych upomnień za zobowiązania z tytułu 

podatków i opłat, wpływów z opłat za reklamę na stronie internetowej miasta 

w wysokości 5 803,54 zł, opłaty adiacenckiej oraz opłat za zajęcia pasa drogowego 

w wysokości 282 577,78 zł, opłaty eksploatacyjnej w wysokości 13 979,95 zł, opłat za 

cmentarze w wysokości 67 414,37 zł, opłat z dzierżawy targowiska obsługiwanego 

przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 13 630,57 zł, wpływów 

z najmu i dzierżawy lokali komunalnych w wysokości 823 478,71 zł, wpływów 

z odszkodowań należnych gminie 43 397,74 zł, wpływów z opłat za parkingi miejskie 

w wysokości 915 048,33 zł oraz mandatów za nieopłacony parking 51 394,48 zł, opłat 

asenizacyjnych w wysokości 42 403,86 zł, opłat z tytułu korzystania ze środowiska  

oraz zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 530 034,63 zł i zostały  

zrealizowane w 102%. Opłaty za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 29 

207,13 zł, co stanowi 100% realizacji planu. 

 

6. Subwencje – 100% wykonania planu, część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 

3 116 155 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 533 449 zł. 

 

7. Dotacje celowe na zadania własne – zrealizowano w 99% planu, tj. w wysokości 

1 238 142,06 zł,  w tym między innymi: 

 utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wspieranie rodziny, posiłek dla 

potrzebujących, zasiłki stałe – 947 382,83 zł,  

 wydatki bieżące - środki dla przedszkoli – 124 217,90 zł i oddziałów 

przedszkolnych  w szkołach podstawowych – 23 290 zł, 

 wydatki bieżące - środki dla szkół podstawowych – 6 899,24 zł i gimnazjum – 

17 375,13 zł, 

 na stypendia realizowane przez MOPS – 37 976,96 zł, 

 wydatki bieżące - środki na żłobek – 81 000 zł. 

 

8. Dotacje celowe na zadania zlecone – 98% realizacji planu tj. 6 566 315,14 zł, 

w tym między innymi: pomoc społeczna, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze                     

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Karta Dużej Rodziny, dodatek energetyczny,  

referenda, obrona cywilna, świadczenia wychowawcze „dobry start”. 

Środki z dotacji na zadania własne i zlecone były przekazane zgodnie z faktyczną       

realizacją  zadań, dlatego też mogą występować odchylenia od  planu.  

 

9. Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. oraz środki pozyskane z innych źródeł       

- realizacja na poziomie 986 560,20 zł co stanowi 89% planowanych wartości. Były to 

środki na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 22 000 zł, środki za dzieci 

z Piechowic i Jeleniej Góry uczęszczające do przedszkola w Szklarskiej Porębie – 

37 001,90 zł oraz refundacja trzech projektów: 

 projekt współrealizowany z gminą Lanov i gminą Karpacz „Poznajmy się bardziej”  

184 287,19 zł, 
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 projekt realizowany przez MOPS „aktywni, zintegrowani, silniejsi” 114 448,75 zł, 

 refundacja przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku socjalnego – 

mieszkalnego przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie 623 750,85 zł, 

 oraz dotacja na usuwanie azbestu w wysokości 5 071,51 zł (dotacja ze Starostwa 

Powiatowego w Jeleniej Górze 760 zł oraz dotacja z WFOŚGW 4 311,51 zł). 

 

10. Dotacje otrzymane z funduszy celowych - 100% realizacji planu, tj. dotacja 

z PFRON z tytułu zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości 

w kwocie 2 999 zł oraz rekompensata utraconych dochodów w podatku od 

nieruchomości z tytułu zwolnienia parków krajobrazowych 47 276 zł. 

 

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta za 2018 rok powstała 

nadwyżka w kwocie 443 268,17 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 3 205 661,00 

zł. Miasto w 2018 roku nie zaciągało kredytów i pożyczek długoterminowych. 

 

Miasto Szklarska Poręba na dzień 31.12.2018 r. posiada zadłużenie z tytułu dwóch 

kredytów długoterminowych: na kwotę 6 843 378 zł z terminem spłaty do  31.12.2025 r. 

oraz kredyt w wysokości 2 350 000 zł z terminem spłaty do 30.12.2020 r. Stan 

zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi łącznie 9 193 378,00 zł. Spłata kredytów 

zaciągniętych przez Miasto realizowana jest na bieżąco. W ciągu roku spłacono raty 

kapitałowe w łącznej wysokości 1 200 000,00 zł i odsetki w wysokości 265 747,05 zł. 

Miasto na koniec 2018 roku nie posiadało zobowiązań warunkowych wynikających 

z udzielonych poręczeń innym podmiotom. 

 

Wynik operacyjny budżetu za 2018 rok, stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi 

wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią i wynosi 2 742 306,35 zł. Oznacza to, że 

zachowany został wymóg określony przepisami art. 242 ufp, w myśl których na koniec 

roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane 

dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

 

W omawianym okresie zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 10 608 662 zł oraz 

zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6 203 001 zł, wskutek czego powstał deficyt  

w kwocie 3 205 661,00 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi 

z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. 

 

Gmina udzieliła dotacji z budżetu miasta w łącznej wysokości 5 948 742 zł, w tym m.in.: 

na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w wysokości 

1 509 460 zł, utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej - 247 809 zł, dotacji dla 

niepublicznego przedszkola „Balonik” - 342 078 zł, dotacji w ramach pożytku  

publicznego - 278 925,43 zł.  

  

Dotacje z budżetu Miasta w 2018 roku 

Nazwa podmiotu Plan  Realizacja  

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze  5 000 5 000 

Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia 

Policji 
14 800 14 140 

Grupa regionalna GOPR  15 000 15 000 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  999 313 967 100 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  86 405 86 405 
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Dotacja przekazana gminie na zadania bieżące 

realizowane na pdst. porozumień między jst 
6 000 4 715 

Niepubliczne Przedszkole BALONIK 342 079 342 078 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze  1 511 382 1 506 500 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze  8 500 4 911 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  10 571 10 384 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  84 700 67 900 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  13 424 12 664 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  29 090 25 115 

Fundacja Kropelek Potu 2 400 2 400 

KS Szrenica 4 000 4 000 

UKS Kamieńczyk 6 390 6 390 

Lubańskie Stowarzyszenie Abstynentów ODNOWA 13 735 13 735 

UKS Rzepiór 15 132 15 132 

KS SET 6 232 5 771 

MLKS Woskar 4 000 4 000 

Stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych Światełko 2 200 2 200 

Klub Karate Shinkyokushinkai 5 900 5 900 

OSP  33 383 33 383 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 3 560 3 560 

Stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych Światełko 4 860 4 860 

Polski Komitet Pomocy Społecznej 6 580 6 580 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  403 926 403 926 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  380 394 380 394 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  8 496 7 260 

Starostwo Powiatowe  w Jeleniej Górze  1 127 882 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 130 000 73 173 

Lokalna Organizacja Turystyczna 12 000 12 000 

Nowy Młyn Kolonia Artystyczna 8 300 8 300 

Stowarzyszenie "Puch Ostu" 7 800 7 800 

Stowarzyszenie dzieci niepełnosprawnych Światełko 2 700 2 700 

Stowarzyszenie Senior 60 3 200 3 079 

Bractwo Walońskie 10 000 10 000 

Stowarzyszenie Zdolna Dolna 5 000 5 000 
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Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni 7 140 7 140 

MOKSiAL 1 523 760 1 509 460 

Miejska Biblioteka Publiczna  247 809 247 809 

TS Regle 9 000 9 000 

KSM Łabski 6 290 6 290 

Fundacja Biegaj z Pasja  4 200 4 200 

Klub Karate Shinkyokushinkai 5 000 5 000 

Karkonoskie Stowarzyszenie Cyklistów 2 000 2 000 

Stowarzyszenie Cyklistów 9 010 9 005 

Fundacja Przejście Kotliny 8 000 8 000 

MLKS "WOSKAR"  12 000 12 000 

UKS "Rzepiór" 18 500 18 500 

KS SMS 6 000 6 000 

KS "Szrenica" 10 000 10 000 

UKS  Kamieńczyk 10 000 10 000 

 

Wykonana za 2018 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu 

ogółem, o której mowa w art. 243 ufp wyniosła 14,85% i jest wyższa od relacji 

planowanej, która wynosiła 10,88%. Oznacza to, że dopuszczalny wskaźnik spłaty 

zobowiązań w latach następnych, o którym mowa w art. 243 ufp, ulegnie podwyższeniu. 

 

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta 

Przedsięwzięcie 
limit 

2017 

limit 

2018 

limit 

2019 

limit 

2020 

Poznajmy się bardziej - projekt 

realizowany wspólnie z gminą Lanov                 

i gminą Karpacz  

310 000 169 959 200 000 48 800 

Przebudowa drogi powiatowej                        

nr 2733D w Szklarskiej Porębie wraz                    

z obiektem mostowym 
0 110 000 1 000 000 0 

Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów 

widokowych w celu kanalizacji ruchu 

turystycznego na cennych przyrodniczo 

obszarach Natura 2000w Szklarskiej 

Porębie 

267 000 1 187 402 413 590 0 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

w Szklarskiej Porębie poprzez rozbudowę 

i przebudowę budynku byłej stolarni WOP 

przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku 

biurowo-socjalnego MZGK wraz                          

z budową wiat, zagospodarowaniem 

terenu i niezbędną infrastrukturą 

techniczną 

12 000 

 

0 

 

 

4 521 668 

 

1 937 857 

Zwiększenie efektywności energetycznej 

budynku Szkoły Podstawowej nr 1                    
625 000 0 0 0 
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w Szklarskiej Porębie 

Budowa budynku socjalnego przy               

ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie 
1 000 000 945 000 0 0 

Przebudowa z nadbudową budynku 

Przedszkola Samorządowego nr 2                 

w Szklarskiej Porębie 

0 500 000 3 200 000 0 

Przebudowa ul. Dolnej w Szklarskiej 

Porębie 
0 1 950 000 1 000 000 0 

                                                                                      

1. Poznajmy się bardziej - projekt realizowany wspólnie z gminą Lanov i gminą Karpacz, 

ze środków programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany 

w latach 2017-2020. 
 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w Szklarskiej Porębie wraz z obiektem 

mostowym - zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Jeleniogórskim. W 2018 

roku miała być opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację 

powyższej inwestycji. Na rok 2019 miasto zabezpieczyło wkład własny w wysokości            

1 000 000 zł i wnioskowano o złożenie wniosek o dofinansowanie inwestycji ze 

środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie nie zostało 

zrealizowane w roku 2018 ze względu na brak podpisania Porozumienia przez jedną ze 

stron - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. 
 

3. Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu 

turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie -  

projekt dofinansowany ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT AJ Działanie - Ochrona                   

i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość projektu 1.680.992,00 zł, 

wnioskowana kwota dofinansowania - 1 248 965,42 zł. W dniu 28 maja 2018 r. została 

podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 1 244 596,42 zł. Zadanie 

zostanie zrealizowane do końca 2019 r.  
 

4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie poprzez rozbudowę 

i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku 

biurowo-socjalnego MZGK wraz z budową wiat, zagospodarowaniem terenu                 

i niezbędną infrastrukturą techniczną - w kwietniu 2017 r. został złożony wniosek                       

o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WD 2014-2020 ZIT AJ - Oś Priorytetowa 

6.41 Infrastruktura spójności społecznej. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych 

obszarów. Wniosek został oceniony pozytywnie. Wartość projektu 6 459 525 zł. 

Wniosek uzyskał dofinansowanie w kwocie 4.564.092,63 zł.  
 

5. Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 

w Szklarskiej Porębie – 30 maja 2017 r. otrzymano informację o dofinansowaniu 

zadania. Dofinansowanie zadania w wysokości  336 481 zł ze środków RPO WD 2014-

2020 w ramach ZIT AJ - Oś Priorytetowa 3, Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym. Zadanie było realizowane w latach 2017-2018. 
 

6. Budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie - w dniu 27 

czerwca 2017 r. została podpisana umowa na budowę budynku socjalnego z firmą 

Stolbrat z Gryfowa Śląskiego. Inwestycję zakończono w dniu 31.07.2018 r., budynek 

został oddany od użytkowania. 
 

7. Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej 

Porębie – zadanie zostało podzielone na dwa lata budżetowe (2018-2019) i jest 

realizowane ze środków własnych miasta. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2019 

roku. 
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8. Przebudowa ul. Dolnej w Szklarskiej Porębie - zadanie zostało podzielone na dwa lata 

budżetowe. W roku 2018 inwestycja miała być realizowana ze środków MSWiA na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych a w roku 2019 ze środków własnych miasta. 

Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w roku 2018.  

 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remont Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
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Przebudowa ul. Turystycznej z kostki granitowej, z chodnikiem i oświetleniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umocnienia brzegowe potoku Bednarz na odcinku od ul. Słonecznej  

do ul. 1 Maja 
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Skwer Radiowej Trójki 

 

 

Budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie 
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Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych w celu kanalizacji ruchu 

turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej 

Porębie  
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 

 

 

Wartość początkowa majątku Szklarskiej Poręby na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 

240 492 825,24 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 

276 445 635,12 zł. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup rodzajowych oraz 

udziały w spółkach prawa handlowego. 

 

Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych 

 
 

 

Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2018 r. 

Udziały w spółce Wartość 

„SPORT Szklarska Poręba” Sp. z o.o.  5 487 000,00 

Związek Gmin Karkonoskich 729 000,00 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. 3 085 500,00 

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 30 004 000,00 

Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z 

o.o. 

50 000,00 

Razem 39 355 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa grupy rodzajowej 

składnika aktywów według 

układu w bilansie

Stan na 

01.01.2018 

(wartość brutto)

Stan na 

31.12.2018 

(wartość brutto)

1. Razem wartości niematerialne 

i prawne 
395 451,70 1 930,00 0,00 397 381,70

2. Razem środki trwałe 200 737 873,54 40 941 718,54 4 986 838,66 236 692 753,42

2.1.Grunty (gr.0 KŚT) 117 108 817,14 30 689 003,57 3 403 614,10 144 394 206,61

2.1.1. Grunty stanowiące własność 

jednostki samorządu terytorialnego, 

przekazane w użytkowanie 

wieczyste innym podmiotom

0,00 29 427 552,19 31 628,09 29 395 924,10

2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)
80 024 314,08 9 862 253,51 1 487 832,63 88 398 734,96

2.3.Urządzenia techniczne i maszyny 

(gr.3-6 KŚT)
2 036 522,76 238 545,11 93 162,38 2 181 905,49

2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT) 932 245,37 133 103,50 2 229,55 1 063 119,32

2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT) 635 974,19 18 812,85 0,00 654 787,04

Razem wyszczególnione składniki  

aktywów (1+2):
201 133 325,24 40 943 648,54 4 986 838,66 237 090 135,12

Zwiększenie 

wartości 

początkowej

Zmniejszenie 

wartości 

początkowej
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V. INFORMACJA O REALIZOWANYCH POLITYKACH, PROGRAMACH 

I STRATEGIACH 

 

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY SZKLARSKA PORĘBA Z 2001 

ROKU  

 

Strategia wyznacza generalny cel: "Harmonizacja rozwoju społecznego, gospodarczego               

i przestrzennego, podnosząca jakość życia mieszkańców miasta". Po to, by zdefiniowany 

generalny cel rozwoju dla Gminy Szklarska Poręba mógł być realizowany, określono pięć 

celów strategicznych, które będą przyczyniać się do jego sukcesywnej realizacji. 

Wszystkie cele strategiczne są równorzędne. W związku z tym kolejność ich wymienienia 

nie oznacza stopnia ich ważności. Dotyczy to także celów i zadań operacyjnych, które 

będą przedstawione w dalszej części strategii. Przyjęto następujące cele strategiczne: 

1. Rozwój funkcji turystyczno-wypoczynkowej. 

2. Kształtowanie funkcji ośrodka sportów zimowych i letnich. 

3. Rozwój infrastruktury techniczno-społecznej miasta. 

4. Działania na rzecz inicjatyw kulturalno-artystycznych. 

5. Działania na rzecz pozyskania środków finansowych. 

 

Elementem pośrednim w hierarchicznej strukturze celów strategii rozwoju Gminy 

Szklarska Poręba są cele operacyjne. Cele te w strategiach rozwoju lokalnego zakreślają 

ogólny scenariusz realizacji celów strategicznych poprzez uwypuklenie elementów 

składowych celów strategicznych. W trakcie warsztatów strategicznych ostatecznie 

przyjęto 17 następujących celów operacyjnych w ramach strategii rozwoju Gminy 

Szklarska Poręba: 

1. Kształtowanie nowoczesnego zaplecza ruchu turystycznego. 

2. Kreacja warunków wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na 

rzecz funkcji turystycznej. 

3. Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta. 

4. Rozwój zaplecza sportów zimowych i letnich. 

5. Zacieśnianie współpracy w ramach Euroregionu Nysa. 

6. Działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego. 

7. Porządkowanie stanu infrastruktury społecznej. 

8. Poprawa sytuacji mieszkaniowej. 

9. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. 

10. Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną. 

11. Rozwój gazownictwa. 

12. Zmiana układu komunikacyjnego. 

13. Uporządkowanie gospodarki cieplnej. 

14. Program popierania rozwoju kultury w mieście. 

15. Identyfikacja funduszy pomocowych i innych źródeł finansowania zadań 

operacyjnych. 

16. Utworzenie zespołu liderów lokalnych. 

17. Monitoring strategii. 

 

Opis działań podjętych w 2018 roku na rzecz realizacji celów Strategii… znajduje się 

w części analitycznej Raportu. 

 

STRATEGIA „SZKLARSKA PORĘBA W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TURYSTYKI, 

SPORTU I KULTURY” - SUPLEMENT DO STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU GMINY SZKLARSKIEJ PORĘBY. 

Opis działań podjętych w 2018 roku na rzecz realizacji celów Strategii… znajduje się 

w części analitycznej Raportu. 
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STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010-2020. 

Opis działań podjętych w 2018 roku na rzecz realizacji celów Strategii… znajduje się 

w części analitycznej Raportu. 

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA 

LATA 2015 DO 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2023 

Opis działań podjętych w 2018 roku na rzecz realizacji Planu… znajduje się w części 

analitycznej Raportu. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO oraz MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

Opis działań podjętych w 2018 roku w obszarze zagospodarowania przestrzennego 

znajduje się w części analitycznej Raportu. 

 

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM 

GMINY SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2016-2021 

Opis działań podjętych w 2018 roku w obszarze gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym gminy znajduje się w części analitycznej Raportu. 

 

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI SZKLARSKIEJ PORĘBY NA LATA 2016-2023 

 

Przyjęty uchwała nr XXXV/412/2016  Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 2016 r. program 

opracowany został na lata 2016-2023. Podstawowym celem jest poprawa jakości życia 

mieszkańców Gminy poprzez stworzenie warunków do rozwoju gminy z wykorzystaniem 

uwarunkowań oraz ograniczenie problemów społecznych, przestrzennych, gospodarczych, 

środowiskowych i kulturowych.  

 

Wyznaczono 4 jednostki urbanistyczne objęte kryzysem o łącznej powierzchni 149,7461 

ha (tj. 1,96% powierzchni gminy), w tym obszar niezamieszkały poddany działaniom 

rewitalizacyjnym, obejmujący powierzchnię 4,5731 ha (Wybrany obszar rewitalizacji 

zamieszkuje 1663 osób, tj. 26,68% populacji gminy). Jednostki urbanistyczne objęte 

kryzysem nazwano na potrzeby LPR: 

 Szklarska Poręba Dolna (część obszaru nr 3), 

 Szklarska Poręba Średnia (część obszaru nr 4), 

 Szklarska Poręba Górna (część obszaru nr 5), 

 Szklarska Poręba - Turystyczna, Marysin (część obszaru nr 6). 

Program zawiera listę kluczowych zadań (46 projektów – lista A) oraz przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne przygotowane w celu minimalizowania wykluczenia społecznego, 

wspieraniu seniorów, itp. (27 zadań - lista B).   

 

Realizacja programu w roku 2018  

 

Działania zmierzające do realizacji programu są długofalowe, wiążą się z przygotowaniem 

niezbędnej dokumentacji oraz z pozyskaniem środków na ich realizacje.  

 

Zadania, które zostały zrealizowane z listy A: 

 Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1                       

w Szklarskiej Porębie, 

 Przebudowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego na potrzeby mieszkalnictwa 

socjalnego, 

 Przebudowa części  parteru budynku  OSP na szatnię i Stację Pogotowia Zespołu 

Ratownictwa Medycznego. 
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Przedsięwzięcia z listy A w trakcie realizacji:  

 zagospodarowanie Skweru Radiowej Trójki oraz modernizacja oświetlenia na ul. 1 

Maja wraz z ustawieniem koszy na śmieci, 

 zagospodarowanie skweru przy ul. Turystycznej wraz z przebudową tej ulicy                     

i zmianą oświetlenia, 

 rozbudowa i przebudowa budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1-go Maja na 

potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGL oraz rozbudowa budynków garażowych 

i wiat wraz z zagospodarowaniem  terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, 

 przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego nr 2, 

 zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5                     

w Szklarskiej Porębie, 

 przebudowa istniejącego budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny   

wielorodzinny z przeznaczeniem na wynajem w Szklarskiej Porębie.  

 

Ponadto zostały zrealizowane zadania społeczne zawarte w katalogu – lista B : 

1. Działania skierowane do dzieci i młodzieży - rozwijanie umiejętności                        

i zdolności młodzieży, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy, wzbudzenie, 

kreatywności, organizowanie alternatywnych  form spędzania wolnego czasu, 

zapobieganie patologiom społecznym, pomoc w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, integracja społeczna dzieci i młodzież, 

2. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług  w ośrodkach wychowania 

społecznego, 

3. Promocja ochrony środowiska - wspieranie inicjatyw związanych z ochroną 

środowiska: 

 propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, 

 prowadzenie kampania edukacyjnych, zapoznanie z instytucjami działającymi 

w zakresie ochrony środowiska, 

4. Poprawa jakości życia mieszkańców:  

 integracja mieszkańców, organizacja alternatywnych form spędzania czasu, 

wzbudzanie kreatywności i przedsiębiorczości, ożywienie społeczne i gospodarcze 

obszaru; w zależności od zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb planuje się 

organizację kursów językowych, zawodowych, podstaw przedsiębiorczości itp. 

5. Zajęcia eliminujące problemy uzależnienia dla młodzieży, rodziców i osób 

uzależnionych: 

 stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły, 

 zmiana przekonań  na temat stosowanych środków psychoaktywnych, 

 zapobieganie uzależnieniom  poprzez działalność profilaktyczną, 

6. Wspieranie działalności organizacji, które pomagają osobom 

niepełnosprawnym - zachęcanie społeczności lokalnej do udziału                                              

w przedsięwzięciach związanych z pomocną osobą niepełnosprawnym: 

 zwiększanie wiedzy mieszkańców Szklarskiej Poręby na temat działalność 

organizacji charytatywnych, 

 udostępnienie pomieszczeń dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych 

Światełko, 

 współpraca z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze                  

i pomoc rzeczowa –udostępnienie pomieszczenia w MOPS dla pełnomocnika KSON, 

który udzielał porad i wsparcia osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom; 

 wspierano finansowo – poprzez konkursy w ramach ustawy o pożytku publicznym 

i  wolontariacie, 

 Projekt Aktywni, zintegrowani, silniejsi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej do którego celem było zwiększenie aktywności społecznej                                   

i wzmocnienie pozycji na rynku pracy 18 osób i rodzin z terenu Szklarskiej Poręby 

zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, w tym z uwagi na bezrobocie, 

niepełnosprawność i nierówność szans. Wartość całego projektu wynosiła 179 

408,75 zł z czego kwota dofinansowania ze  środków Unii Europejskiej, w ramach 
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Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wynosiła 150 508,75 zł, 

7. Zajęcia aktywizujące dla bezrobotnych: 

 indywidualizacja wsparcia oraz pomocy w obszarze określenia ścieżki zawodowej, 

 instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie 

opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę 

uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, 

 instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi przedsiębiorczości i samo 

zatrudnienia, 

 rozwoju przedsiębiorczości (warsztaty kreatywnego myślenia, rozwój 

proakywności, skuteczne stosowanie technik i metod rozwijających myślenie                      

i działania ukierunkowane na innowacje, przygotowywanie biznes planów), 

8. Spotkania tematyczne dla seniorów: 

 wypracowanych standardów usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób 

starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania 

z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+, 

 pro-seniorskie szkolenia/warsztaty/spotkania, udział w wydarzeniach w obszarze 

edukacji, aktywizacji ruchowej (w tym związanej z usprawnianiem funkcji 

poznawczych) i promocji zdrowia, 

9. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu: 

 poprawa warunków estetycznych gminy, 

 organizacja szkoleń umożliwiających wyeliminowanie zjawiska wykluczenia 

społecznego, 

 zapewnienie równego dostępu do kultury, edukacji, rekreacji, 

10. Zwiększenie integracji społecznej: 

 organizacja przedsięwzięć angażujących mieszkańców, 

 tworzenie organizacji zrzeszających mieszkańców np. Klub małego piłkarza, 

 tworzenie miejsc umożliwiających spotkania matką z dziećmi, oraz ich 

rówieśnikami, gdzie będą mogli dzielić się doświadczeniami, 

 tworzenie grup sportowych takich jak "klub nordic-walking", do których 

mieszkańcy będą mogli należeć i regularnie uczęszczać, 

 utworzenie miejsc spotkań oraz umożliwiających zagospodarowanie czasu wolnego 

i zapewnienie rozrywki typu "letnie kino", 

 organizacja wydarzeń kulturalnych promujących gminę 

 

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA 

LATA 2016-2020 

 

Polityka społeczna Szklarskiej Poręby zawarta została w Strategii Integracji                             

i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2020 przyjętej Uchwałą Nr 

XX/228/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 stycznia 2016 roku. 

 

Przygotowana w sposób partycypacyjny Strategia zawiera wizję: Aktywni, świadomi                                

i kreatywni obywatele z silnym poczuciem tożsamości lokalnej opartej na bogatej historii 

miasta, zjednoczeni we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby jako 

miejsca realizacji marzeń i aspiracji mieszkańców. Wizja ta zostanie osiągnięta poprzez 

realizację celów strategicznych: 

 

CEL STRATEGICZNY 1: Prawidłowo funkcjonująca rodzina z dziećmi świadoma 

możliwości korzystania z oferty wsparcia społecznego i instytucjonalnego 

Dla skutecznej realizacji celu opracowano i realizowano następujące programy: 

1. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                         

w Szklarskiej Porębie na lata 2017 - 2021 przyjęty Uchwałą Nr XXXIII/378/2016 

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, 
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2. Program wspierania rodzin ze Szklarskiej Poręby na lata 2016 – 2018 przyjęty 

Uchwałą Nr XXIV/280/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z 27 kwietnia 2016. 

 

W 2018 roku zrealizowano następujące działania wynikające ze strategii oraz ww. 

programów: 

1. Przeprowadzenie diagnozy a następnie aktualizacja Programu wspierania rodzin ze 

Szklarskiej Poręby na lata 2019 – 2021 przyjętego uchwałą Nr IV/38/19 z dnia 31 

stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia i realizacji Programu wspierania rodzin ze 

Szklarskiej Poręby na lata 2019-2021 - za zadanie odpowiadał Zespół ds. monitoringu 

i aktualizacji przyjętych w gminie programów wsparcia. 

  

2. Realizowano zadania wynikające bezpośrednio z obowiązującego programu:  

Lp. Nazwa i adres podmiotu 
Rodzaj działań podejmowanych                    

w 2018 roku 

1.  Urząd Miasta  

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Granitowa 2 

przyznawanie mieszkań komunalnych                             

i socjalnych; dowóz dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych, do szkół; działalność MKRPA 

2.  Rada Seniorów 

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Granitowa 2 

pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej najstarszych członków rodziny 

3.  Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Jedności Narodowej 11 

świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia 

rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, 

stypendia, dodatki mieszkaniowe, OSL 

4.  Punkt Interwencji 

Kryzysowej 

58-580 Szklarska Poręba  

ul. Jedności Narodowej 11 

wsparcie rodzin znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej spowodowanej wystąpieniem 

negatywnych zjawisk społecznych 

5.  Opiekuńcza placówka 

wsparcia dziennego 

Świetlica Plus 

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Słowackiego 13 

organizowanie czasu wolnego, wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczne 

realizacja programów profilaktycznych 

6.  Specjalistyczno-opiekuńcza 

placówka 

wsparcia dziennego 

Świetlica Cegiełka  

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Kolejowa 22 

organizowanie czasu wolnego, wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczno-terapeutyczne 

realizacja programów profilaktycznych 

7.  Klub Integracji Społecznej 

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Kolejowa 22/1 

pomoc w odbudowywaniu i podtrzymywaniu 

umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności 

lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych 

oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, 

jako wartości na rynku pracy 

8.  Przedszkole Samorządowe 

nr 2 

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Osiedle Huty 1 

wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci 

od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki                 

w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

9.  Szkoła Podstawowa nr 1 

im. Tadeusza Kościuszki 

58-580 Szklarska Poręba  

ul.  1-go Maja 32 

zapewnienie uczniom pełnego rozwoju 

umysłowego moralnego, emocjonalnego                             

i fizycznego, stwarzanie warunków do rozwijania 

uzdolnień uczniów i pomocy uczniom mającym 

trudności w nauce i problemy w zachowaniu, 

przygotowanie uczniów  do sprawdzianu 
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szóstoklasistów i do dalszych etapów 

edukacyjnych 

10.  Szkoła Podstawowa nr 5  

im. Wlastimila Hofmana 

58-580 Szklarska Poręba  

ul. 11 Listopada 2 

zapewnienie uczniom pełnego rozwoju 

umysłowego moralnego, emocjonalnego                        

i fizycznego, stwarzanie warunków do rozwijania 

uzdolnień uczniów i pomocy uczniom mającym 

trudności w nauce i problemy w zachowaniu, 

przygotowanie uczniów  do sprawdzianu 

szóstoklasistów i do dalszych etapów 

edukacyjnych 

11.  Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

 i Mistrzostwa Sportowego  

im. J. I. Sztaudyngera 

58-580 Szklarska Poręba  

ul. Obrońców Pokoju 17  

zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i zdania 

egzaminu gimnazjalnego i maturalnego 

12.  Publiczna Poradnia  

Psychologiczno-

Pedagogiczna 

58-580 Szklarska Poręba  

Ul. Górna 29 

wspomaganie prawidłowego rozwoju 

psychofizycznego dzieci i młodzieży 

,wspomaganie prawidłowego funkcjonowania 

rodziny , wspomaganie efektywności uczenia się , 

profilaktyka zaburzeń rozwojowych i zachowań 

problemowych, trafny wybór kierunków 

kształcenia i planowania kariery zawodowej 

13.  Dom Dziecka  

im. Marii Konopnickiej  

58-580 Szklarska Poręba,  

ul. Bronka Czecha 22 

realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej dla 

dzieci i młodzieży pozbawionych trwale lub 

czasowo opieki w rodzinie własnej 

14.  Dom Pomocy Społecznej 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie (dziewczęta) 

58-580 Szklarska Poręba, 

ul. Caritas 4, 

stworzenie warunków życia dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie (dziewczęta) 

15.  Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy 58-580 

Szklarska Poręba, ul. 

Górna 29 

stosowanie specjalnej organizacji nauki, metod 

pracy, wychowania, resocjalizacji oraz 

specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej dla  

dzieci i młodzieży z powodu zaburzeń 

rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń 

w funkcjonowaniu społecznym 

16.   Izerskie Centrum 

Pulmonologii i 

Chemioterapii "IZER-MED" 

Spółka z o.o. z siedzibą w 

Szklarskiej Porębie,  

58-580 Szklarska Poręba 

ul. Sanatoryjna 1 

podejmowanie działań w zakresie profilaktyki                     

i opieki zdrowotnej 

17.  PHARMED Sp. z o.o. - 

Szklarska Poręba 

58-580 Szklarska Poręba 

ul. 1 Maja 4 

58-580 Szklarska Poręba 

podejmowanie działań w zakresie profilaktyki                      

i opieki zdrowotnej 

18.  Parafia pw. św. M.M. 

Kolbego 

58-580 Szklarska Poręba  

ul. Mickiewicza 16  

podejmowanie działalności charytatywnej, 

organizacja dożywiania najuboższych, wsparcie 

duchowe, organizacja czasu wolnego 
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19.  Parafia p.w. Bożego Ciała  

58-580 Szklarska Poręba  

ul. Wyszyńskiego 2  

podejmowanie działalności  charytatywnej, 

organizacja dożywiania najuboższych, wsparcie 

duchowe, organizacja czasu wolnego 

20.  Stowarzyszenie Rodziców 

Dzieci Niepełnosprawnych 

Światełko 

58-580 Szklarska Poręba 

ul.  

Kolejowa 22 

wsparcie rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi 

Za ww. zadania odpowiadały następujące podmioty, zgodnie z kompetencjami: placówki 

oświatowe i oświatowo – wychowawcze (MOW, DD); Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna; KIS; MOPS (w tym asystent rodziny); świetlice MOKSIAL; świetlice 

środowiskowo-terapeutyczne; Pracownia Orange; organizacje pozarządowe; władze 

samorządowe; OTU Radzimowice.  

 

3. Realizowano działania wynikające z programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w Szklarskiej Porębie.   

Lp. 
Realizacja zadań wynikających z ustawy                                           

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2018 roku 
Liczba 

1. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego (dokonywanie analizy 

i weryfikacji indywidualnych planów pomocy realizowanych przez 

grupy robocze)  

4 

2. Liczba utworzonych grup roboczych (nowe wszczęcia procedury) 

 

15 

3. Liczba spotkań w grupach roboczych 

 

56 

4. Liczba sporządzonych Niebieskich kart A 

- w tym: 

15 

- przekazanych przez funkcjonariuszy 10 

- przekazanych przez pracowników socjalnych 5 

- przekazanych przez pracowników oświaty 0 

- przekazanych przez pracowników służby zdrowia 0 

5. Liczba sporządzonych Niebieskich kart C 

 

 

10 

6.  Liczba sporządzonych Niebieskich kart D 

 

 

7 

7.  

 

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich 

kart na skutek ustania przemocy w rodzinie lub zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy albo też ustalenia że brak było 

zasadności, co do wszczęcia procedury 

 

15 

8.  

 

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/grupy robocze 

zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa w 

związku z użyciem przemocy w rodzinie lub przekazanych 

zawiadomień do Sądu o wgląd w sytuację rodzinie 

1 

Za realizację zadania odpowiadał Zespól Interdyscyplinarny oraz następujące jednostki 

wskazane do bezpośredniej realizacji jego zadań, w tym: Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, MKRPA, policja, Izer–Med; Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu 

miasta, wychowawcy z przedszkoli. 

 

4. Realizowano zadania wynikające z Programu osłonowego Pomoc gminy                                  

w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 przyjętego Uchwałą Nr 

XLV/561/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 stycznia 2014 
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Celem programu było ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci z rodzin o niskich 

dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. 

W ramach programu w 2018 sfinansowano dożywianie łącznie 54 dzieci w następujących 

placówkach: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szklarskiej Porębie - 8 dzieci 

 Szkoła Podstawowa  Nr 2 w Szklarskiej Porębie - 5 dzieci 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szklarskiej Porębie - 14 dzieci    

 Gimnazjum w Szklarskiej Porębie - 2 dzieci 

 Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie – 14 dzieci 

 Oddział Przedszkolny – 3 dzieci 

 Żłobek – 4 dzieci 

 Przedszkole „Balonik” – 3 dzieci 

 Zespół Szkól Przyrodniczo-Usługowych Jelenia Góra – 1 dziecko 

Ilość młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym którym sfinansowano posiłki z urzędu, 

na wniosek dyrektora placówki – 6 dzieci, w tym: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szklarskiej Porębie - 4 dzieci 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szklarskiej Porębie – 1 dziecko  

 Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej Porębie – 1 dziecko  

W 2018 roku łącznie 60 dzieciom sfinansowano posiłki w placówkach w uwagi na niskie 

dochody rodziców lub niedożywienie dzieci. Za zadanie odpowiadał Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej. Koszt posiłków dla dzieci w 2018 roku – 24 681,00. 

 

CEL STRATEGICZNY 2: Wysoka jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych 

 

Dla skutecznej realizacji celu w 2018:  

1. Wspólnie z Radą Seniorów przeprowadzono diagnozę potrzeb oraz opracowano 

Miejski Program Senioralny AS – Aktywny Senior dla Szklarskiej Poręby na 

lata 2019-2023    

Cel główny: Poprawa jakości życia najstarszych mieszkańców Szklarskiej Poręby. 

Cele szczegółowe: 

a) wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów 

Szklarskiej Poręby, 

b) tworzenie warunków ukierunkowanych na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa 

seniorów, 

c) zwiększenie aktywności samopomocowej, edukacyjnej, społecznej i kulturalnej 

seniorów, 

d) wzmocnienie integracji międzypokoleniowej.  

Program został przyjęty i skierowany do realizacji Uchwałą Nr VI/65/19 Rady 

Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 2019 roku. 

2. Podejmowane były także działania wspierające środowisko osób starszych                                 

i niesamodzielnych poprzez: 

a) zapewnienie usług opiekuńczych  wszystkim chętnym osobom zgłaszającym się do 

MOPS – w celu sprawnej realizacji zadania opracowano projekt uchwały nr 

LVII/630/18 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania                            

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, przyjętej przez Radę Miejską 

dnia 25 maja 2018 roku wprowadzającą istotne zmiany w zakresie ustalenia 

kosztu jednostkowego usług - do 20 zł. W 2018 roku wsparcie w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych objęto 26 osób – odnotowuje 

się stały systematyczny wzrost zapotrzebowania na wsparcie dla osób 

najstarszych .  

b) podejmowanie innych działań wspierających osoby starsze w formie pracy 

socjalnej, pomocy osobom i rodzinom , dożywiania, kierowania do DPS, I innych – 
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opisanych w sprawozdaniu  za  2018 rok z działalności i wykorzystania środków 

finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 

złożonego w dniu 22.02.2019 do Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie. 

c) udzielanie wsparcia organizacjom prowadzącym działalność pro-senioralną 

poprzez udostępnienie nieodpłatne pomieszczeń w Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej i MOKSiAL oraz udzielenie wsparcia merytorycznego – systematycznie 

przez cały rok 2018   

Za realizację działań podejmowanych wobec seniorów i osób niepełnosprawnych w 2018  

był przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (działalność pomocowa – 

rzeczowa i finansowa, wspierająca rodziny, informacyjna oraz współpraca z organizacjami 

i udostępnianie pomieszczeń) oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

(udostępnianie pomieszczeń, pomoc merytoryczna). 

 

CEL STRATEGICZNY 3: Zintegrowany system profilaktyki, ograniczania 

problemów uzależnień i zachowań aspołecznych 

  

Dla skutecznej realizacji celu w 2018:  

1. Przez cały 2018 rok realizowano zadania wynikające z Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii w Szklarskiej 

Porębie na rok 2018 r. przyjętego Uchwałą Nr XLVII/574/17 Rady Miejskiej 

w Szklarskiej Porębie z dnia 27 listopada 2017 roku. 

Za realizację zadań wnikających z programu odpowiadał Miejski ośrodek Pomocy 

Społecznej, Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz inne 

podmioty zgodnie ze swoimi kompetencjami. 

Głównym celem Programu było: Zapobieganie powstawaniu nowych problemów 

związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, szczególnie 

wśród młodzieży oraz ograniczenie już istniejących.  

Od kilku lat priorytetami w profilaktycznych i edukacyjnych działaniach miasta są: 

 podniesienie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających ze spożywania 

alkoholu oraz z zachowań ryzykownych podejmowanych pod wpływem alkoholu; 

 utrwalenie postaw abstynenckich w środowisku młodzieżowym; 

 zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępności do placówek wsparcia dziennego 

oraz tworzenie warunków dla aktywnych form spędzania czasu wolnego, między 

innymi poprzez programy sportowe i sportowo-rekreacyjne. 

Te priorytety realizowane były w 2018 roku między innymi poprzez przekazanie                         

98.000 zł organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o pożytku publicznym 

i wolontariacie.   

Realizowane one były w dwóch placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia 

dziennego – Świetlicy Plus i Świetlicy Cegiełka oraz w Klubie Integracji Społecznej. 

W obiektach tych prowadzona była całoroczna praca z dziećmi, także w zakresie 

socjoterapii i lo0gopedii i ich otoczeniem (rodzicami, mieszkańcami, osobami 

niepełnosprawnymi oraz grupami i organizacjami). 

Ponadto realizowano szereg innych działań ustawowych oraz przyjętych ww. uchwałą, 

a  opisanych w złożonym w dniu 22.02.2019 roku do Urzędu Miasta sprawozdaniu za 

2018 rok z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii 

w Szklarskiej Porębie 

 

2. Wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano 

Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomanii                        

w Szklarskiej Porębie na rok 2019 r. przyjęty uchwałą LXIII/708/18 Rady Miejskiej                  

w Szklarskiej Porębie z dnia 19 października 2018. W ramach tego programu już                          

w 2018 roku ogłoszono konkursy na nabór specjalistów – prawnika, psychologa, 

socjoterapeutkę, interwenta kryzysowego, terapeutę uzależnień i wyłoniono 
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realizatorów wsparcia tak by nieprzerwanie od 2.01.2019 udzielać wsparcia w Punkcie 

Konsultacyjnym funkcjonującym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  

 

Realizacja wydatków w ramach programu przedstawia się następująco: 

 koszty prowadzenia placówek wsparcia dziennego, tj. świetlicy PLUS i Cegiełka 

oraz Klubu Integracji Społecznej - 176 931,13,  

 zorganizowanie kolonii profilaktycznych, wakacji w mieście oraz ferii zimowych - 

53 493,87, 

 koszt specjalistów, terapeutów w Punkcie Konsultacyjnym oraz Radzimowicach -  

89 812,00,  

 pozostałe inicjatywy – programy szkolne, wsparcie osób uzależnionych, 

dofinansowanie imprez i inne - 46 418,14 

Razem: 366 655,14 – ze środków z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

      

CEL STRATEGICZNY 4: Zintegrowany system przeciwdziałania zjawisku 

wykluczenia społecznego zapewniający wsparcie osobom bezrobotnym i ubogim 

Cel ten realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) – jednostka organizacyjna 

samorządu. Szerzej o działalności MOPS w rozdziale 8.4. Raportu. 

 

CEL STRATEGICZNY 5:  Świadomi, zintegrowani i aktywni obywatele, dbający                            

o dobro wspólne, otwarci na potrzeby innych  

 

Cel ten realizują: MOKSIAL, Urząd Miasta, MOPS, organizacje pozarządowe, placówki 

oświatowe – w zakresie swoich kompetencji w odniesieniu do zadań wynikających ze 

strategii  

 

Zadanie - 5.2 Integracja i kształtowanie postaw oraz upowszechnianie idei 

wolontariatu jest realizowane między innymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach funkcjonującego tam Klubu Wolontariatu. 

 

W Klubie Wolontariatu w roku 2018r. kontynuowano podjętą w październiku 2015 roku 

współpracę z grupą młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa 

Sportowego. Zintensyfikowano także współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem 

Wychowawczym w obszarze krzewienia idei wolontariatu wśród wychowanków/uczniów 

ośrodka. W roku tym podjęto współpracę ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki. Efektem tych współdziałań jest uczestnictwo wolontariuszy z w/w instytucji                      

w działaniach podejmowanych także przez klub istniejący przy ośrodku pomocy. 

 

Wybrane zadania klubu: 

 warsztaty z wolontariatu zapoczątkowane we wrześniu 2017r. prowadzone                         

w ramach projektu „Aktywni, zintegrowani, silniejsi”, 

 współpraca ze Stowarzyszeniem Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”                      

i  zabezpieczanie zawodów rowerowych w dniach 19 maja, 16 czerwca, 8 września 

i 30 września,  

 kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów i wsparcie 

organizatorów w czasie: 

o 42 Biegu Piastów w dniach 2,3 i 4 marca  

o 6 Letniego Biegu Piastów w dniach 25 i 26 sierpnia 

o Rowerowego Biegu Piastów w dniu 29 września 

 w dniach 14-15 września obsługa biura zawodów w czasie imprezy Przejście 

dookoła Kotliny Jeleniogórskiej organizowanej przez Fundację Przejście dookoła 

kotliny, 

 obsługa biura zawodów w czasie organizowanej przez ta samą fundację imprezy 

Ultrakotlina, 

 współpraca z lokalnym Zespołem Caritas działającym przy parafii pw. św 
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Maksymiliana: systematyczna pomoc przy rozładunku, pakowaniu i wydawaniu 

żywności w ramach realizacji Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – 

w ramach Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 

2016-2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 R.  

 

Program opracowany w 2016 roku, w którym uwzględniono cele zawarte w strategiach, 

programach i dokumentach programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

 

W 2018 roku wykonano Raport z realizacji ww. Programu, w którym  przedstawiono 

postępy z realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy środowiska. Wnioski z ww. 

raportu przedstawiono w części analitycznej nin. Raportu.  

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

Program współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018 

uchwalono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/560/17 z dnia 30 października 2017 r. 

Program powstał po uprzednich konsultacjach społecznych w sprawie współpracy miasta 

Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, które trwały od 26 

września do 18 października 2017 r. i wniosków przyjmowanych do momentu 

opracowania projektu uchwały.   

 

Realizowane są dwie podstawowe formy współpracy: finansowa i pozafinansowa.  

 

Współpraca finansowa 

W roku 2018 przeznaczono z budżetu miasta 200 000 zł (kwota wynikająca z otwartych 

konkursów), a także 98 000 zł ze środków w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki                  

i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii (I konkurs na kwotę 50 tys. zł, II konkurs 

na kwotę 48 tys. zł) na realizację zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza 

sektora finansów publicznych. W trybie otwartego konkursu przyznano środki finansowe 

następującym aktywnym stowarzyszeniom: Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej; 

Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 5, Górskiemu 

Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu GOPR; Ochotniczej Straży Pożarnej; 

Stowarzyszeniu Puch Ostu; Miejskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Woskar; 

Stowarzyszeniu Bieg Piastów; Stowarzyszeniu Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach; 

Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Kamieńczyk; KSM Łabski; Fundacji Przejście 

Kotliny; Karkonoskiemu Stowarzyszeniu Cyklistów; Klubowi Sportowemu Szrenica; 

Stowarzyszeniu Karkonoskie Iskierki; Stowarzyszeniu Karkonoskie Iskierki; Nowy Młyn 

Kolonia Artystyczna; Karkonoskiemu Klubowi Karate Shinkyokushinkai; TS Regle; 

Fundacja Biegaj z Pasją; KS SMS, Stowarzyszeniu Lokalni Niebanalni, Zdolna Dolna, UKS 

Rzepiór, 

Stowarzyszenia zrealizowały zlecone zadania i rozliczyły się w terminie, co potwierdziły 

sprawozdania i kontrole. 

 

Organizacje Pożytku Publicznego z terenu Szklarskiej Poręby, na które można wpłacać 

1% podatku przy rozliczeniu rocznym PIT: 

1. BIEG PIASTÓW:  

 KRS: 0000102760 

 miasto: SZKLARSKA PORĘBA 

 obszar: Działalność charytatywna 

2.STOWARZYSZENIE "PUCH OSTU": 

 KRS: 0000258946 
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 miasto: SZKLARSKA PORĘBA 

 obszar: Edukacja i wychowanie 

3.TOWARZYSTWO IZERSKIE: 

 KRS: 0000097019 

 miasto: SZKLARSKA PORĘBA 

 

Współpraca pozafinansowa 

W ramach współpracy pozafinansowej realizowane były przedsięwzięcia: 

1. Miasto Szklarska Poręba wraz z OSP Szklarska Poręba (stowarzyszenie) przygotowało 

założenia wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

Skweru przy ul. Turystycznej. Wartość zadania inwestycyjnego to ok. 500 tys. zł, 

zadanie realizowane będzie w latach 2019-2020. 

2. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń publicznych na działalność statutową 

organizacji pozarządowych – w MOPS, w MOKSiAL, w świetlicy środowiskowej Klubie 

Integracji Społecznej. 

3. Nieodpłatne usługi transportowe busem Urzędu Miejskiego. 

4. Pomoc organizacyjna i administracyjna w organizacji imprez (szczególnie PKPS), 

pomoc osobowa i techniczna a także w zabezpieczaniu imprez. 

5. Promocja działalności stowarzyszeń i organizowanych przez stowarzyszenia imprez 

na stronach internetowych UM, MOKSiAL, druk i kolportaż plakatów. 

6. Nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej przez radców prawnych Urzędu Miejskiego 

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

7. Nieodpłatne fachowe doradztwo i pomoc przy pisaniu wniosków projektowych przez 

pracowników MOPS. 

8. Udostępnianie strony internetowej miasta. 

9. Przekazywanie informacji Stowarzyszeniom o szkoleniach, programach, naborach, 

konkursach i innych informacji. 

10. Konsultowanie spraw istotnych dla współpracy organizacji pozarządowych                     

z Federacją Organizacji Pozarządowych i Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, w tym zmian w przepisach prawa oraz opracowywanie ankiet na wniosek 

tych podmiotów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

    

34 
 

 

VI. UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ I ICH REALIZACJA 

 

 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w roku 2018 podjęła 156 uchwał, z czego:  

 25 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 

 25 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 

 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organy nadzoru lub sądy administracyjne:  

1. Organy nadzoru tj. Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęły żadnego 

postępowania nadzorczego wobec uchwał podjętych przez Radę Miejską w Szklarskiej 

Porębie i nie stwierdziły nieważności żadnej uchwały.  

2. Sygnalizacje Wojewody Dolnośląskiego: 

 Uchwała nr LVII/630/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25.05.2018 

r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania. – § 2 ust. 2 i 3 zostały podjęte z  nieistotnym 

naruszeniem art.2 Konstytucji RP,  

 Uchwała nr LVIII/640/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 

29.06.2018 r. w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu działki nr 147 obr. 0008 przy ul. Jakuszyce                            

w Szklarskiej Porębie - §5 pkt 5 uchwały w sposób nieistotny narusza art. 15 ust. 

2 pkt.3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w zw. z §4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  

 Uchwała nr LVIII/639/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 

29.06.2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, 

Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego- §5 pkt 12 podjęty z nieistotnym 

naruszeniem art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu                        

i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z §4 pkt 3 rozporządzenia ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; §5 pkt 3, §11 ust 1 - 

nieistotne naruszenia polegające na określeniu wskaźnika intensywności 

zabudowy oraz wskaźnika minimalnego udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki albo do powierzchni 

terenu, zamiast do powierzchni działki budowlanej, 

 Uchwała nr LXII/673/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28.09.2018 

r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie- §5 pkt. 8 nieistotnie 

naruszył art. 15 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu                            

i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z §4 pkt 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Szczegółowy wykaz uchwał Rady Miejskiej przyjętych w 2018 roku wraz z określeniem 

stanu ich realizacji stanowi załącznik nr 3 do Raportu. 
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VII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

 

 

Związki komunalne i porozumienia komunalne - związki międzygminne 

 

Miasto jest członkiem Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu, gmina 

Mysłakowice, ul. Robotnicza 6. Miasto przystąpiło do Związku Gmin Karkonoskich na 

podstawie uchwały Nr XXXV/305/97 Pełniącego Funkcję Rady Miejskiej w Szklarskiej 

Porębie z dnia 12 grudnia 1997 r. Związek realizuje zadania głównie z zakresu zadań 

komunalnych gmin opisane w § 7 Statutu Związku Gmin Karkonoskich nadanym uchwałą 

nr 159/XXXI/02 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 17 maja 2002 r.                    

z późn. zm.  Związek prowadzi działalność gospodarczą realizując zadania gmin związane 

ze składowaniem, utylizacją odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem. W tym celu, 

na podstawie uchwały Nr 89/XXI/13 Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich z dnia 6 

grudnia 2013 roku, Związek utworzył jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością prowadzoną pod firmą „Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami” 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu, w której Związek objął 

100 % udziałów. Spółka prowadzi Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych, która przyjmuje odpady komunalne z Miasta Szklarska Poręba.                                                      

 

Dnia 29 maja 2017 r. Miasto Szklarska Poręba zawarło Porozumienie Nr 5/2017                              

z Powiatem Jeleniogórskim – zarządcą dróg powiatowych w sprawie powierzenia przez 

zarządcę dróg powiatowych oraz przejęcia przez zarządcę dróg gminnych zadań 

publicznych polegających na letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych nr: 2731D                   

i 2733D w okresie: 2017-2020 r. Podstawą zawarcia porozumienia jest uchwała Nr 

XLIII/512/09 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 listopada 2009 roku                          

w sprawie przejęcia przez Miasto Szklarska Poręba zadania publicznego polegającego na 

letnim i zimowym utrzymaniu dróg powiatowych nr 2731D, 2732D i 2733D. W 2018 r.              

w ramach porozumienia Miasto zrealizowało zadanie letniego i zimowego utrzymania 

drogi powiatowej ulicy 1 Maja ponosząc nakłady w wysokości 72 000,00 zł 

 

Dnia 11 grudnia 2017 r. Miasto Szklarska Poręba przystąpiło do Deklaracji Sudeckiej                  

w sprawie współpracy samorządów południa i zachodu Dolnego Śląska dla poprawy 

warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców. Podstawą 

przystąpienia do Deklaracji Sudeckiej jest uchwała Nr XLVIII/575/17 Rady Miejskiej                    

w Szklarskiej Porębie z dnia 27 listopada w sprawie przystąpienia do prac nad strategią 

rozwoju społeczno–gospodarczego południowej części Dolnego Śląska „Sudety 2030”. 

Rok 2018 sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej poświęcili na opracowanie strategii rozwoju. 

Efektem pracy jest przyjęcie w 2018 r. Strategii Rozwoju Społeczno–Gospodarczego 

Południowej i Zachodniej Części Dolnego Śląska, zwanej „ Strategią Rozwoju Sudety 

2030”. Uchwała zatwierdzająca „Strategię Rozwoju Sudety 2030” została podjęta podczas 

walnego zebrania sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej w dniu 24 września 2018 w Złotym 

Stoku. Miasto Szklarska Poręba zaakceptowało dokument na podstawie uchwały Nr 

LXIII/709/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 19 października 2018 r.                      

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej 

części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”.  

 

Spółki Gminne 

 

Miasto jest wspólnikiem spółek komunalnych: 

1. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu, ul. 

Robotnicza 6 (siedziba Biura Zarządu Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 53).  

Spółka zawiązana w formie Aktu Notarialnego Repertorium A numer 1652/2005                                                                                                                                                                                                             

w celu realizacji projektu „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji”, wskazanego 
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przez Ministra Środowiska jako potencjalne przedsięwzięcie do dofinansowania                      

z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.    

Wspólnikami Spółki są: Związek Gmin Karkonoskich, Gmina Kowary, Gmina 

Mysłakowice, Gmina Podgórzyn, Gmina Szklarska Poręba, Gmina Piechowice.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 

150 857 000,00 zł. i dzieli się na 150 857 udziałów po 1 000,00 zł każdy. Miasto 

Szklarska Poręba posiada 30 004 udziałów na wartość 30 004 000,00 zł, co stanowi 

19,89 % w kapitale ogółem.   

Spółka jest właścicielem majątku wodociągowo-kanalizacyjnego zlokalizowanego na 

terenie pięciu gmin – wspólników i na ich terenie prowadzi działalność z zakresu 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Podstawą 

prowadzenia działalności są zezwolenia wydane przez organy wykonawcze tych Gmin.  

Od miesiąca listopada 2017 zmienione przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu                  

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  wprowadziły zmiany w zasadach, trybie            

i formie ustalania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków – kompetencje organu uchwałodawczego Gmin przekazane 

zostały Dyrektorom Regionalnym Zarządów Gospodarki Wodnej  Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Aktualnie obowiązujące taryfy wodno-

kanalizacyjne przedstawione zostały w części „Gospodarka wodno-ściekowa” Raportu.  

Rachunek zysków i strat Spółki za okres 1.01.2018 – 31.12.2018 r. wykazuje 

przychody ogółem w wysokości 43 631 814,90 zł; koszty  ogółem w wysokości 

40 085 144,07 zł i wynik finansowy (zysk brutto) w wysokości 3 546 670,83 zł oraz 

zysk netto w wysokości 2 727 889,83 zł. 

                                              

2. „Sport Szklarska Poręba” Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie. Miasto utworzyło 

Spółkę „Sport Szklarska Poręba” na podstawie uchwały Nr LVII/660/10 Rady Miejskiej 

w Szklarskiej Porębie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Sport Szklarska Poręba spółka                  

z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szklarskiej Porębie oraz zasad 

wniesienia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki. 

Kapitał spółki wynosi 5 487 000,00 i dzieli się na 5 487 udziałów po 1 000,00 zł każdy. 

Miasto posiada 100% udziałów w kapitale spółki.  

Spółka realizuje zadania Miasta w zakresie sportu, zarządza bazą sportową                      

i prowadzi usługi zakwaterowania sportowców. Szczegółowe zadania realizowane w 

2018 roku przedstawione zostały w części kultura fizyczna Raportu. 

Rachunek zysków i strat Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazuje 

przychody ogółem w wysokości 1 109 133,99, koszty ogółem w wysokości 

1 258 820,00 i wynik finansowy - strata (-) 149 686,01 zł. 

 

3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Kamiennej Górze. 

 

Miasto przystąpiło do spółki „TBS” na podstawie uchwały Nr LII/653/2014 Rady 

Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 2014 roku w sprawie przystąpienia Miasta 

Szklarska Poręba do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” spółka                   

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamiennej Górze. Udziałowcami „TBS” 

jest 13 wspólników: Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Miasto                       

i Gmina Lubawka, Gmina Marciszów, Gmina Szklarska Poręba, „INSTALEX Paździora & 

Olejnik, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Oława, Gmina Miejska Jawor, Gmina 

Miejska Złotoryja, Adam Czuba, BMM – Jawor sp. z o.o., Gmina Legnica. Kapitał spółki 

na dzień 31.12.2018 r. 58 217 500,00 i dzielił się na 116 435 udziałów po 500,00 zł 

każdy. Miast Szklarska Poręba posiada 6 171 udziałów o wartości 3 085 500,00 zł co 

stanowi 5,30 % w kapitale ogółem.  Spółka zarządza 1.188 lokalami mieszkalnymi 

wybudowanymi w okresie od 1998 do 2018 roku. W 2018 r. „TBS” realizowało 9 zadań 

inwestycyjnych. Na terenie Miasta Szklarska Poręba „TBS” realizuje zadanie 
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inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego 

budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na 

wynajem w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 53” obejmujące 44 lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                         

z komórkami lokatorskimi i 4 garaże wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość 

inwestycji wynosi 9 286 031,35 zł. Planowany termin oddania budynku do użytku – 

maj 2019 r. 

Rachunek zysków i strat spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. wykazuje 

przychody ogółem w wysokości 11 638 354,35 zł; koszty ogółem w wysokości 9 970 

494,69 zł; wynik finansowy – zysk brutto 1 667 859,66 i zysk netto 1 463 810,66 zł. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o.                        

z siedzibą w Warszawie. Miasto przystąpiło do Spółki na podstawie uchwały 

XLIX/611/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2014 r.                     

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Szklarska Poręba do 

Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” Sp z o.o. z siedzibą w 

Warszawie i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Krajowego 

Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. Miasto posiada 50 

udziałów w kapitale zakładowym wartości 50 000,00 zł. 

 

Stowarzyszenia Gmin 

 

Miasto jest członkiem stowarzyszeń:  

 

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa z siedzibą w Jeleniej Górze. 

Szklarska Poręba przystąpiła do Stowarzyszenie na podstawie uchwały nr 

XXXIV/203/93 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 1993 r.                       

w sprawie przystąpienia Szklarskiej Poręby do Stowarzyszenia Gmin Polskich 

Euroregionu „NYSA”. 

 

2. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych 

z siedzibą w Lwówku Śląskim. Szklarska Poręba przystąpiła do stowarzyszenia na 

podstawie Uchwały nr XIX/272/2000 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 

września 2000r. w sprawie przystąpienia Szklarskiej Poręby do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych. 

 

3. Stowarzyszenie Dolnośląska Organizacja Turystyczna z siedzibą we Wrocławiu. 

Szklarska Poręba przystąpiła do Stowarzyszenia na podstawie uchwały Nr 

XXIV/351/01 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie 

przystąpienia Szklarskiej Poręby do stowarzyszenia pn. Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna. 

 

4. Europejskie Stowarzyszenie Kolonii Artystycznych „EUROART” z siedzibą                       

w Brukseli. Miasto przystąpiło do Stowarzyszenia EUROART na podstawie uchwały Nr 

XXXVIII/446/05 Rady    Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 r.                 

w sprawie przystąpienia Miasta Szklarska Poręba do Europejskiego Stowarzyszenia 

Kolonii Artystycznych „EUROART”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

5. Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami 

Narodowymi oraz Samorządów posiadających na swym terenie inne obszary 

prawnie chronione. Szklarska Poręba przystąpiła do Stowarzyszenia na podstawie 

uchwały Nr XLIII/549/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 13 grudnia 

2013 roku w sprawie przystąpienia Miasta Szklarska Poręba do Stowarzyszenia 

Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi oraz Samorządów 

posiadających na swym terenie inne obszary prawnie chronione. 
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6. Stowarzyszenie „Geopark Góry i Pogórze Izerskie”. Miasto Przystąpiło do 

Stowarzyszenia na podstawie uchwały Nr XXVIII/330/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej 

Porębie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia Miasta Szklarska Poręba do 

Stowarzyszenia  Geopark Góry i Pogórze Izerskie”. Stowarzyszenie w fazie rejestracji. 

 

7. Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” z siedzibą w Karpaczu. Miasto 

przystąpiło do LGD na podstawie uchwały Nr XI/100/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej 

Porębie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia Miasta Szklarska Poręba do 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór”, działającego jako 

Lokalna Grupa Działania.  Efektem współpracy w ramach LGD Partnerstwo Ducha Gór 

w 2018 r. jest powołanie Miejskiej Rady Seniorów w Szklarskiej Porębie oraz 

przystąpienie do rewitalizacji terenu w obszarze ul. Turystycznej – projekt 

inwestycyjny pn. Budowa Skweru Ducha Gór. 

 

Miasta partnerskie i porozumienia partnerskie 

 

1. Partnerstwo z Miastem Aulum Haderup – w Danii. Miasto Szklarska Poręba zawiązało 

wspópracę partnerską z miastem Aulum Haderup na podstawie uchwały Nr 

XXII/130/92 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 03 września 1992 r. oraz 

zawarło umowę Generalną w dniu 05.09.1992 r. 

 

2. Partnerstwo z miastem Bad Harzburg – w Republice Federalnej Niemiec. Miasto 

Szklarska Poręba zawiązało współpracę partnerską z miastem Bad Harzburg na 

podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 lutego 1995 r. oraz 

podpisało Akt o Partnerstwie obydwu Gmin Europejskich w dniu 16 września 1995 r. 

 

3. Partnerstwo z miastem Harrachov – Republika Czeska. Miasto  Szklarska Poręba 

zawiązało współpracę partnerską z Miastem Harrachov na podstawie uchwały Nr 

XXXI/414/01 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27.09.2001 r. oraz zawarło 

umowę o Współpracy i Partnerstwie w dniu 15.11.2001 r.  

 

4. Partnerstwo z gminą Korenov – w Republice Czeskiej.  Miasto Szklarska Poręba 

zawiązało współpracę partnerską z gminą Korenov na podstawie uchwały Rady 

Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2003 r. oraz zawarło umowę                       

o współpracy w dniu 25.11.2004 r. 

 

5. Partnerstwo z miastem Augustów – Polska. Miasto zawarło umowę dotyczącą 

współpracy pomiędzy gminą Miastem Augustów a Gminą Miastem Szklarska Poręba                 

w dniu 20 lipca 2006 r. 

 

6. Partnerstwo z Miastem Puszczykowo – Polska. Miasto Szklarska Poręba podpisało list 

intencyjny o współpracy w dniu 11.06.2011 r.  

 

7. Partnerstwo z Gminą Worpswede – w Republice Federalnej Niemiec. Miasto Szklarska 

Poręba zawiązało współpracę partnerską z gminą Worpswde na podstawie uchwały Nr 

XXXVI/453/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 kwietnia 2013 r.                  

w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z gminą Worpswede w Republice 

Federalnej Niemiec oraz zawarło umowę o współpracy kulturalnej pomiędzy Szklarską 

Porębą a Worpswede w dniu 24.04.2013 r. 

 

8. Partnerstwo z miastem Kazimierz Dolny – Polska. Miasto Szklarska Poręba zawiązało 

współpracę partnerską z Miastem Kazimierz Dolny na podstawie uchwały Nr 

XLIV/558/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2013 r.                       

w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Kazimierz Dolny oraz zawarło 

porozumienie o współpracy. 
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9. W 2018 r. Miasto prowadziło współpracę partnerską z Gminą Lanov w Republice 

Czeskiej realizując projekt Poznajmy się bardziej/Poznajme se vice. Z Lanovem Miasto 

Szklarska Poręba nie posiada formalnej umowy partnerskiej.  

 

10. W 2018 r. Miasto prowadziło współpracę partnerską z Gminą Jilemnice w Republice 

Czeskiej jako działanie projektu Rok 2017 w Szklarskiej Porębie Rokiem Wlastimila 

Hofmana. Z Jilemnicami Miasto Szklarska Poręba nie posiada formalnej umowy 

partnerskiej.  

 

11. W 2018 r. Miasto prowadziło aktywną współpracę partnerską z Gminą Albrechtice                  

w Republice Czeskiej. Efektem współpracy jest przystąpienie do projektu 

Euroregionalnego pn. „Wieże widokowe, punkty widokowe i trasy turystyczne w 

przygranicznych górach. Z Albrechticami Miasto nie posiada formalnej umowy 

partnerskiej. 

 

Reasumując, w 2018 roku Miasto prowadziło aktywną współpracę partnerską z Bad 

Harzburg, Harrachovem, Albrechticami, Puszczykowem, Lanovem, Jilemnicami                           

i Puszczykowem. Szczegółowe informacje nt. współpracy w dalszej części Raportu. 

 

Inne partnerskie porozumienia o współpracy 

 

1. 17 listopada 2009 r. Miasto Szklarska Poręba wraz z Miastami Szczyrk, Wisła                         

i Zakopane powołały Forum Miast Narciarskich, którego celem jest stworzenie 

płaszczyzny wymiany doświadczeń, inicjatyw, wypracowania optymalnych rozwiązań                 

i propozycji dotyczących rozwoju miejscowości o podobnym charakterze, co                         

w konsekwencji przyczynia się do ich dalszego dynamicznego rozwoju. Szczegółowe 

zadania Forum zostały określone w deklaracji współpracy Forum Miast Narciarskich. 

 

2. Karkonoski Klaster Energii – organizacja działająca jako instytucja ustawy                             

o odnawialnych źródłach energii. Szklarska Poręba przystąpiła do organizacji na 

podstawie uchwały Nr XLII/511/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 

czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia Miasta Szklarska Poręba do Karkonoskiego 

Klastra Energii. 

 

3. Na podstawie porozumienia Nr 13/2018 zawartego pomiędzy Miastem Szklarska 

Poręba i Powiatem Jeleniogórskim podmioty prowadzą działania w zakresie udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

zasadach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 

edukacji prawnej. 

 

4. Na podstawie porozumienia zawartego 6 lipca 2018 roku pomiędzy Miastem Szklarska 

Poręba i Komendantem Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze  podmioty 

współdziałały w realizacji przez Straż Graniczną czynności organizowania                                

i dokonywania kontroli ruchu granicznego na terenie byłych turystycznych przejść 

granicznych: Orle – Jizerka oraz Polana Jakuszycka – Harrachov na kierunku 

wjazdowym do kraju w związku z okresowym przywróceniem kontroli granicznej. 

 

5. W 2018 r. Miasto zawarło 2 porozumienia z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze 

na wspólna realizację zadań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w Szklarskiej Porębie 

w drodze wykonywania wspólnych patroli oraz wsparcia Komisariatu Policji                            

w  Szklarskiej Porębie w ramach „Funduszu Wsparcia Policji”. 
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VIII. CZĘŚĆ ANALITYCZNA (EFEKTY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W 2018 

ROKU) 

 

 

8.1. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 

 

 

Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które zostało przyjęte przez Radę 

Miejską w Szklarskiej Porębie w 10 września 2007 r. – uchwała nr XII/90/07. 

 

Studium podlegało trzykrotnej, lokalnej zmianie: 

 uchwała nr XXXIV/389/09 Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2009 r. – prostował 

błąd jaki powstał przy sporządzeniu studium; 

 uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2014 r. – zmiana 

polegała na aktualizacji granic obszarów Natura 2000 oraz otuliny Karkonoskiego 

Parku Narodowego oraz częściowe otwarcie terenu zamkniętego w granicach linii 

kolejowej nr 311m; 

 uchwała nr XXX/344/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.  – zmiana objęła teren Białej 

Doliny.  

 

W 2018 r. Burmistrz przystąpił do sporządzenia analizy wynikającej z art. 32 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) – dokument zostanie przedstawiony do uchwalenia 

w roku 2019r.  

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę planowania 

przestrzennego w gminie (to akt prawa miejscowego). Na obszarze miasta obowiązują 24 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące swym zasięgiem 1360,04 

ha, co stanowi 21% jego powierzchni. Plany obejmują w większości tereny 

zainwestowane, w związku z tym wskaźnik ten w odniesieniu do obszarów objętych 

największą presją inwestycyjną jest znacznie korzystniejszy i w przybliżeniu wynosi 50%.  

 

W roku 2018 Burmistrz przedstawił do uchwalenia Radzie Miejskiej 4 projekty 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które następnie zostały przez 

Radę uchwalone, tj.  

 uchwała nr LVIII/639/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic 

Franciszkańskiej, Demokratów, Konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego                       

w Szklarskiej Porębie, 

 uchwała nr LVIII/640/18 z dnia 29.06.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowanie przestrzennego dla terenów działki nr 147 obręb 0008 

oraz części działki nr 149/356 obręb 008 przy ul. Jakuszyce w Szklarskiej Porębie, 

 uchwała nr LIX/660/18 z dnia 27.07.2018 w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego                     

i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – obszar III trasy narciarstwa biegowego; 

 uchwała nr LXII/673/18 z dnia 28 września 2018 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie Białej 

Doliny w Szklarskiej Porębie.  

 

Zmierzając do objęcia planami miejscowymi całego miasta Szklarska Poręba Burmistrz 

przygotował uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic Piastowskiej, 
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Kolejowej, Wiejskiej, Sanatoryjnej i Muzealnej w Szklarskiej Porębie – Uchwała nr 

III/17/18 z dnia 28.12.2018 r.  

Ponadto w 2018 r. rozpoczęto opracowywanie 3 nowych planów: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 

1 Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera w Szklarskiej Porębie; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obszarze ulic 

Jeleniogórskiej, Kołłątaja, 1 Maja, Małej i Krótkiej; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie „Zakrętu 

Śmierci” w Szklarskiej Poręby. 

oraz podjęto działania mające na celu zmiany 2 obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego 

Centrum” w Szklarskiej Porębie; 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w sąsiedztwie 

ulic Armii Krajowej, Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porębie. 

Uchwalenie tych planów w przyszłości przyczyni się zapewnienia ładu przestrzennego 

i umożliwi kontrolowany i zrównoważony rozwój  miasta.  

 

Na terenach nie objętych planami miejscowymi prowadzone były postępowania o wydanie 

decyzji o warunkach zabudowy. W 2018 r. Burmistrz rozpatrzył 70 wniosków o ustalenie 

warunków zabudowy, w tym: 50 wniosków rozpatrzono pozytywnie – wydana decyzja, 6 

pozostało bez rozpatrzenia (nie uzupełniono braków formalnych w wymaganym 

terminie), 5 zostało rozpatrzonych negatywnie, 5 spraw zostało umorzonych, 3 zostały 

zawieszone (ze względu na przystąpienie do prac planistycznych). Ponadto Burmistrz 

wydał 39 opinii i zgód na wejście na tereny gminne z infrastrukturą, rozpatrzył 18 

wniosków o nadanie numerów porządkowych na nieruchomościach oraz wydał 215 

zaświadczeń/wypisów/wyrysów z planu miejscowego. 

 

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – obowiązujących                           

i w trakcie opracowywania stanowi załącznik nr 4 do nin. Raportu. 

 

 

8.2. REALIZOWANE PROGRAMY INWESTYCYJNE  

 

 

Realizując program usuwania skutków klęsk żywiołowych dofinansowany                            

z funduszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonano:  

1. Rozpoczęto prace projektowe drogi i mostu w ciągu ul. Żeromskiego. Prace 

projektowe wraz z pozwoleniem na budowę zostaną zakończone w 2019. Inwestycja 

jest wpisana na listę zadań powodziowych od 2010r. 

2. Zaplanowano przebudowę ul. Dolnej ze środków powodziowych, jednak ze względu na 

brak przejęcia odcinków ulicy od PKP oraz projektowane przełożenie sieci gazowej 

przesunięto realizację zadania na rok 2019. 

3. Wykonano przebudowę ul. Kołłątaja ze środków powodziowych. 

4. Zakończono przebudowę ul. Turystycznej z kostki granitowej i chodnikiem                         

i oświetleniem. 

5. Odbudowano umocnienia brzegowe potoku Bednarz na odcinku od ul. Słonecznej do 

ul. 1 Maja. 

 

Realizując program ochrony i udostępniania zasobów przyrodniczych obszarów 

Natura 2000 dofinansowywany przez Urząd Marszałkowski: 

6. Rozpoczęto budowę ścieżek rowerowych w celu kanalizacji ruchu turystycznego na 

cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000  w Szklarskiej Porębie. 
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Realizując program finansowego wsparcia w tworzeniu lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych finansowany przez 

Ministra Infrastruktury i Budownictwa: 

7. Zakończono budowę budynku socjalno-mieszkalnego z 15 lokalami mieszkalnymi 

przy ul. Waryńskiego 

 

Realizując program zwiększenia efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej finansowany przez Urząd Marszałkowski: 

8. Zakończono termomodernizację SP nr.1 i wymieniono pokrycie dachu w starej części. 

 

Inwestycje finansowane ze środków własnych: 

9. W roku 2018 negocjowano porozumienie ze Starostwem Powiatowym na przebudowę 

drogi powiatowej 2733D – ul. 1 Maja wraz z mostem. Zarezerwowano środki na 

wykonanie projektu. Z winy Starostwa porozumienie nie zostało osiągnięte. 

10. Rozpoczęto budowę bariery wzdłuż ul Granitowej, wykonano podbudowę i mur 

oporowy na odcinku 15mb. Elementy balustrady wykonano warsztatowo a montaż 

przeszedł na rok 2019. 

11. Na budowę drogi manewrowej i dojazdowej do parkingu przy ul. Turystycznej 

wykonano dokumentację z pozwoleniem na budowę. 

12. Rozpoczęto budowę ul. Stromej i ze względu na konieczność wykonania                                

i ustabilizowania nasypu przesunięto zakończenie na rok 2019. 

13. Zlecono wykonanie dokumentacji na schody o konstrukcji stalowej prowadzące do 

dworca PKP. Ze względu na trudności spowodowane przez Konserwatora Zabytków 

z uzgodnieniem projektu prace projektowe przesunięto na rok 2019. 

14. Wykonano studium komunikacyjne centrum miasta które wykazało brak możliwości 

zamknięcia całej ul.1 Maja z przeznaczeniem na deptak. 

15. Wykonano przebudowę ul. Demokratów wraz z odwodnieniem. 

16. Wymieniono nawierzchnię asfaltową ul. Turystycznej. 

17. Przejęto odcinek nowej kanalizacji deszczowej w górnej części ul. Waryńskiego. 

18. Zaktualizowano kosztorysy na 5 punktów widokowych w ramach projektu 

współfinansowanego z Czechami. 

19. Rozpoczęto remont Przedszkola Samorządowego nr.2  przy ul. Osiedle Huty 1. 

20. Wybudowano halę sportowa łukową przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego 

w Szklarskiej Porębie. 

21. Przebudowano nawierzchnię  wraz z zagospodarowaniem Skweru Radiowej Trójki. 

22. Opracowano dokumentację na skwer przy ul. Turystycznej i Obrońców Pokoju. 

23. Wykonano dokumentację na miejsca parkingowe przy Urzędzie Miasta.  

24. Odnowiono i częściowo ocieplono elewację budynku Urzędu Miasta. 

25. Zamontowano klimatyzację  w budynku promocji miasta i straży miejskiej. 

26. Zbudowano monitoring etap II ulica Partyzantów-Demokratów - dwie kamery, 

dworzec PKP - dwie kamery, budynek Urzędu Miasta - dwie kamery, Jeleniogórska - 

sczytująca tablice rejestracyjne. 

27. Wybudowano bieżnię dwutorową w Szkole Mistrzostwa Sportowego. 

28. Wykonano dokumentacje na przebudowę przepustu na potoku Bednarz przy  

 ul. Bronka Czecha. 

29. Wykonano dokumentację na oświetlenie ul. Dolnej, Makuszyńskiego, Kasprowicza. 

30. Zakupiono iluminacje świąteczne. 

31. Budowę czterech siłowni terenowych przeniesiono na rok 2019 z uwagi na brak ofert 

 przetargowych. 

 

Infrastruktura drogowa 

 

W układzie drogowym Gminy funkcjonuje następująca hierarchia dróg: drogi krajowe, 

wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez miasto przechodzi 2,5km drogi krajowej, 3,6km 

drogi wojewódzkiej, 0,5 km drogi powiatowej oraz około 80 km dróg gminnych.  
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W roku 2018 wykonano następujące zadania remontowe na drogach: 

1. Odcinek ul. Odrodzenia -  remont kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni 

jezdni, na odcinku 100m– koszt: 254 tys. zł 

2. Odcinek ul. Kasprowicza – odtworzenie systemu odwodnienia wraz z wpustami 

ulicznymi, wymiana krawężników, wymiana nawierzchni na odcinku 147m, koszt: 219 

tys. zł  

3. Odcinek ul. Orla Skała – wymiana nawierzchni jezdni, na odcinku 132m, koszt: 65 

tys. zł 

4. Odcinek ul. Turystycznej – wymiana nawierzchni na odcinku 278m, koszt: 148 tys. zł 

5. Odcinek ul. Matejki – wymiana nawierzchni na odcinku 472m, koszt: 107 tys. zł 

6. Odcinek ul. Waryńskiego – utwardzenie nawierzchni na odcinku 175m, koszt. 45 tys. 

zł 

7. Ul. Demokratów – remont części chodnika o powierzchni 53m2, koszt: 7 tys. zł 

8. Remonty częściowe nawierzchni dróg polegające na łataniu ubytków, powierzchnia 

załatanych ubytków: 1500m2, koszt: 124 tys. zł  

9. Montaż bariery energochłonnej na odcinku ul. Osiedle Podgórze, długość 72mb, koszt: 

11 tys. zł  

10. Remont schodów zlokalizowanych w pasie drogi publicznej ul. Krasińskiego, koszt: 19 

tys. zł 

11. Remont kładek dla pieszych zlokalizowanych na ul. Brzozowej, koszt: 11 tys. zł 

12. Zmiana organizacji ruchu (projekt, wdrożenie projektu) koszt: 32 tys. zł 

13. Zakupiono 864 szt. płyt betonowych typu Jomb, kwota: 47tys. zł w celu realizacji 

zadań zaplanowanych na rok 2019. 

Przez cały rok wykonywane były prace polegające na letnim i zimowym utrzymaniu dróg. 

Prace wykonywane były przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szklarskiej 

Porębie – drobne remonty dróg, zamiatanie ulic i chodników, bieżące utrzymanie zieleni 

w pasie drogowym oraz wykaszanie poboczy dróg, bieżące utrzymanie rowów i poboczy, 

zbieranie odpadów z poboczy, udrażnianie rowów dla przepływu wody, bieżące wycinanie 

traw, zarośli w celu odprowadzenia wód, bieżące utrzymanie i naprawa elementów 

wyposażenia technicznego dróg, czyszczenie wpustów ulicznych, przepustów, studni, 

udrażnianie przepustów i urządzeń odwadniających, utrzymanie oznakowania pionowego 

w pasie dróg, czyszczenie znaków drogowych, prostowanie słupków i znaków, 

interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wykonywanie 

prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego z nawierzchni ulic, chodników                  

i placów, zapobieganie i likwidacja śliskości nawierzchni ulic i chodników, zakup                         

i magazynowanie piasku i soli. 

 

Schemat miejskiej sieci dróg stanowi załącznik nr 5 do nin. Raportu. 

 

Oświetlenie ulic i placów 

 

Gmina Szklarska Poręba należy do Związku Gmin Karkonoskich. W celu optymalizacji 

kosztów energii elektrycznej, w roku 2017 Gmina przystąpiła do Porozumienia w sprawie 

wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej w trybie 

przetargu nieograniczonego. W wyniku przeprowadzonych działań stawka 1 kWh jest 

niższa niż ta, którą można było uzyskać podczas indywidualnych negocjacji.  

 

Sieć oświetlenia ulicznego obejmuje około 1200 punktów świetlnych. Sukcesywnie, sieć 

oświetlenia miejskiego jest modernizowana i przebudowywana. W roku 2018 r. na 

remonty sieci wydatkowane były środki w wysokości 92 tys. zł. Każdego roku 

negocjowana jest umowa na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego.  
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8.3. OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 

 

Organizacja oświaty na terenie miasta Szklarska Poręba 

 

W 2018 r. obowiązywał plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów ustalony 

uchwałą nr XXXIX/454/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2017 r. 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

W omawianym obszarze na terenie Miasta funkcjonowały trzy szkoły podstawowe: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,  

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana, 

 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego.  

W przypadku tej ostatniej placówki, była ona zorganizowana w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera. Jako, że 

szkoła ta powstała z przekształcenia Gimnazjum i włączenia do niej Gimnazjum 

Mistrzostwa Sportowego, to właśnie w tej szkole, w 2018 r. funkcjonowały wygaszane 

oddziały gimnazjalne i oddziały gimnazjalne mistrzostwa sportowego. Na podstawie 

aneksu z dnia 8 września 2017 r. do Porozumienia Nr 2/13 z dnia 27 września w sprawie 

współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół oraz zasad 

finansowania Zespołu szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana 

Izydora Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie, zawartego z Powiatem Jeleniogórskim, 

organem wykonującym zadania organu prowadzącego Zespół Szkół jest Powiat. 

 

Według stanu na 30 września 2018 r. do szkół publicznych, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Szklarska Poręba uczęszczało 416 uczniów, z tego: 

 207 uczyło się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki,  

 82 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana, 

 127 w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego (58 

uczniów z tej liczby to uczniowie oddziałów gimnazjalnych i gimnazjalnych 

mistrzostwa sportowego). 

 

Sieć szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie miasta Szklarska 

Poręba uzupełnia sieć przedszkoli ustalona uchwałą nr XXXVIII/431/17 Rady Miejskiej                  

w Szklarskiej Porębie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie sieci prowadzonych przez Miasto 

Szklarska Poręba publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. W jej skład wchodzi: 

 Przedszkole Samorządowe nr 2 „Kryształek” w Szklarskiej Porębie, 

 Oddział Przedszkolny w Szkole podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Szklarskiej Porębie.  

Wśród placówek wychowania przedszkolnego funkcjonuje także prowadzone przez osobę 

fizyczną Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Balonik”, z liczbą wychowanków 39. 

 

Na terenie miasta znajduje się żłobek „Magiczny Świat Maluchów”, w którym przebywa 

45 dzieci do lat 3. W roku 2018 gmina otrzymała 81 000 zł dofinasowania z budżetu 

Państwa w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 MALUCH+”. 

 

Działania podejmowane w placówkach oświatowych i udział w programach 

rządowych 

 

W szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szklarska 

Poręba, w 2018 r. prowadzone były liczne programy. Większość z nich była kontynuacją 
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działań podejmowanych w latach poprzednich. W tym miejscu podkreślić należy także                   

szeroki zakres działań profilaktycznych, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom.  

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki od lat prowadzone są działania 

promujące zdrowie. Ich zwieńczeniem było uzyskanie w 2018 r. Krajowego Certyfikatu 

Szkoły Promującej Zdrowie. W 2018 roku szkoła otrzymała także Certyfikat Szkoły 

Sportowych Talentów w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa 

Europejskiego.  Od  2017 roku szkoła realizuje ogólnopolski projekt : „Edukacja poprzez 

Szachy w Szkole”. Projekt realizowany jest w klasach  I - II. Ponadto w szkole 

prowadzone były ciekawe projekty i innowacje m. in.: „Gimnastyka mózgu”, „Lepsza 

Szkoła” czy „Zasady logicznych konsekwencji ”. W szkole duży nacisk kładzie się na 

rozwijanie aktywności fizycznej. Z tego powodu szkoła uczestniczyła w realizacji 

programów sportowych, w tym w Sprawnym Dolnoślązaczku, kierowanym dla klas I - III 

oraz w ogólnopolskim projekcie „Drużyna Energii”. Szkoła promowała także placówkę                 

w wymiarze lokalnym, m. in. poprzez organizowanie Rodzinnych Festynów Sportowych 

czy Jarmarku Świątecznego.  

 

W Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana realizowane były działania 

wynikające m. in. ze Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, w tym 

w klasach I-III program „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Projektowi temu towarzyszyły 

liczne zajęcia promujące postawy antyagresyjne, a także mające na celu profilaktykę 

zagrożeń. Uczniowie klas I-V uczestniczyli w projekcie „Europejski program dopłat do 

spożycia mleka” oraz „Owoce w szkole”. Szkoła ta także brała udział w programie 

Sprawny Dolnoślązaczek. 

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba każdego roku 

monitorowane są wyniki egzaminów zewnętrznych i stosownie do uzyskanych efektów, 

podejmowane są działania naprawcze. W roku 2018 podstawą konstruowania programu 

naprawczego była analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych szkoły podstawowej 

oraz dla klas trzecich gimnazjum. Szkoły opracowały programy naprawcze w celu 

wyszczególnienia umiejętności, które nie zostały w dostatecznym stopniu opanowane 

przez uczniów. 

 

W 2018 r. Miasto Szklarska Poręba zrealizowało, złożony z końcem poprzedniego roku 

wniosek na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów 

nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w rządowym 

programie na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Celem programu było rozwijanie 

infrastruktury szkolnej oraz kompetencji uczniów i nauczycieli.  Miasto Szklarska Poręba, 

będąc Beneficjentem programu otrzymało dotację w wysokości 42 000,00 zł, przy 

wkładzie własnym na poziomie 10 500,00 zł. Dzięki udziałowi w programie szkoły zostały 

wyposażone w nowoczesne tablice interaktywne oraz interaktywne monitory dotykowe 

wraz z niezbędnym oprogramowaniem.   

 

W 2018 r. Miasto Szklarska Poręba wystąpiło do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 

2018 z tytułu  dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach 

podstawowych. Dzięki dofinansowaniu Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

została wyposażona w pomoce dydaktyczne do geografii, biologii, fizyki i chemii na kwotę 

12 929,00 zł.  

 

Wychowanie i kultura fizyczna w placówkach oświatowych  

  

Charakter miasta Szklarska Poręba naturalnie wymusza wspieranie rozwoju fizycznego 

dzieci i młodzieży. Realizuje się to m. in. przez prowadzenie klas sportowych w Szkole 

Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonującej w Zespole Szkół 
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Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej 

Porębie. W Oddziałach Mistrzostwa Sportowego realizowany był w 2018 r. ukierunkowany 

etap szkolenia sportowego poziomie klas VI – VIII szkoły podstawowej i ostatniej klasy 

gimnazjalnej. 

W roku 2018 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Szklarska 

Poręba realizowane były programy sportowe mające na celu zwiększenie zainteresowania 

kulturą fizyczną oraz promowanie tego rodzaju aktywności wśród uczniów, ich rodziców 

i opiekunów. Były to m.in. program „Sprawny Dolnoślązaczek”. Program, realizowany 

w województwie dolnośląskim, od września 2017 r. na stałe wpisał się w plan pracy szkół 

podstawowych w Szklarskiej Porębie, najpierw jako program Sprawny Dolnoślązaczek 

(idea programu zrodziła się już w 2010 r.), potem przez 3 lata jako ogólnopolski program 

Mały Mistrz, a od 2017 znowu jako Sprawny Dolnoślązaczek. W województwie 

Dolnośląskim operatorem programu jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” 

we Wrocławiu. Program finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Skierowany jest do najmłodszych uczniów,   

jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła programu opiera się na blokach 

sportowych, w których uczniowie mają szansę opanowania określonych umiejętności 

i wiadomości. Celem programu jest rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności 

ruchowych oraz kształtowanie odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza 

dotyczących zdrowego stylu życia zdrowia, a także podniesienie atrakcyjności zajęć                   

i wzmocnienie roli nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego.  

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników  

 

W 2018r. Burmistrz Szklarskiej Poręby wydał na podstawie przepisów zawartych 

w ustawie Prawo oświatowe, w ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

a także na podstawie uregulowań Kodeksu postępowania administracyjnego dwie decyzje 

administracyjne w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych 

pracowników. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest 

finansowane ze środków Funduszu Pracy, które Wojewoda przekazuje na wyodrębniony 

rachunek bankowy miasta. Dofinansowanie przyznane w celu przygotowania zawodowego 

młodocianych dotyczyło w jednym przypadku przyuczenia do wykonywania określonej 

pracy w zawodzie, a w drugim nauki zawodu i wynosiło odpowiednio 1 016,00 zł 

i 3 142,58 zł. 

 

Realizacja obowiązków ustawowych 

  

W 2018 r. Miasto Szklarska Poręba wypełniało ustawowe obowiązki poprzez zwroty 

dotacji przekazywanych gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień zawartych 

między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotyczyły one pokrywania kosztów 

dotacji za uczniów będących mieszkańcami Miasta Szklarska Poręba uczęszczających do 

publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach. 

Zobowiązania te zostały określone w art. 50 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 października 

2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. W 2018 r. Miasto Szklarska Poręba 

pokrywało koszty wychowania przedszkolnego w miesiącu wrześniu 2018 r. 772,36 zł za 

ucznia (razem 1 544,72 zł), w październiku, listopadzie 788,43 zł (razem 3 153,72 zł,                 

w tym kwota wynikająca z rozliczenia rocznego dokonanego przez Gminą Miejską 

Piechowice) oraz zwróciła dotację wypłacaną niepublicznym przedszkolom. 

 

Realizując kolejny ustawowy obowiązek Miasto Szklarska Poręba na podstawie art. 17 

ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2203 ) udzieliło w 2018 r. dotacji podmiotowej dla osoby fizycznej 

prowadzącej niepubliczne przedszkole w wysokości 75 % podstawowej kwoty dotacji. 

Podstawowa kwota dotacji za miesiące styczeń – kwiecień 2018 r. na jedno 

dziecko/wychowanka w ujęciu miesięcznym wynosiła 600,25 zł, za miesiące maj – 
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październik 2018 r., po aktualizacji dokonanej w oparciu o art. 43 ust. 2 pkt 1) ww. 

ustawy - 723,36 zł, a za miesiące listopad - grudzień, po aktualizacji dokonanej 

w oparciu o art. 43 ust. 2 pkt 2) ww. ustawy - 791,38 zł  

 

Miasto Szklarska Poręba, zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59, 949, 2203) realizowało obowiązek 

zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrotu 

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice,  jeżeli droga dziecka pięcioletniego oraz obywającego obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km. Natomiast zgodnie                  

z dyspozycją art. 39 ust. 1-3 ustawy Prawo oświatowe Miasto realizowało ten obowiązek 

dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych oddziałów gimnazjalnych, jeżeli droga 

dziecka z domu do szkoły przekracza dla uczniów klas I-IV  3 km, a dla uczniów klas V-

VIII (poprzednio V-VI oraz Gimnazjum) 4 km. 

 

Usługi bezpłatnego transportu  wraz z opieką w 2018 świadczyła, wyłoniona na podstawie 

zapytania ofertowego firma transportowa Serwis Samochodowy Sp. z o.o. z siedzibą                  

w Jeleniej Górze, na podstawie umowy nr OR.2150.25.2017 z kosztem miesięcznym 

ustalonym na poziomie  990,00 zł brutto. Zwrot kosztów przejazdu dziecka, zgodnie                 

z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, odbywa się na podstawie przedłożonych biletów 

miesięcznych za przejazd środkami komunikacji publicznej. Koszt zakupu miesięcznego 

biletu ulgowego to za miesiąc styczeń 2018 r. - 80,00 zł, od lutego 2018 r. do końca roku 

– 86,00 zł. W poszczególnych miesiącach z uprawnienia korzysta 14 - 17 

rodziców/opiekunów prawnych. W 2018 r. dokonano zwrotu za 162 bilety zakupione 

przez rodziców bądź opiekunów prawnych.   

 

Miasto Szklarska Poręba realizowało także obowiązek określony w art. 39 ust. 4 ustawy 

Prawo oświatowe, zgodnie z którym Miasto zapewniało niepełnosprawnym uczniom 

bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola (uprawnieni 

byli uczniowie niepełnosprawni, których kształcenie i wychowanie odbywa się na 

podstawie art. 127 ustawy Prawo oświatowe) oraz do najbliższej szkoły 

ponadpodstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,                           

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do końca 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 21 rok życia). 

 

Usługę przewozu uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunem w I półroczu 2018 

realizowała, wyłoniona na podstawie zapytania ofertowego firma transportowa Serwis 

samochodowy Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, na podstawie umowy nr 

OR.2150.15.2017 z kosztem miesięcznym ustalonym na poziomie 3 999,80 zł brutto, 

natomiast od września 2018 r. (umowa nr OR.2150.16.2018) usługę realizowała ta sama 

firma z kosztem miesięcznym 4 998,00 zł. 

 

Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców Miasto Szklarska Poręba 

dofinansowywało także koszty zakupu ulgowego biletu dziecka/ucznia szkoły 

podstawowej bądź dotychczasowych oddziałów gimnazjalnych poza obowiązkiem 

ustawowym. Dotyczyło to tych uczniów, których droga z domu do szkoły nie przekracza 

odległości określonych w art. 39 ustawy Prawo oświatowe, ale mieści się w następujących 

przedziałach - od 1,5 km do 3 km w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych                 

i od 1,5 km do 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych. 

 

Dofinansowanie wynosiło 50% kosztów zakupu biletu i było wypłacane na po podstawie 

Zarządzenia nr 0050.843.2018 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 2 stycznia 2018 r. 

w sprawie dofinansowania przejazdów uczniów do szkół na terenie Miasta Szklarska 
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Poręba dokonywanych na podstawie imiennych ulgowych biletów miesięcznych.                            

W miesiącu z uprawnienia korzysta 4 – 6 rodziców/opiekunów prawnych. 

 

 

8.4. POMOC SPOŁECZNA 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie powstał na mocy Uchwały 

Miejskiej Rady Narodowej w Szklarskiej Porębie Nr XI/59/90 z dnia 30 marca 1990 r. 

Dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/36/15 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

nadano statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

 

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkujących Szklarską Porębę 

w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach 

nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad 

dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej                            

i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia 

społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych. 

 

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, 

świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, a także 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Ponadto podejmuje zadania 

wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę 

poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznanych wśród 

społeczności lokalnej potrzeb. Zadania te ośrodek pomocy realizuje na podstawie 

obowiązujących w Polsce ustaw oraz uchwał przyjętych przez Radę Miejską Szklarskiej 

Poręby. W 2018 roku obowiązywało 27 uchwał nadających kierunek działaniom 

pracowników MOPS. 

 

Łączny koszt utrzymania Ośrodka w 2018 roku wyniósł 908 610,51 zł, w tym: 

 146 777,00 zł - dotacja z DUW, 

 761 833,51 zł - środki gminy. 

 

Strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy tworzą 4 podmioty: 

1. Ośrodek pomocy, ul. Jedności Narodowej 11:  

a) z działami - Dział Pomocy Środowiskowej, Dział Świadczeń Rodzinnych, Dział 

Finansowo-Kadrowy, Sekretariat, Dział Obsługi,  

b) z samodzielnymi stanowiskami – dyrektor, główny administrator ds. 

organizacyjnych i pomocy społecznej  

2. Klub Integracji Społecznej – ul. Kolejowa 22 – 1 osoba na ½ etatu 

3. Placówki wsparcia dziennego:   

a) Świetlica Plus – Słowackiego 13  -2 osoby na ½ etatu 

b) Świetlica Cegiełka – Kolejowa 22 – 1 osoba na ½ etatu 

 

Poniżej wybrane zadania zrealizowane w działach Ośrodka pomocy w 2018 roku: 

 

I. Dział Pomocy Środowiskowej  

 

Zadania przypisane do działu realizują: dyrektor, główny administrator ds. 

organizacyjnych i pomocy społecznej, 4 pracowników socjalnych, asystent rodziny 

zatrudniony na ½ etatu ((6 os. na pełen etat i 1 osoba na ½ etatu, z tym że w 2018 roku 

jeden pracownik socjalny przez cały rok był na urlopie macierzyńskim) 

Świadczenia z ustawy o pomocy społecznej 

 

W 2018 roku pomocą społeczną finansową i usługową objęto 239 osoby.  
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Osoby korzystające z pomocy w postaci pracy socjalnej 

Przedział 

wiekowy osób 

korzystających  

z pomocy w 

postaci pracy 

socjalnej 

Płeć 

Ogółem liczba 

osób 

w przedziale 

wiekowym 
kobiety mężczyźni 

 

0 - 17 

 

0 

 

1 

 

1 

 

18 – 25 

 

14 

 

9 

 

23 

 

26 – 35 

 

19 

 

15 

 

34 

 

36 – 45 

 

15 

 

12 

 

27 

 

46 – 55 

 

15 

 

20 

 

35 

 

56 – 65 

 

24 

 

61 

 

85 

 

66+ 

 

16 

 

18 

 

34 

Ogółem liczba 

osób objętych 

pracą socjalną 

103 136 239 

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 

W 2018 roku w ramach Programu pomocą objęto 403 osoby. Kwalifikację dochodową 

osób uprawnionych przeprowadzali pracownicy socjalni. 

W 2018r. pozyskano artykuły spożywcze o łącznej wartości: 40 650,08 zł i tonażu                             

7 780,80 kg. 

 

Firmy pomocy udzielone w ramach zadań własnych gminy 

Rodzaj świadczenia 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba rodzin 

Liczba osób                   

w tych 

rodzinach 

ZASIŁKI STAŁE 88 86 98 

ZASIŁKI OKRESOWE 97 96 166 

SCHRONIENIE 6 6 6 

POSIŁEK 95 70 143 

- w tym dla dzieci 47 27 89 

USŁUGI OPIEKUŃCZE 22 22 2 

- w tym specjalistyczne 

(zwykłe) 
2 2 2 

ZASIŁKI CELOWE 82 80 118 

W 2018 roku ze świadczeń przyznanych decyzją skorzystało 288 osób na łączna kwotę 

1 396 567,45 zł, w tym: 

 zasiłki stałe - 495 237,44 zł – dotacja DUW 

 zasiłki okresowe - 183 785,75 zł - dotacja DUW 



      

 

Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

    

50 
 

 zasiłki celowe, w tym koszty pochówku - 55 163,59 zł - środki gminy 

 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 223 047,58 zł - środki 

gminy oraz dotacja DUW 

 zabezpieczenie oraz pobyt w schroniskach - 43 050,12 zł - środki gminy 

 pobyt w Domach Pomocy Społecznej - 247 343,91 zł - środki gminy 

 program dożywianie - 148 939,06 zł - środki gminy oraz dotacja DUW 40%/60% 

 

Karta Dużej Rodziny - w 2018 roku wydano 14 Kart Dużej Rodziny (w tym 3 duplikaty 

kart). 

 

Świadczenia z ustawy o systemie oświaty dot. świadczeń pomocy materialnej               

o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki szkolne 

W I półroczu 2018 roku z pomocy materialnej o charakterze socjalnym skorzystało 

łącznie 24 uczniów, w II półroczu 33 osoby. 

Stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2018 roku wypłacono w łącznej 

wysokości 22.617,60 zł, za okres wrzesień-grudzień 2018 w wysokości 22 667,20 zł. 

W 2018 r wypłacono także 2 zasiłki szkolne dla 2 osób w łącznej wysokości 500,00 zł. 

 

Świadczenia z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

W 2018 roku wydano: 

 29 decyzji administracyjnych, ustalających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki 

zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, 

 26 decyzji administracyjnych, zgodnie, z którymi opłacano składki na 

ubezpieczenie zdrowotne osób uprawnionych do zasiłku stałego, nieposiadających 

prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, 

 1 decyzję administracyjną, zgodnie, z którymi opłacano składki na ubezpieczenie 

zdrowotne za osobę realizującą Indywidualny Program wychodzenia                                   

z bezdomności. 

Koszt zadania - 42 158,64 – dotacja DUW 

 

Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

zadania wynikające z realizacji ustawy „Za życiem” 

Asystent rodziny realizujący cześć zadań z ww. ustaw pracując na ½ etatu                            

w zadaniowym czasie pracy obejmował wsparciem: 

 w I półroczu 9 rodzi, 

 w II półroczu 6 rodzin. 

Maksymalna ilość rodzin objętych wsparciem zgodnie z ustawą wynosi 15 –                               

w zatrudnieniu na cały etat. Koszt zadania 19 225,65 – środki gminy 

 

Projekt „Aktywni, zintegrowani, silniejsi” 

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego zrekrutowano: 

 młodzież w wieku od 16 do 30 lat, ucząca się i niepracującą ze Szklarskiej Poręby, 

 osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, 

 osoby o niskich dochodach lub bez dochodu, bezrobotne lub bierne zawodowo,                  

o niskim wykształceniu lub pracujące w zawodach o niskim statusie społecznym  

 osoby lub rodziny korzystające z pomocy społecznej 

W ramach projektu 18 uczestników może skorzystać z nieodpłatnych formach wsparcia                     

w tym w: 

 treningach kompetencji i umiejętności społecznych 

 kursie prawa jazdy kategorii B i C 

 kursie opiekuna osoby starszej, 

 we wsparciu psychologa oraz terapeuty uzależnień; 

 działaniach klubu wolontariatu; 
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 warsztatach ekologicznych w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej 

Karkonoskiego Parku Narodowego 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i wzmocnienie pozycji na rynku 

pracy 18 osób i rodzin z terenu Szklarskiej Poręby zagrożonych wykluczeniem                             

i wykluczonych, w tym z uwagi na bezrobocie, niepełnosprawność i nierówność szans.  

Projekt realizowany jest w terminie od 1.09.2017 do 31.01.2019 w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W okresie od 1.01.2018 do 30.06.2018 zrealizowano lub rozpoczęto następujące 

zadania:  

 praca socjalna, 

 treningi kompetencji i umiejętności społecznych, 

 grupowa i indywidualna terapia psychologiczna, psychospołeczna i rodzinna, 

 wolontariat, 

 warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia, uzależnień i usamodzielnienia,  

 kurs pierwszej pomocy przedmedycznej z elementami profilaktyki zdrowia; 

 kurs opiekuna osoby starszej. 

Wartość całego projektu wynosiła 179 408,75 zł z czego kwota dofinansowania ze  

środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wynosiła 

150 508,75 zł.  

 

II. Dział Pomocy Środowiskowej  

 

Zadania przypisane do działu realizują 2 osoby: starszy administrator świadczeń 

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, administrator świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego 

 

Program „Rodzina 500 plus” 

W 2018 roku realizowano pomoc w postaci świadczenia wychowawczego w wysokości 500 

zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na wysokość 

dochodu rodziny. 

Rodziny z dochodem na osobę poniżej 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku 

wychowywania dziecka niepełnosprawnego, otrzymają także wsparcie na pierwsze lub 

jedyne dziecko. 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych 

z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb 

życiowych. 

 

Świadczenia wychowawcze Liczba spraw 

Przyjęte wnioski, w tym: 

- w formie papierowej 

- w formie elektronicznej 

332 

(266) 

(66) 

Wydane decyzje, w tym: 

- przyznające prawo do świadczenia 

330 

(302) 

Działania na rzecz ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych 

(poprzedzone przedłożonymi dokumentami) 
47 

Wydane zaświadczenia 2 

Współdziałanie z innymi instytucjami 21 

Odwołania od decyzji 1 

Razem 733 
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Koszt zadania 2 194 707,60 – dotacja z DUW. 

 

Świadczenia rodzinne 

Świadczeniami rodzinnymi są: 

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "becikowe", 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne 

i specjalny zasiłek opiekuńczy, 

 świadczenie rodzicielskie. 

 

Zestawienie ilości działań zrealizowanych w zakresie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych w 2018 roku 

Świadczenia rodzinne 
 

Liczba spraw 

Przyjęte wnioski 309 

Wydane decyzje 619 

Działania na rzecz ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych 

(poprzedzone przedłożonymi dokumentami) 
125 

Postępowania w sprawie podwyższenia wysokości SP, ZP i ZDO 224 

Wydane zaświadczenia 26 

Współdziałanie z innymi instytucjami 52 

Odwołania od decyzji 3 

Razem 1.358 

Koszt zadania 1 680 543,03 – dotacja z DUW 

 

Zasiłek dla opiekuna 

Przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 

2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do 

świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekuna przysługuje na czas ważności 

orzeczenia o niepełnosprawności bez względu na dochód rodziny w wysokości 520,00 zł 

miesięcznie, a od 1 listopada 2018 r. w wysokości 620,00 zł. 

W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie świadczenia. 

Koszt zadania 12 880,00 – dotacja z DUW 

 

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

z 2016, poz. 1860 z późn. zm.) od 1 stycznia 2017 r. wprowadziła jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim                      

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. 

W 2018 roku nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie świadczenia. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od 

rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed 

sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na 

dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do 

ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na 
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dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic 

nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 

Świadczenia z FA przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 

nie przekracza kwoty 725,00 zł. Ponadto świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco 

ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną. 

 

Fundusz alimentacyjny i działania wobec dłużników Liczba spraw 

Przyjęte wnioski o FA 46 

Wydane decyzje dotyczące FA 53 

Działania na rzecz ustalenia uprawnień do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (poprzedzone przedłożonymi dokumentami)  

23 

Współdziałanie z innymi instytucjami w sprawach o świadczenia z FA 11 

Pisma do dłużników alimentacyjnych (informacje, wezwania na wywiad, 

zobowiązanie do zarejestrowania w PUP, wszczęcia postępowania w 

sprawie zwrotu świadczeń wypłaconych z FA, wszczęcie postępowania       

w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań) 

82 

Decyzje dla dłużników alimentacyjnych 7 

Współdziałanie z innymi instytucjami w sprawie dłużników 

alimentacyjnych 

187 

Razem 409 

Koszt zadania – 228 170,00  - dotacja z DUW. 

  

Program „Dobry start” 

Od 1 czerwca 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadziło 

nowe świadczenie „Dobry start”, przysługujące raz w roku w wysokości 300 zł z tytułu 

rozpoczęcia roku szkolnego. 

Wnioski o świadczenie można było składać od 1 lipca każdego roku przez internet lub od 

1 sierpnia tradycyjnie w formie papierowej, do 30 listopada.  

W 2018 roku świadczenie „Dobry start” otrzymało 459 dzieci zamieszkujących na terenie 

Szklarskiej Poręby. 

Program realizowały dwa działy – Dział Świadczeń Rodzinnych wspólnie z pracownikiem 

Działu Finansowo – Kadrowy. 

Koszt zadania – 142 330,00 - dotacja z DUW. 

 

III. Dział Finansowo-Kadrowy 

 

Zadania przypisane do działu realizują 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 

pracy: główny księgowy, administrator ds. dodatków mieszkaniowych, środków trwałych               

i wyposażenia, księgowa. Dział ten obsługuje pod względem finansowym wszystkie 

wymienione wyżej zadania a ponadto organizuje prace społecznie użyteczne, dodatki 

mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. 

 

Prace Społecznie Użyteczne 

Prace społecznie użyteczne to forma wsparcia skierowana do osób bezrobotnych bez 

prawa do zasiłku, jednocześnie korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz 

osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie 

usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym 

programie zatrudnienia socjalnego. Prace te odbywają się bez nawiązania stosunku pracy 

ani umowy o pracę.  

Prace organizowane były na bazie Porozumienia Nr 2/2018 z dnia 13.02.2018r. 

zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze a Miastem Szklarska 
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Poręba na okres od 01.03.2018r. do 30.11.2018r. Realizowane były przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

Miejscem wykonywania prac społecznie użytecznych był teren miasta Szklarska Poręba   

a zakres prac, które obejmowały to: drobne prace remontowe, konserwatorskie, 

ogrodnicze, gospodarcze, porządkowe, praca gońca, doręczyciela, prace usługowe oraz 

na rzecz mieszkańców (przy dystrybucji żywności, pomoc usługowa).  

Podmioty, w których organizowane były prace społecznie użyteczne, to: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 

W okresie obowiązywania porozumienia do wykonywania prac społecznie użytecznych 

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze skierował łącznie 10 osób, z tego: 

 przerwała wykonywanie -   1 osoba 

 odmówiła wykonywanie -   1 osoba 

 zakończyła wykonywanie  -   1 osoba 

Na koniec obowiązywania porozumienia, tj. 30.11.2018r. prace realizowało 7 osób. 

Osoby realizujące PSU miały obowiązek wypracować 40 godzin miesięcznie, uzyskując za 

wykonywaną pracę świadczenie pieniężne w wysokości 8,30 zł za godzinę (kwota ta 

obowiązuje od 01.06.2018r.). Starosta zrefundował gminie ze środków Funduszu Pracy 

60% kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. 

Koszt zadania – 8 266,39 – środki gminy. 

 

Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć 

kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Ustawa wskazuje krąg osób 

uprawnionych do otrzymania dodatku mieszkaniowego.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku objęto pomocą, w formie dodatku 

mieszkaniowego 71 gospodarstw domowych. Wypłacono 694 dodatki na, w tym 126 

dodatków wypłacono na konta wnioskodawcom, natomiast 568 wypłacono przelewem na 

konta zarządców.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do ośrodka pomocy wpłynęło 120 wniosków                   

o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 120 decyzji, w tym 107 przyznających 

dodatek oraz 13 decyzji odmownych. Uchylono 3 decyzje. Wydano 1 decyzję 

wstrzymującą wypłatę dodatku mieszkaniowego do czasu uregulowania zaległości                    

w wysokości  czynszu należnego  za pełne 2 miesiące obowiązywania decyzji. 

Koszt zadania 110 215,71 – środki gminy. 

 

Dodatek energetyczny 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się prowadzeniem spraw, związanych ze 

zryczałtowanym dodatkiem energetycznym dla odbiorcy wrażliwego. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku objęto pomocą, w formie dodatku energetycznego 

41 gospodarstw domowych. Wpłynęło 69 wniosków o przyznanie dodatku 

energetycznego. Wydano 62 decyzje przyznające dodatek energetyczny oraz 7 decyzji 

odmownych (brak przyznania dodatku mieszkaniowego). 

Wypłacono razem 320 dodatków w tym:    

• dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną - 143 dodatki  

• dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 177 dodatków. 

Koszt zadania 4 488,51 – dotacja z DUW. 

 

IV. Sekretariat  

 

Zadania sekretariatu wykonuje 1 osoba zatrudniona na cały etat.  Sekretariat MOPS łączy 

funkcję biura podawczego, punktu informacyjnego, centrali telefonicznej, obsługi 

kancelaryjnej dla MOPS oraz administracyjnej dla Działu Pomocy Środowiskowej                           
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(w zakresie ograniczonym do przekształcania planu pomocy w formę decyzji 

administracyjnej). 

W 2018 roku w Dziale Pomocy Środowiskowej wydano 826 decyzji: 

 decyzje przyznające - 664 szt. 

 decyzje odmowne - 4 szt. 

 decyzje zmieniające - 120 szt. 

 decyzje uchylające - 19 szt. 

 decyzje wygaszające - 9 szt. 

 decyzje uznające za nienależnie pobrane świadczenie - 5 szt. 

 decyzje żądające zwrotu - 5 szt. 

 

Problemy, z którymi borykał się ośrodek pomocy w 2018 roku – trendy 

w obszarze polityki społecznej: 

1) zmiana odbiorcy usług pomocy społecznej, tj.  

a) wolno ale systematycznie spada ilość osób korzystających z pomocy społecznej 

(finansowej, merytorycznej, prawnej, w postaci pracy socjalnej) z uwagi na 

bezrobocie, 

b) w szybkim tempie wzrasta zapotrzebowanie na pracę socjalną oraz usługi dla 

osób starszych, w tym samotnych (interwencje, pomoc w kontaktach na linii 

służba zdrowia, instytucje, własna rodzina; przyznawanie usług opiekuńczych, 

kierowanie do DPS),  

c) młodsze pokolenia coraz częściej nie czują moralnego zobowiązania do 

zajmowania się/pomocy starszym rodzicom – co skutkuje obciążeniem 

organizacyjnym i finansowym dla Szklarskiej Poręby, 

d) wzrasta ilość osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym duża część to młodzi 

ludzie, co w konsekwencji prowadzi do  

 wzrostu zaangażowania pracowników pomocy społecznej we wsparcie 

dla tej grupy,  

 wzrostu nakładów na specjalistyczne usługi opiekuńcze - wzrost 

zapotrzebowania na osoby podejmujące się opieki prawnej nad osobami 

w części lub całkowicie ubezwłasnowolnionymi, 

 wzrostu zapotrzebowania na mieszkanie chronione; 

 wzrostu nakładów finansowych na domy pomocy społecznej dla osób                    

z zaburzeniami psychicznymi;  

e) olbrzymia zamiana w rodzaju i ilości zadań jakimi zajmuje się ośrodek pomocy 

społecznej – w 2003 roku zajmował się jedynie realizacją ustawy                       

o pomocy społecznej co stanowiło 100% wykorzystanego czasu pracy                          

i zaangażowania pracowników MOPS; do końca 2018 – w ciągu 15 lat 

przerzucono do Działu Pomocy Środowiskowej 5 kolejnych dużych ustaw                       

i programów a do innych działów następnych 8 ustaw i programów, nie 

wspominając o zadaniach gminy i przyjętych w związku z tym uchwałach; 

zgodnie z rachunkiem ilość pracy wzrosła o 1200% a ilość personelu 

merytorycznego w stosunku do 2003 roku (8 pracowników) o 90% do 15 

pracowników – nie wliczając w to świetlic i Klubu Integracji Społecznej,   

f) drastycznie zmniejszające się zainteresowanie pracą w ośrodku pomocy 

społecznej, w tym ze strony młodych osób – ośrodek od 3 lat boryka się ciągłymi 

brakami kadrowymi wynikającymi ze fluktuacji kadr i brakiem kandydatów                   

w odpowiedzi na ogłaszane konkursy – średnia wieku pracowników MOPS to 49,5 

roku; 8 z 15 pracowników MOPS ma powyżej 50 lat, 

g) rynek pracy pracownika rzutuje na wzrost wynagrodzenia w sektorze gospodarki, 

co za tym idzie na oczekiwania młodych jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia 

w jednostkach samorządu – niskie wynagrodzenie w połączeniu z nadmiernym 

obciążeniem zadaniami, odpowiedzialnością za życie i bezpieczeństwo człowieka, 

wygórowanymi oczekiwaniami państwa, samorządu i środowiska oraz pracą                     
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o bardzo niskim prestiżu jest jednych z głównych czynników braku kandydatów 

na pracowników MOPS, 

h) rosnące  wymagania wobec ośrodka pomocy i jego pracowników, tzn.: 

 ustawowe wymogi dotyczące wykształcenia specjalistycznego, 

 ustawowo nakładane kolejne zadania, 

 oczekiwania władz wobec pracowników odnoszące się do szybkiego, 

bezproblemowego i skutecznego rozwiązywania trudnych sytuacji 

interwencyjnych, 

 oczekiwania (czasami sprzeczne) mieszkańców – w zakresie 

zaspokajania wszystkich potrzeb – począwszy od bezpieczeństwa, przez 

pracę aż do poszanowania osoby oraz jej stylu życia, 

 oczekiwania innych służb (zdrowia, policji, prokuratury), by przyjąć na 

siebie obowiązki ustawowo nigdzie nie przypisane. 

 

 

8.5. OCHRONA ZDROWIA 

 

 

Na terenie miasta Szklarska Poręba znajdują się 2 przychodnie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej: 

1. IZER-MED Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 1, który w ramach zakresu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych oferuje:  

a) Poradnie dla dorosłych i dzieci; 

b) Gabinet zabiegowy i laboratorium; 

c) Punkt szczepień; 

d) Poradnie chirurgiczną; 

e) Poradnie okulistyczną; 

f) Poradnie neurologiczną; 

g) Poradnie stomatologiczną; 

h) Poradnie USG; 

i) Pracownia badań  pola widzenia; 

j) Poradnie RTG 

2. PHARMED Sp. z o.o. przy ul. 1 Maja 4, który w ramach zakresu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych oferuje: 

a) Poradnie dla dorosłych i dzieci; 

b) Gabinet zabiegowy; 

c) Punkt poboru krwi; 

d) Punkt szczepień  

 

Ponadto przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „IZER-MED” przy 

ul. Sanatoryjnej 1 udzielane są: 

1. Stacjonarne świadczenia zdrowotne w zakresie: 

a) Diagnostyki i leczenia chorób płuc i nowotworów; 

b) Opieki nad Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, która obejmuje swoim 

zakresem: inwazyjną wentylację mechaniczną oraz pielęgnację i rehabilitację 

osób niewymagających hospitalizacji, zapewnienie im środków 

farmaceutycznych i materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia 

odpowiedniego do stanu zdrowia, a także opiekę w czasie organizowanych 

zajęć kulturalno-rekreacyjnych; 

2. Ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

a) Onkologii; 

b) Pulmonologii. 

3. Pracownia Tomografii Komputerowej  
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Górna 29 

Poradnia jest placówką otwartą, w której są oferowane kompleksowe profesjonalne 

i bezpłatne pomocy psychologiczno–pedagogiczno–logopedycznej oraz doradczej 

dzieciom i młodzieży we współdziałaniu z rodziną, placówkami oświatowo–edukacyjnymi, 

służbą zdrowia, instytucjami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. 

 

RADZIMOWICE Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, ul. Dolna 4  

Ośrodek oferuje pomoc osobom uzależnionym zarówno od środków chemicznych 

(alkohol, leki, narkotyki) jak i od zachowań (seks, hazard, zakupy, Internet/komputer) 

oraz osobom współuzależnionym. Udzielana jest pomoc psychologiczna, psychiatryczna 

oraz psychoterapeutyczna osobom zmagającym się z uzależnieniami oraz ich rodzinom. 

 

Na terenie Miasta Szklarska Poręba znajdują się trzy apteki: 

1. Apteka „ESKULAP” ul. 1 Maja 4 

2. Apteka „KROKUS” ul. Jedności Narodowej 7 

3. Apteka „RETRO” ul. Mała 1 

 

 

8.6. KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE, ZABYTKI 

 

 

Działalność kulturalna związana jest głównie ze środowiskiem artystycznym miasta. 

Szklarska Poręba jest miastem zamieszkałym przez ludzi kultury oraz aktywnie 

działających malarzy, fotografów, rzeźbiarzy i innych artystów czerpiących inspiracje                      

z magii tego miejsca. Wielu spośród nich jest członkami Stowarzyszenia Nowy Młyn 

stworzonego na wzór dawnego Stowarzyszenia Artystycznego św. Łukasza 

podejmującego tematykę karkonoskiego malarstwa pejzażowego. Szklarska Poręba, obok 

Kazimierza Dolnego, jest drugim polskim miastem – polską kolonią artystyczną 

należącym do Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych „EURO-ART”. 

 

Jednostką miejską realizującą zadania z zakresu kultury jest Miejski Ośrodek Kultury, 

Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Działania realizowane przez 

MOKSIAL wpisują się w założenia strategii realizowanych na terenie miasta Szklarska 

Poręba. 

 

Imprezy kulturalne, które odbyły się w 2018 roku 

Nazwa imprezy Kwota 
Forma  

organizacji 

Koncert Retro Boże Narodzenie Ania 

Rusowicz i goście z udziałem Martyny 

Jakubowicz, Marka Piekarczyka, Adama 

Nowaka, Ani Brachaczek, Marceliny, Staszka 

Karpiel – Bułecka, Szymona Chyc-Magdzina 

53 871,77 Główny organizator 

Ski Retro Festiwal 

- Narty stare ale jare (zawody: skoki, zjazdy, 

slalom) 

- Boa szal jest na bal – Bal retro na lodzie - 

”Powsinogi na cztery nogi” - spektakl 

kabaretowo-teatralny 

17 385,53 Główny organizator 

Festiwal „Trójka Górom”  

- 7 audycji radiowych  

- 6 spotkań z gwiazdami 

- Koncerty – Organka 

- spektakle – Magda Umer i Kabaret MUMIO 

257 920,38 Główny organizator 
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- rodzinne warsztaty 

Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 

- konkurs dla amatorów i profesjonalistów- 

(ASP z Wrocławia, Łodzi, Katowic, Gdańska) 

konkursy i zabawy w lodzie i śniegu 

50 930,38 Główny organizator 

Strefa Kultura (cykl wydarzeń kulturalnych od 

wiosny do jesieni) 

- Góry bez górali – panel dyskusyjny 

- Grubasa – monodram Wandy Szymaniowskiej 

- Kino objazdowe – premiery filmowe 

- Koncert Huraban 

20 036,04 Główny organizator 

JarMAJK – Jarmark – warsztaty, pokazy, 

animacje 

7 692,40 Główny organizator 

„ARTSKWER- Letni Festiwal Sztuki”  

- 50 warsztatowe,  

- występy cyrkowe, taneczne, muzyczne, 

widowiska,  

- 18 pokazów,  

- stoiska promocyjne, rękodzielnicze 

86 057,97 Główny organizator 

Wernisaże, wystawy 

- wystawa plenerowa 100 TON 

- wystawa plenerowa – Znikająca Architektura 

- „Artyści w hołdzie Hofmanowi” poplenerowa 

wystawa w Czechach w Harrachovie 

- „Artyści w hołdzie Hofmanowi” poplenerowa 

wystawa w Czechach w Jlemnce 

3 932,06 Główny organizator 

Terra Incognita – cykl comiesięcznych 

spotkań z podróżnikami 

2 630,00 Współorganizacja 

100 lecie odzyskania Niepodległości 

- Gra terenowa „Granica” 

- Bieg Niepodległości 11 Listopada 

8 914,07 Główny organizator 

Zaułek Szklarzy - organizacja wydarzeń 

upamiętniającego mistrzów hutniczych Gór 

Izerskich i Karkonoszy 

2 855,41 Współorganizacja           

z Leśną Hutą 

Dzień Dziecka połączony z zakończeniem 

warsztatów w MOKSiAL 

9 780,87 Główny organizator 

51 Ogólnopolska Giełda Piosenki 

Studenckiej 

17 050,69 Współorganizacja        

z Uniwersytetem 

Wrocławskim, 

Lokalna Organizacją 

Turystyczną 

Projekt „100 TON”  

I etap - Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski – 

monumentalna rzeźba w byłym wyrobisku 

Wiciarka autorstwa Zbigniewa Frączkiewicza 

oraz wernisaż 
Projekt finansowany przez Unię Europejską ze Środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska 

44 451,38 Główny organizator 

Koncert Kamila Bednarka w Szklarskiej Porębie- 

Dolnośląski Chillout - poczuj wakacyjny luz 
Projekt dofinansowany przez : Ośrodek Kultury i Sztuki we 
Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego oraz 12 podmiotów lokalnych 

80 832,33 Główny organizator 

100 lecie odzyskania Niepodległości 

Festyn Maksymilianki 

1 500,00 Współorganizacja 
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Celtycka Noc pod Szrenicą - koncert 2 000,00 Współorganizacja 

Mikołajki - spektakl „Elfy w tarapatach”, 

warsztaty świąteczne dla dzieci, wizyta 

Mikołajka i drobne upominki  
Przedsięwzięcie współfinansowane przez Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

1 126,86 Główny organizator 

Projekt „Kulturalne Karkonosze- Ścieżki 

tożsamości” 

- 12 Ogólnopolski Festiwal Psychologii Procesu 

- Spotkanie autorskie z Joanna Marią 

Chmielewską 

- Koncert Retrofonik 

- Spotkanie autorskie z Robertem Rientem 

- Znikająca architektura Domów Sudeckich – 

warsztaty oraz wernisaż 
Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski 

17 709,54 Realizacja projektu 

ze Stowarzyszeniem 

Lokalni-Niebanalni 

Świąteczny Jarmark Rozmaitości” 

rękodzieło prezentowane przez  mieszkańcy                  

i artystów oraz okolicznych twórców. 

- Wspólne kolędowanie i ubieranie choinki 

- Świąteczne warsztaty 

4 992,34 Główny organizator 

Wigilia Emerytów – spotkanie dla emerytów 1 997,03 Współorganizacja 

Utrzymanie Ogrodu Ducha Gór 18274,65 MOKSiAL 

RAZEM 721 941,80  

 

Warsztaty zorganizowane w 2018 roku 

Nazwa Kwota 
Przeznaczenie 

kwoty 

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Działania bilansowane czesnym słuchaczy 

25 012,39 Działalność 

statutowa UTW 

Chór „Porębianie” 

 

8 925,42 Działalność chóru 

Warsztaty plastyczne dla dzieci 17 753,54 Organizacja 

warsztatów 

Zajęcia gry na gitarze 2 866,28 Organizacja zajęć 

Warsztaty wokalne 7 997,66 Organizacja 

warsztatów 

Zajęcia taneczne 

- tango argentyńskie 

- Zumba junior 

- Zumba Kidss 

- Zumba Gold 

- Zumba 

30 774,30 Organizacja zajęć 

Zajęcia piłkarskie 20 400,00 Współorganizacja 

zajęć 

Warsztaty świąteczne Wielkanocne                  

i Bożonarodzeniowe 

2 555,72 Organizacja 

warsztatów 

Warsztaty artystyczne 

mozaika ceramiczna 

3 188,94 Organizacja 

warsztatów 
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Warsztaty zimowe podczas ferii zimowych 7 460,25 Organizacja 

warsztatów 

Warsztaty fotograficzne 1 310,13 Organizacja 

warsztatów 

Warsztaty psychologiczne – POP Kreacje  Współorganizacja 

zajęć 

RAZEM 107 844,63  

Miejska Biblioteka Publiczna 

 

W roku 2018 w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa", Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, 

biblioteka otrzymała dotację w wysokości 11 200,00. Za otrzymane środki zakupiono 440 

książek, w tym 254 z literatury pięknej dla dorosłych, 131 dla dzieci i młodzieży oraz 55 

książek z innych działów. W ramach wkładu własnego, który wynosił 18 000,00 

zakupiono 665 książek, w tym 464 z literatury pięknej dla dorosłych, 31 dla dzieci 

i młodzieży, 170 z innych działów. 

 

Wśród zakupionych książek znalazły się nagradzane w konkursach literackich pozycje 

m.in. "Rzeczy, których nie wyrzuciłem" Marcina Wichy, oraz rekomendowane i chętnie 

czytane "Boskie zwierzęta" Szymona Hołowni, "Dom z dwiema wieżami" Macieja  

Bielawskiego-Zaremby, popularne cykle powieściowe autorstwa Lucindy Riley, 

Remigiusza Mroza, Magdaleny Kordel. 

 

W ubiegłym roku dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta możliwe było uruchomienie 

trzech biblioteczek plenerowych, które służą mieszkańcom i turystom. Uroczyste otwarcie 

przy udziale władz miasta i mediów miało miejsce 30 października 2018. 

 

Ochrona zabytków 

 

Na terenie Gminy Szklarska Poręba zlokalizowanych jest 29 zabytków wpisanych do 

rejestru zabytków (objętych ochroną ścisłą). Ponadto realizując zadania z zakresu 

ochrony zabytków Gmina prowadzi Gminną Ewidencje Zabytków wprowadzoną 

zarządzeniem Burmistrza Szklarskiej Poręby nr 0050.776.2017 z dnia 01 września 2017r. 

Rzeczona ewidencja obejmuje swoją ochroną 520 zabytków nieruchomych. 

 

Jednocześnie decyzją nr 611/J z dnia 26 lutego 1980 r. ścisłą ochroną w formie wpisu do 

rejestru zabytków objęty został układ urbanistyczny miasta Szklarska Poręba. 

 

 

8.7. SPORT, TURYSTYKA I REKREACJA 

 

 

Szklarska Poręba posiada dobrze rozwiniętą na terenie miasta sieć obiektów sportowych 

w postaci boisk, wielofunkcyjnych kompleksów boisk oraz przyszkolnych sal sportowych. 

Infrastruktura sportowa podlega cyklicznej rozbudowie i unowocześnianiu wpierając tym 

samym dążenia miasta do pełnienia funkcji bazy treningowej i pobytowej. Posiadanie 

bazy sportowej służy także szkolnictwu sportowemu i rozwojowi kół sportowych. 

 

Jednostką miejską realizującą zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji jest Miejski 

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Działania 

realizowane przez MOKSIAL wpisują się w założenia strategii realizowanych na terenie 

miasta Szklarska Poręba. 
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Imprezy sportowe 

Nazwa imprezy Kwota Organizacja 

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby  

w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie                   

i Skibobach o Puchar Burmistrza 

7 562,00 Główny organizator 

42 Bieg Piastów 2018 

Koncert Sydneya Polaka i oficjalna dekoracja na 

Skwerze radiowej Trójki 

37 906,67 Współorganizacja ze 

Stowarzyszeniem 

Biegu Piastów 

Rodzinne Zawody Narciarskie 592,00 Główny organizator 

Zawody w Kajakarstwie Górskim 

„Akademickie Mistrzostwa Polski 

Kamienna 2018” 

1 945,00 Współorganizacja 

zawodów                          

z Akademickim 

Klubem Turystyki 

Kajakowej „Bystrze” 

w Krakowie 

Wynajem miejsca na imprezy 6 845,86  

Festiwal Rowerowy BIKE WEEK 

- Bike Maraton 

- Szosowy Klasyk 

- Trek Enduro 

- Skate Park 

- Air Water Show Jump 

- Koncert Mezzo 

- Strefa Dziecka 

126 961,40 Główny organizator 

Festyny sportowe na orlikach 4 853,56 Główny organizator 

Wielka Pętla Izerska 7 975,78 Współorganizacja 

zawodów z KS 

„Regle” 

Zabawy podwórkowe 1 804,13 Główny organizator 

X PZU Maraton Karkonoski 7 308,73 Współorganizacja 

Fundacją „Maraton 

Karkonoski” 

BIKE ADVENTURE 45 000,00 Główny organizator 

Harcerski Rajd Górski „GRANICA” 1 500,00 Współorganizacja 

rajdu z Komenda 

Hufca ZHP w 

Świdnicy 

„Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej” 3 334,14 Współorganizacja 

rajdu z Karkonoską 

Grupą GOPR                    

i SPORT IZERY                  

w Piechowicach 

70 Międzynarodowy Rajd Sudecki TRIAL 5 000,00 Współorganizacja 

rajdu ze SPARTĄ 

WROCŁAW 

RAZEM 258 589,27  

 

Ważnym elementem działalności MOKSIAL-u jest utrzymanie działających na terenie 

miasta obiektów sportowych i rekreacyjnych, w tym: „Blisko Boisko” 

ul. Waryńskiego, „Orlik 2012” ul. Okrzei, „Orlik 2012” ul. Partyzantów, place zabaw przy 

ul. Waryńskiego, ul. Okrzei, ul. Partyzantów, ul. 11 Listopada, siłowni zewnętrznej przy 

ul. Okrzei, Skatepark przy ul. Okrzei. Roczny koszt utrzymania ww. obiektów to 

43 386,49 zł. 
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„SPORT Szklarska Poręba” Sp. z o.o.  

 

SPORT Szklarska Poręba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest 100% własnością 

miasta Szklarska Poręba. Działa na majątku dzierżawionym od Szklarskiej Poręby.                          

W 2018 przyjęła ok. 13 000 osobo-dni sportowców, w tym medalistów olimpijskich, 

mistrzostw świata i Europy, kadrę narodową dyscyplin biegowych, kajakarstwa, 

wioślarstwa i innych. 

Działania na rzecz środowiska sportowego Szklarskiej Poręby wykraczające poza 

podstawową działalność spółki, realizowane w 2018 roku: 

1. Piłkarska sekcja MOKSIAL korzystała z trawiastego boiska na stadionie 

lekkoatletycznym, na którym organizowała treningi trzy razy w tygodniu po ok. 30 

osób czyli ok. 90 osób w tygodniu i ok. 360 wejść miesięcznie z tego tytułu. 

2. Klub Sportowy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie prowadzony 

przez małżeństwo Anny i Piotra Rostkowskich korzystał zarówno ze stadionu jak                

i z hali sportowej. Treningi odbywały się trzy razy w tygodniu na stadionie i dwa razy                     

w tygodniu w hali po ok. 20 osób, czyli ok. 100 osób w tygodniu, ok. 400 osób 

miesięcznie. 

3. Towarzystwo Sportowe Regle regularnie, raz w tygodniu, trenowało na stadionie ok. 

20 osób (ok. 80 osób miesięcznie).  

4. Na stadionie odbywały się, organizowane przez TS Regle, imprezy Izerskiego 

Weekendu Biegowego składającego się z Wielkiej Pętli Izerskiej, Małej Pętli Izerskiej                

i Piątki Izerskiej. Wzięło w niej udział ok. 1200 uczestników plus ok. dwa razy tyle 

osób towarzyszących. Zawodnikom i obsłudze udostępnione zostało zaplecze 

sanitarne oraz hala sportowa na potrzeby biura zawodów. 

5. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby i mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy korzystają ze 

stadionu nieodpłatnie, licznie trenują w ilości – średnio 10 osób dziennie. Daje to ok. 

250 – 300 osób miesięcznie. 

6. W Powiatowych Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej udział wzięło 280 zawodników. 

7. W Powiatowych Mistrzostwach Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych udział wzięło 150 

zawodników. 

8. Na stadionie odbyła się impreza branżowa o zasięgu ogólnopolskim – Mistrzostwa 

Polski Pocztowców (ok. 150 osób z osobami towarzyszącymi). 

9. Klub Sportowy SZRENICA regularnie organizował dla swoich członków testy                                  

i sprawdziany formy, po ok. 30 – 40 osób jednorazowo. 

10. W sezonie z treningu na stadionie korzystało 11 amatorskich grup biegowych                 

z całej Polski zakwaterowanych poza ośrodkiem SPORT Szklarska Poręba. Każda 

grupa liczyła średnio 20 – 30 osób, a z każdym zawodnikiem przyjechały średnio 2 – 

3 osoby towarzyszące. (Około 300 osób plus ok 800 - 1000 osób towarzyszących).  

11. Na stadionie odbyły się dwa koncerty przeznaczone dla mieszkańców Szklarskiej 

Poręby, wczasowiczów i turystów. Koncert Organka 17 lutego 2018 i koncert 

Bednarka 19 sierpnia 2018. Oba wydarzenia cieszyły się bardzo dużym powodzeniem 

(po kilkaset osób w obu przypadkach).  

12. Szkoła Mistrzostwa Sportowego organizowała regularnie na stadionie testy 

sprawdzające i testy związane z naborem.  

13. Wsparcie Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zakresie wyżywienia 

i zakwaterowania w okresie kiedy nie działa internat. 

14. W Sylwestra zorganizowano pokaz ogni sztucznych dla mieszkańców i gości 

odwiedzających Szklarską Porębę. 

15. Zorganizowano i sfinansowano oznakowanie granitowymi słupkami z oznaczonymi 

przebytymi odcinkami, kultową trasę biegową o ogólnopolskiej renomie - POD 

REGLAMI. 

16. Stadion sportowy, dzięki swojemu malowniczemu położeniu, niejednokrotnie stanowił 

scenerię różnych przedsięwzięć medialnych, takich jak np.: bezpośrednia transmisja 

na żywo w ogólnopolskiej telewizji TVN w audycji Dzień Dobry TVN, akcji Szlachetna 
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Paczka z udziałem goszczących w naszym ośrodku zawodniczek – złotych medalistek 

mistrzostw Europy w sztafecie 4 x 400m.  

17. Vouchery weekendowe pobytu w ośrodku, ufundowane jako nagrody w niektórych 

imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim (Mistrzostwa Polski, Maraton 

Warszawski itp.), przyczyniły się do promocji Szklarskiej Poręby. 

18. Spółka była i jest otwarta na odbywające się okresowo imprezy charytatywne 

o dużym znaczeniu dla lokalnego środowiska - na tego rodzaju imprezy udostępniany 

jest stadion i zaplecze. 

19. Spółka wspierała działania grupy naukowców, którzy badają dobroczynny wpływ 

klimatu Szklarskiej Poręby na wyniki wytrzymałościowe trenujących tu zawodników. 

Wsparcie polegało na nieodpłatnym zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz na 

przewożeniu na treningi oraz do laboratorium na badania krwi. 

 

Turystyka 

 

Szklarska Poręba jest turystyczną miejscowością, oferującą wiele możliwości aktywnego 

wypoczynku przez cały rok. Turystyka jest najważniejszym działem gospodarki 

Szklarskiej Poręby. Dzięki wyjątkowej różnorodności oferty aktywnego zimowego jak 

i letniego wypoczynku, a w szczególności dzięki łagodnym szlakom pieszym, licznym 

ciekawostkom przyrodniczym, trasom rowerowym, jak również zróżnicowanym trasom 

narciarskim, miasto jest celem podróży rzeszy turystów z Polski i z zagranicy. 

 

Rolę recepcji Miasta pełni Punkt Informacji Turystycznej – Referat Promocji 

Miasta, certyfikowany przez Polską Organizację Turystyczną. 

 

W 2018 r. Punkt Informacji Turystycznej odwiedziło 20 277 osób, w tym 3 130 osób 

z zagranicy. 

 

Działania podejmowane przez Referat Promocji Miasta w 2018 roku 

Lp. Nazwa działania Cele 

1.  Obsługa Punktu Informacji Turystycznej: 

 w 2018 r. zrealizowano w IT stałą ekspozycję produktów 

lokalnych przedsiębiorców oraz dzieła miejscowych 

artystów, 

 opracowanie i produkcja Informatora Praktycznego – 

wydawnictwo opracowane na podstawie zapotrzebowania 

turystów odwiedzających Miasto. Dostępne w 5 wersjach 

językowych, w wariantach zimowym oraz letnim. Łączny 

nakład wszystkich wersji językowych w 2018 r. - 72 tys. 

szt. 

 w ramach współpracy z Polską Organizacją Turystyczną 

oraz jej zagranicznymi oddziałami, a także w ramach 

członkostwa miasta w Dolnośląskiej Organizacji 

Turystycznej Referat Promocji Miasta - IT współorganizuje 

i obsługuje study tour dziennikarzy, wizyty zagranicznych 

tour operatorów oraz blogerów. W 2018 r. były to grupy 

m.in. z Chin, Rosji, Hiszpanii oraz Holandii. W zależności 

od pory roku, w których odbywały się wizyty  

zaprezentowano atrakcje zimowe, letnie oraz przekazano 

informacje na temat historii Miasta, 

 obsługa redakcyjna www.szklarskaporeba.pl Odwiedziny / 

odsłony dziennie od 2 000 / 4 000 poza sezonem, do 6 

000 / 15 000  w sezonie, 

Wzmocnienie 

marki Miasta 

Szklarska Poręba 

 

Promocja 

markowych 

produktów 

turystycznych 

poprzez turystykę 

 

 

Eksponowanie 

unikalnych 

walorów 

turystycznych 

 

 

http://www.szklarskaporeba.pl/
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 stała obsługa oficjalnego funpage Miasta Szklarska Poręba, 

 stała obsługa aplikacji Blisko oraz Rowerowa Kraina.  

 

2.  Obsługa i promocja turystycznych szlaków 

tematycznych: 

 

Magiczny Szlak Ducha Gór – całoroczna gra terenowa dla 

rodzin z dziećmi. Bieżąca obsługa: wydawnictwa: teczka, 

przewodnik, gadżety, certyfikaty.  

Organizacja 9 bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem                          

w okresie wakacji. Dla 50 osób każda. Wycieczki realizowane 

we współpracy z miejskimi biurami turystycznymi i 

przedsiębiorcami. 

Pozyskanie partnerów do rozwoju szlaku. W 2018 r. na 

mapę szlaku dołączył hotel Czarny Kamień Resort & SPA                     

z studnią walońską. 

Atrakcja posiada certyfikat Marki Lokalnej -  Skarby Ducha 

Gór. 

Nawiązanie współpracy z blogerami promującymi rodzinny 

wypoczynek: zbierajsie.pl – artykuły i konkursy na blogu 

promujące aktywny wypoczynek i wędrówki po Magicznym 

Szlaku Ducha Gór.  

 

Szlak Wlastimila Hofmana – otwarcie ścieżki dydaktycznej – 

nowej atrakcji turystycznej. Szlak powstał w ramach obchodów 

Roku Wlastimila Hofmana. Oznakowanie drewnianymi 

sztalugami z reprodukcjami obrazów malarza.  

Został opracowany i wydany przewodnik po szlaku. 

Organizacja wycieczki w rocznicę urodzin malarza.  

Promocja szlaku w mediach i wydawnictwach. 

 

Szlak Waloński – konserwacja tablic, promocja atrakcji                 

w wydawnictwach oraz mediach. 

 

Tworzenie 

markowych 

produktów 

turystycznych 

 

Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej 

 

 3.  

  

Współpraca miast, prezentacje zewnętrzne, konferencje:  

 

Miasta partnerskie: 

Współpraca z Bad Harzburg – wizyta delegacji Miasta i 

mieszkańców Szklarskiej Poręby podczas Harzer Heimattag    

9-10.06.2018 r. 

Współpraca z Puszczykowem – udział w dniach Puszczykowa – 

Prezentacja Miasta 9-10.06.2018 r. 

Współpraca z Harrachovem – udział w corocznym święcie 

Przejazd Karkonosza – 17.03.2018 r. 

Wspólna promocja Miasta i Regionu w ramach Porozumienia 

Gmin Karkonoskich: 

- wydawnictwa 

- wspólne prezentacje targowe 

- Profil FB Mam w sobie Ducha Gór oraz   

visitkarkonosze.com.pl 

Koordynacja współpracy Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze 

 

Prezentacje zewnętrzne: 

 

16-18.03.2018 Targi Regiony Turystyczne na Styku Kultur - 

Wzmocnienie 

marki Miasta 

Szklarska Poręba 

 

Zwiększenie liczby 

turystów 
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Łódź   

15–17.03.2018 Euroregion Tour Jablonec nad Nysą 

20-22.04.2018 Dolnośląski Festiwal Rowerowy Wrocław 

12-13.05.2018 Piknik nad Odrą Szczecin 

18-20.05.2018 Targi Turystyczne Atrakcje Regionów Chorzów 

17-19.08.2018 Sail Świnoujście 

19-21.10.2018 World Travel Show, miejsce Ptak Warsaw EXPO 

razem z targami Camper Carawan Show i Warszawskim 

Salonem Jachtowym 

8-9 i 15-16.12.2018 Zimowy Narodowy Warszawa 

29-30.11.2018 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 

NAUKOWA AKTYWNOŚĆ RUCHOWA NA OBSZARACH 

GÓRSKICH POLSKI I ŚWIATA w Szklarskiej Porębie – wsparcie 

organizacyjne, udział. 

 

4. Promocja markowych produktów turystycznych                         

i atrakcji: 

 

Szklarskie eventy - wydarzenia kulturalne i sportowe 

EVENT MARKETING – jest jednym z priorytetowych działań 

służących zarówno budowaniu jaki i wzmacnianiu wizerunku 

miasta. Ciekawe wydarzenia pozwalają zwrócić na miasto 

uwagę mediów ogólnopolskich i zagranicznych. Pozwalają też 

dać poczucie wartości mieszkańcom i zwiększyć ich dumę.  

Wszystkie wymienione wydarzenia:  

RETRO PASTORAŁKI 

WORLD SNOW DAY 

TRÓJKA GÓROM 

MISTRZOSTWA W RZEŹBIE ZE ŚNIEGU 

BIEG PIASTÓW 

FESTIWAL ROWEROWY 

DOLNOŚLĄSKI CHILOUT – KONCERT KAMILA BEDNARKA  

Poprzedzone były dedykowanymi kampaniami medialnymi,                

w których skład wchodziły: 

-EMISJE SPOTÓW RADIOWYCH i TELEWIZYJNYCH 

ZAPRASZAJĄCYCH NA WYDARZENIE-Z WYKORZYSTANIEM 

UTWORÓW WYKONAWCÓW KONCERTUJĄCYCH W MIEŚCIE –

Ani Rusowicz z Adamem Nowakiem, Grubsona, Organka, 

Sidneya Polaka, Mezo, Kamila Bednarka 

Dzięki znanym i lubianym przedstawicielom świata filmu                  

i muzyki, których w 2018 r. w Szklarskiej Porębie nie 

brakowało, budujemy wizerunek atrakcyjnego i modnego 

miasta.  

- PROMOCJA W INTERNECIE M.IN. EMISJA SPOTÓW WIDEO 

PROMUJĄCYCH WYDARZENIA 

- PROMOCJA W PRASIE REGIONALNEJ – NOWINY 

JELENIOGÓRSKIE, KOMPAS GÓRSKI, Magazyn TIMM 

- PROGRAMY I NEWSY RADIOWE: MUZYCZNE RADIO, RADIO 

WROCŁAW, RADIO ZŁOTE PRZEBOJE, RADIO POZNAŃ 

- PROGRAMY I NEWSY TELEWIZYJNE: TVN24, TVP INFO, TVP 3 

WROCŁAW, STRIMEO.TV, TV DAMI. 

 

Narciarstwo zjazdowe, narciarstwo biegowe 

Czynnikiem wyróżniającym Szklarską Porębę na mapie innych 

górskich miejscowości jest infrastruktura zimowa, którą 

Wzmocnienie 

marki Miasta 

Szklarska Poręba 

 

Rozwój i promocja 
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turystów 
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aktywności 

fizycznej 

 

Wspieranie 

inicjatyw 

kulturalnych 

 

Eksponowanie 

unikalnych 

walorów 

turystycznych 

 

Współpraca                    

z przedsiębiorcami 
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miasta 
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stanowią SkiArena Szrenica i Polana Jakuszycka umożliwiające 

uprawianie aktywności zimowych zarówno zjazdowych jak                         

i biegowych.  

W ramach promocji obu produktów zrealizowano w 2018 r. 

szereg działań promocyjnych i medialnych: 

PROJEKT ZIMA TVN – Projekt zrealizowany we współpracy                       

z Urzędem   Marszałkowskim, Sudety Lift oraz Blue Mountain 

Resort. Zajęcia sportowe, liczne animacje, konkursy, zabawy, 

możliwość spotkania z największymi gwiazdami i ciekawymi 

osobowościami. Emisja reportażu w Dzień Dobry TVN, TVN 

Style oraz Co za tydzień 

AKTYWNA ZIMA – TVP 3 WROCŁAW– dwa odcinki na temat 

zimowych atrakcji w Szklarskiej Porębie. Tematami wiodącymi 

były narciarstwo zjazdowe oraz narciarstwo biegowe. 

EURO SPORT – reportaż promujący sportowe walory miasta 

ONET 100 – nowy format. Projekt w ramach, którego powstał  

film o długości 100 sekund, który emitowany był na portalu 

onet.pl oraz idealnie nadawał się do udostępniania w portalach 

społecznościowych. Promocja aktywności narciarskich. 

 

Rowerowa Kraina 

Ponad 450km i 20 oznakowanych tras. Trasy o zróżnicowanym 

stopniu trudności w 80% przebiegającymi drogami leśnymi, 

szutrowymi i kamienistymi lub górskimi ścieżkami 

w bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoskiego Parku 

Narodowego. 

W ramach promocji produktu w 2018 r. zrealizowano min.: 

Aplikacja mobilna: Rowerowa Kraina, mapy - publikacje 

Rowerownik – dodatek do Gazety Wyborczej, artykuł  

Udział w Festiwalu Rowerowym we Wrocławiu  

Kampania promocyjna Festiwalu Rowerowego, Wjazdu 

Rowerem na Szrenicę, Rowerowego Biegu Piastów 

Promocja na Targach Rowerowych w Kielcach – gdzie Miasto 

otrzymało Grand Prix w konkursie GMINA PRZYJAZNA 

ROWERZYSTOM GMINA MIEJSKA POW. 6 TYS. MIESZKAŃCÓW 

 

Mekka biegaczy 

Biegać można wszędzie, ale są miejsca szczególne dla 

pasjonatów tego sportu. Jednym z nich jest właśnie Szklarska 

Poręba - jedno z najlepszych miejsc w Polsce do trenowania 

biegów. 

W ramach promocji produktu w 2018 r. zrealizowano: 

Kampanie imprez biegowych oraz realizacja projektu Puchar 

Szklarskiej Poręby w biegach – wspólna punktacja i nagrody za 

udział w: 

Półmaratonie Karkonoskim 

Półmaratonie Wielka Pętla Izerska 

Półmaraton Letni Bieg Piastów 

 

Programy telewizyjne i radiowe w mediach lokalnych i 

ogólnopolskich: Muzyczne Radio, Złote Przeboje, Radio 

Wrocław, TVP Info, Strimeo.tv. TV Dami.  

Promocja w Kompasie Górskim – wydawnictwo Nowiny 

Jeleniogórskich. 

 

produktów 

turystycznych 

poprzez turystykę 

 

Wzmocnienie 

tożsamości                          

i identyfikacji 

mieszkańców ze 

Szklarską Porębą 
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5. Kolonia artystów 

Już pod koniec XIX w. do Szklarskiej Poręby zaczęli przybywać 

pierwsi przedstawiciele świata literatury, nauki i sztuki. 

Dziś Szklarska Poręba wciąż jest żywą kolonią artystów, 

zamieszkałą przez ludzi kultury oraz aktywnie działających 

malarzy, fotografów, rzeźbiarzy i in., którzy w swej twórczości 

nadal czerpią inspirację z malowniczego krajobrazu naszego 

miasta. 

W ramach promocji działań kulturalnych i miejscowych 

artystów w 2018 r. zrealizowano szereg działań medialnych 

poruszających powyższą tematykę. Min.: 

Reportaż radiowy wyemitowany na antenie Trójki - Polskie 

Radio o tradycjach szklarskich oraz nowej atrakcji jaka jest 

Sudecka Galeria Sztuki prowadzona przez Fundację Ars 

Sudetica.    

Promocja działań miejscowych artystów: programy telewizyjne 

raz audycje radiowe. 

Promocja organizowanych wydarzeń oraz innych kulturalnych 

działań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności 

Lokalnej 

Promocja organizowanych przez Muzeum Karkonoskie oddz.                

w Szklarskiej Porębie wystaw i innych działań. 

 

Wzmocnienie 

marki Miasta 

Szklarska Poręba 

 

Wspieranie 

inicjatyw 

kulturalnych 

 

Zwiększenie liczby 

turystów 

 

 

 

 

 

6. Dodatkowe działania promujące ofertę turystyczną 

Miasta: 

 

REKLAMA ZEWNĘTRZNA 

OUTDOOR – Autostrada A4 kierunek Wrocław od strony Opola 

GIGANTO bilboard reklamowy od 10.01 do 30.06.2018 

 

WYDAWNICTWA I WIZUALIZACJA MIASTA: 

Kolorowanka dla dzieci z obrazkami atrakcji turystycznych 

Szklarskiej Poręby. 

Mapy: biegowe, rowerowe, narciarskie. 

Przewodniki po: Magicznym Szlaku Ducha Gór (+ teczka, 

notes) oraz po Szlaku Wlastimila Hofmana  

Kalendarze: trójdzielne oraz książkowe 

Torby reklamowe, kubki, bidony, nauszniki, koszulki, plecaki 

Airwall-pneumatyczna ściana reklamowa, rollupy, flagi, banery, 

ulotki, plakaty. 

 

Pozostałe działania medialne 2018r.: 

AUDYCJA SZUSS NA ANTENIE RADIA WROCŁAW – sponsoring 

wiadomości narciarskich 

NATIONAL GERMAN RADIO DEUTSCHLANDFUNK – audycja o 

atrakcjach Szklarskiej Poręby w tym o Kolei Izerskiej 

TŁUSTY CZWARTEK Z RADIEM WROCŁAW – łączenia ze 

studiem ze Szklarskiej Poręby 

DOLNOŚLĄSKI ROZKŁAD JAZDY – audycja na żywo ze 

Szklarskiej Poręby 

ZŁOTE PRZEBOJE – sponsoring prognozy pogody na 

ogólnopolskiej antenie radia Złote Przeboje czerwiec-lipiec-

sierpień. 

 

Stała współpraca z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi. 
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Działania Referatu Promocji Miasta realizowane są przy wsparciu Partnerów. Głównym 

partnerem finansowym jest Spółka Sudety Lift partycypująca w kampaniach zimowej                  

i letniej. W realizację działań promocyjnych angażują się również przedsiębiorcy branży 

hotelarskiej, gastronomicznej oraz właściciele atrakcji turystycznych.   

 

 

8.8. ŚRODOWISKO I EKOLOGIA 

 

 

Jakość powietrza 

 

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Szklarskiej Poręby jest emisja 

zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych kotłowni i palenisk domowych. W związku 

z powyższym realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad udzielania 

dotacji celowej ze środków budżetu Miasta na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, 

polegające na zmianie systemu ogrzewania zebrano w 2018 roku 40 wniosków od 

mieszkańców, z czego 17 zostało w całości zrealizowane. 

 

Realizując zadania na rzecz poprawy jakości powietrza, zgodnie z uchwała antysmogową 

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, pracownicy Urzędu Miasta w asyście Straży 

Miejskiej, przeprowadzali kontrolę palenisk. Wprowadzono Zarządzenie Burmistrza 

Szklarskiej Poręby w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania 

odpadów w paleniskach na terenie Miasta Szklarska Poręba. 

 

Ochrona zasobów wodnych 

 

W celu ograniczenia zagrożenia dla wód gruntowych związanego z nieszczelnymi 

zbiornikami bezodpływowymi, których na terenie Miasta Szklarska Poręba jest ponad 

200, przeprowadzono w asyście Straży Miejskiej kontrole w zakresie opróżniania 

zbiorników na nieczystości ciekłe, z uwzględnieniem właściwej częstotliwości ich 

opróżniania, jak również poprawą stanu technicznego tzw. szamb. 

 

Wspólnie z KSWiK Sp. z o.o. w 2018 roku, podłączono 19 nieruchomości do miejskiej 

sieci kanalizacyjnej, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                         

w gminach. 

 

Gospodarka wodno–ściekowa 

 

Dostarczaniem wody i odbiorem ścieków na terenie Miasta Szklarska Poręba zajmuje się 

KSWiK Sp. z o.o. 

 

Realizując zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzanie ścieków 

Rada Miejska przyjęła Uchwałę nr LIV/603/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021. 

 

W tym przedziale przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć: 

 wymianę przyłączy wodociągowych ze względu na zły stan techniczny o długości 

około 800 mb, 

 wymiana najbardziej awaryjnej sieci wodociągowej o łącznej długości około 2500 mb, 

 zmniejszenie strat wody z 45% w roku 2016 do 20% w roku 2021, 

 budowa zbiorników wody czystej Leśny Domek i Jakuszyce, 

 remont i przebudowa ujęć wody, 

 zmniejszenie ścieków przypadkowych z 46% w roku 2016 do 24% w roku 2021, 

 budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. 

Hofmana do 3600 m3/d. 
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Zgodnie z decyzją Starosty Jeleniogórskiego nr OŚR.6341.2.54.2017.EW z dnia 

07.12.2017 r. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzyskał pozwolenie 

wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wylotem do 

potoku Kurzacka Woda w km 0-200 jego biegu ścieków komunalnych pochodzących z 

terenu Miasta Szklarska Poręba. Określona w pozwoleniu ilość ścieków średniodobowa 

wynosi 2000 m3/d, dla aglomeracji o RLM 14389. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest 

do 07.12.2027 r. 

 

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za pomocą pełnomocnika wystąpił 

w dniu 24.04.2018 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków przy 

ulicy Hofmana w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania 

związków biogennych. Z przedstawionej Karty Informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że 

rozbudowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków będzie na ok. 33 733 RLM, oraz 

zwiększy się nominalna przepustowość oczyszczalni do 4 000 m3/d. Planowana jest 

również pełna hermetyzacja uciążliwych obiektów oczyszczalni poprzez usuwanie odorów 

w biofiltrach. Przewiduje się przykrycie obiektów będących źródłem odorów, przykryciami 

hermetyzującymi z laminatu poliestrowo-szklarnego i odprowadzenie powietrza zużytego, 

do atmosfery poprzez specjalne biofiltry. 

 

W asyście Straży Miejskiej we współpracy z pracownikami KSWiK Sp. z o.o. wykonano 

sprawdzenia prawidłowości podłączenia do sieci kanalizacyjnej, w celu wyeliminowania 

nielegalnych zrzutów ścieków oraz deszczówki, poprzez zadymianie instalacji. 

 

W 2018 roku KSWiK Sp. z o.o. : 

 usunęło 16 awarii na oczyszczalni ścieków, 

 usunęło 19 awarii na przepompowni ścieków, 

 wymieniło 28 zasuw, 

 wymieniło 13 hydrantów, 

 wymieniono 60 mb sieci wodociągowej, 

 wymieniono 9 przyłączy wodnych i 5 wodomierzy głównych, 

 usunięto 36 awarii na przyłączach wodociągowych, 

 usunięto 11 awarii na sieci kanalizacyjnej. 

 

Na dzień 31.12.2018 r. z usług KSWiK Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie korzysta 3188 

odbiorców, a długość obsługiwanej sieci wodociągowej wynosi 87 km, przy długości sieci 

kanalizacyjnej 70,6 km. W 2018 roku do miesjkiej sieci kanalizacyjnej przyłączyło się 19 

nieruchomości. 

 

W dniu 29.05.2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr 

WR.RET.070.75.2018.PK zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę                        

i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Szklarska Poręba.  

 

 
Taryfa 

obowiązująca 

Taryfa nowa                    
w okresie od 
1 miesiąca do 
12 miesiąca 

Od 
06.06.2018 r. 

do 
05.06.2019 r. 

Taryfa nowa 
w okresie od 
13 miesiąca 

do 24 
miesiąca od 

06.06.2019 r. 
do 

05.06.2020 r. 

Taryfa nowa w 
okresie od 25 

miesiąca do 36 
miesiąca Od 

06.06.2020 r. 
do 05.06.2021 

r. 

za wodę:     

1. Gospodarstwa domowe 11,45 zł/m3 11,16 zł/m3 11,23 zł/m3 10,71 zł/m3 

- stawka opłaty abonamentowej 6 zł/odb./1-m- 6 zł/odb./1- 6 zł/odb./1- 6 zł/odb./1-
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w złotych na odbiorcę usług na 

okres rozliczeniowy (miesiąc)  

 

c 

 

m-c 

 

m-c 

 

m-c 

 

2. Przedsiębiorcy 11,45 zł/m3 11,16 zł/m3 11,23 zł/m3 10,71 zł/m3 

- stawka opłaty abonamentowej 

w złotych na odbiorcę usług na 

okres rozliczeniowy (miesiąc)  

 

6 zł/odb./1-m-

c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

3. Pozostali odbiorcy 11,45 zł/m3 11,16 zł/m3 11,23 zł/m3 10,71 zł/m3 

- stawka opłaty abonamentowej 

w złotych na odbiorcę usług na 

okres rozliczeniowy (miesiąc)  

6 zł/odb./1-m-

c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

6 zł/odb./1-

m-c 

 

za ścieki:     

1. Gospodarstwa domowe  16,37 zł/m3 15,97 zł/m3 15,51 zł/m3 15,48 zł/m3 

2.. Przedsiębiorcy 16,37 zł/m3 15,97 zł/m3 15,51 zł/m3 15,48 zł/m3 

3. Pozostali odbiorcy 16,37 zł/m3 15,97 zł/m3 15,51 zł/m3 15,48 zł/m3 

 

W  2018 roku obowiązywały dopłaty do wody i ścieków dla odbiorców usług w zakresie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które Uchwałą nr 

LVII/638/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 25 maja 2018 roku zostały 

przyjęte do realizacji i obowiązują do 31 maja 2019 roku. Wysokość dopłat określone 

ww. Uchwałą: 

 

za dostarczoną wodę: 

a) dla gospodarstw domowych:  

4,40 zł brutto do 1 m3 dostarczonej wody, nie więcej niż do 3 m3 wody na 

mieszkańca na miesiąc, 

b) dla przedsiębiorców: 

0,60 zł brutto do 1 m3 dostarczanej wody, 

 

za odprowadzane ścieki: 

a) dla gospodarstw domowych: 

  8,35 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków, nie więcej niż do 3 m3   

ścieków na mieszkańca na miesiąc, 

b) dla przedsiębiorców:  

                0,60 zł brutto do 1 m3 odprowadzonych ścieków. 

 

W budżecie Miasta w 2018 r. na ten cel zabezpieczono 1 700 000,00  zł. 

 

W 2018 roku w oparciu o nową ustawę Prawo wodne opracowano projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzana ścieków na terenie Miasta Szklarska Poręba. Uchwałą 

nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 2019 r. przyjęto ww. 

projekt. 

 

Schemat miejskiego systemu gospodarki wodno-ściekowej stanowi załącznik nr 6 do nin. 

Raportu. 

 

Wody opadowe i roztopowe 

Realizując zapisy ustawy Prawo Wodne, Miasto Szklarska Poręba weryfikuje i uiszcza  

opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowych do wód płynących dla 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
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Z uwagi na liczne budowy obiektów turystycznych i prywatnych obiektów, Miasto 

Szklarska Poręba wydaje warunki na odprowadzanie wód deszczowych z inwestycji. Na 

etapie wydawanych warunków technicznych analizowany jest stan techniczny 

odbiorników do których wody opadowe mają być odprowadzane. 

 

Wydawane warunki każdorazowo zakładają konieczność retencjonowania wód co 

zapewnia miarodajny odpływ wód deszczowych i roztopowych i zapobiega zalewaniu 

terenów sąsiednich. Dodatkowo wymaga się od Inwestorów oczyszczanie wód za pomocą 

separatorów z substancji szkodliwych i niebezpiecznych, przed wprowadzeniem ich do 

odbiorników. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnie z Wodami Polskimi weryfikujemy złożone 

dokumenty na uzyskanie pozwoleń wodno-prawych zarówno w zakresie lokalizacji 

urządzeń wodnych jak i opłaty za usługi wodne. 

Dzięki wydanym warunkom technicznym udało się wyregulować, umocnić oraz 

posprzątać odcinki i brzegi wód płynących na terenie Miasta Szklarska Poręba. 

W 2018 roku opracowano ponad 30 warunków technicznych na odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych, poprzedzonych wizjami w terenie. 

 

Na początku 2018 roku wprowadzono informację dla Mieszkańców, którzy na skutek 

wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów 

budowlanych trwale związanych z gruntem mających wpływ na zmniejszenie retencji 

przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie 

czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, 

zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne, zwanej „opłatą 

retencyjną”. Wpływy z opłat gminy odprowadzają do nowej rządowej instytucji – 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, to tam trafia 90% przychodu                            

z opłat, w samorządowych budżetach zostaje jedynie symboliczne 10% kwoty. 

Opłaty za zmniejszoną retencje uzyskane za 2018 r. wyniosły 7 054,50 zł, z tego: 

 opłata przekazana do PGW - Wody Polskie za 2018 r. wyniosła 6349,05 zł, 

 przychód gminy z opłaty retencyjnej za 2018 rok wyniósł 705,45 zł 

 

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi  

 

We współpracy z Powiatem Jeleniogórskiem gmina realizuje zadanie pn. „Usuwanie 

wyrobów zawierających azbest”. Zadanie wpisuje się w Powiatowy Program Usuwania 

Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Śremskiego przy udziale środków 

pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu oraz gmin powiatu. W roku 2018 wpłynęło 9 wniosków z czego 6 

zostało w całości zrealizowane. Łącznie usunięto w 2018 roku 7,052 Mg azbestu. Na 

kolejne lata pozostało do usunięcia 58,793 Mg azbestu. 

 

W 2018 roku Miasto Szklarska Poręba wykonało aktualizację „Szczegółowej 

inwentaryzacji występowania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Szklarska 

Poręba”. 

 

Edukacja ekologiczna w Mieście Szklarska Poręba  

 

Miasto Szklarska Poręba prowadzi akcję Sprzątania Ziemi w miesiącu kwietniu oraz Akcję 

Sprzątania Świata w miesiącu wrześniu. 

 

Obie akcje przeprowadzane są wspólnie z przedszkolami oraz szkołami na terenie Miasta. 
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Co roku UM zapewnia rękawice, worki oraz odbiór zebranych śmieci z wyznaczonych 

miejsc. W 2018 roku w nagrodę za udział w akcjach edukacyjnych młodzież i dzieci 

otrzymały nagrody w postaci cukierków oraz kolorowanek pn. „Poznaj i pokoloruj 

Szklarską Porębę” – zaprojektowanych specjalnie na ten cel. 

 

Oprócz wskazanych akcji, Związek Gmin Karkonoskich zorganizował konkurs 

fotograficzny i plastyczny związany z odpadami dla młodzieży ze Szkół w Szklarskiej 

Porębie. 

 

Utrzymanie porządku  

 

W 2017 roku w celu ułatwienia właścicielom psów sprzątania po swoich pupilach, 

ustawiono 15 sztuk nowych specjalnych pojemników, tzw. „psich stacji”. Stacje 

zainstalowano na terenie Szklarskiej Poręby w tzw. miejscach problemowych, na 

skwerach zieleni w bliskim sąsiedztwie zabudowań wielorodzinnych. W 2018 roku 

dokonano kolejnego zakupu i montaży „psich stacji”. 

 

Utrzymanie czystości i porządku jest na bieżąco w asyście Straży Miejskiej realizowane w 

oparciu o obowiązujące przepisy, zarówno na każdorazowe zgłoszenie mieszkańców jak 

również interwencje związane z nagłymi sytuacjami.    

 

Na terenie Miasta ustawione są kabiny sanitarne TOI TOI,  serwisowane i czyszczone 

zgodnie z wymaganiami, dodatkowo na okres wzmożonego ruchu turystycznego 

(zimowego) ustawiono kilka kabin na Jakuszycach. 

 

Utrzymanie cmentarza  

 

Zarządcą  i administratorem cmentarzy w Szklarskiej Porębie jest MZGK. 

 

W latach 2018  roku przygotowano projekty uchwał w zakresie ustalenia regulaminu 

obowiązującego na cmentarzu wraz z pochodnymi uchwałami w zakresie obowiązujących 

stawek i cen za świadczone usługi. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba. 

 

Co roku Rada Miejska przyjmuje Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba. 

W 2018 roku zaplanowano na ten cel środki, które w większej części zostały przekazane 

na Schronisko dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. W samym okresie letnim do 

Schroniska z terenu Miasta Szklarska Poręba trafiło 8 psów z interwencji Straży Miejskiej 

oraz 2 koty z interwencji Policji.   

 

Dodatkowo w 2018 roku odnotowano kilkanaście interwencji Straży Miejskiej i lecznicy 

weterynaryjnej do wypadków drogowych z udziałem dzikich i domowych zwierząt. 

 

Opieka nad wolnożyjącymi kotami w 2018 roku, polegała na dwukrotnym zakupie karmy 

dla zwierząt, które wspólnie ze Strażą Miejską została rozwieziona dla „karmicieli” w 10 

punktów. 

 

Zakupiono również 4 budy dla kotów, które ustawiono na terenie Miasta Szklarskiej 

Porębie w wyznaczone miejsca. Miejsca zostały dobrane wspólnie z mieszkańcami. 

 

W 2018 roku wykonano kastracji i sterylizacji wolnożyjących kotów na około 30 

zwierzętach i dwukrotnie oddano ślepe mioty do uśpienia. 
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Ochrona przyrody 

 

Na terenie miasta znajduję się 11 pomników przyrody ożywionej. Pomnikami przyrody           

w przeważającej części są pojedyncze drzewa – 10 okazów oraz jedna grupa dwóch 

drzew. W roku 2018 nie prowadzono prac przy pomnikach przyrody. Znaczna część 

obszaru gminy znajduję się w obszarze sieci natura 2000 Gór Izerskich i Karkonoszy.             

Na terenie gminy znajduję się część rezerwatu przyrody Torfowiska Doliny Izery, a także 

liczne tereny z elementami podmokłych łąk i trzcinowisk ze stanowiskami wielu roślin 

chronionych, tereny te występują w dolinach potoków przepływających przez miasto – 

Czeskiej Strugi, Szklarskiego Potoku i Szlifierskiej Strugi. Prócz ustanowionych pomników 

przyrody na terenie gminy rośnie wiele cennych wiekowych drzew różnych gatunków 

stanowiących zieleń historyczną miasta. W 2018 roku przeprowadzono pielęgnację           

34 okazów drzew polegające na usuwaniu posuszu oraz kształtowaniu koron. Na dwóch 

drzewach zostały zamontowane wiązania elastyczne mające zapobiec powstaniu 

rozłamań na rozwidleniach ostrych. Przeprowadzono również ekspertyzę dendrologiczną 

wraz z testem obciążeniowym 1 szt. drzewa gatunku buk pospolity. W ramach prac 

związanych z ochroną przyrody prowadzona jest również kontrola żywotności nasadzeń 

zastępczych drzew nakazanych do posadzenia decyzjami Burmistrza Szklarskiej Poręby 

wydanymi do 2016 roku w zamian za usuwanie drzew. W roku 2018 przeprowadzono             

15 ww. kontroli, w ramach których nie stwierdzono nieprawidłowości a nakazane                  

do posadzenia drzewa po okresie 3 lat zachowały żywotność. W ramach nasadzeń 

rekompensacyjnych nakazanych do posadzenia gminie Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej wykonał nasadzenia 7 szt. sadzonek drzew na działkach będących własnością 

gminy. W 2018 roku przeprowadzono również jedno postępowanie administracyjne             

w sprawie usunięcia drzew bez dokonania zgłoszenia do wojewódzkiego konserwatora 

zabytków oraz bez zgody posiadacza nieruchomości. W wyniku postępowania została 

wydana decyzja administracyjna z ustaloną karą administracyjną w wysokości 

27 500,00 zł. Z uwagi na odwołanie adresata ww. decyzji do SKO w Jeleniej Górze 

sprawa przeszła na 2019 rok i na dzień dzisiejszy  jest w toku.   

Nakłady poniesione na ochronę zadrzewień i nasadzenia wyniosły w 2018 r.                 

18 755,29 zł 

 

Zieleń Miejska 

 

Na terenie miasta znajduję się jeden park miejski - Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA 

sp. z o. o. o powierzchni ok. 4 ha przy ul. Władysława Grabskiego. W Szklarskiej Porębie 

istnieje również 9 skwerów miejskich o łącznej powierzchni 3,70 ha. są to: 

- Skwer Radiowej Trójki przy ul. 1 Maja 

- Skwer Przy Słupie Pokoju przy ul. Obrońców Pokoju 

 Skwer przy ul. Turystycznej 

 Skwer Obrońców Granic przy ul. Jedności Narodowej 

 Skwer im Jana Pawła II przy ul. Granitowej 

 Skwer przy ul. Jedności Narodowej vis a vis Banku Santander 

 Skwer przy Urzędzie Miasta przy ul. Granitowej 

 Skwer przy ul. Waryńskiego przy kościele 

 Skwer przy ul. Mickiewicza 

Za bezpośrednie utrzymanie Skwerów odpowiada MZGK w  Szklarskiej Porębie pod 

nadzorem tut. urzędu. W ramach modernizacji terenów zielonych w 2018 roku 

przeprowadzono prace wykonane przez firmy zewnętrzne na Skwerze Radiowej Trójki      

i Skwerze przy Słupie Pokoju. Na potrzeby ukwiecenia miasta w roku 2018 w okresie 

wegetacyjnym zakupiono niezbędne materiały ( rośliny do nasadzeń, nawozy, ziemię 

ogrodniczą, donice wiszące ). W ramach usuwania niebezpiecznych drzew 

zakwalifikowanych do usunięcia w trakcie przeglądów zadrzewień oraz wywrotów              

i złomów powstałych w wyniku bardzo silnej  wichury, która nawiedziła nasze miasto           

w nocy z 29 na 30 października 2018 roku usunięto metodami alpinistycznymi 138 sztuk 
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drzew. W trybie pilnym ze środków zarządzania kryzysowego usunięto ponadto 4 szt. 

drzew szczególnie niebezpiecznych. W 2018 roku wydano także 74 zezwolenia dla osób 

fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, oraz podmiotów gospodarczych na pozyskanie 

drewna we własnym zakresie. W roku 2018 pozyskano z terenów zadrzewień należących 

do gminy Szklarska Poręba 315 m³ drewna, z tego 186 m³ stanowiła grubizna liściasta. 

W 2018 roku miasto Szklarska Poręba wzięło udział w Plebiscycie TERRA FLOWER POWER 

2018 „ Najpiękniej Ukwiecone Miasto w Polsce”. 

 koszty poniesione przez miasto w zakresie utrzymania zieleni miejskiej i usuwania 

drzew w 2018 roku wyniosły 129 543,98 zł (bez zadań wykonywanych przez 

MZKG w Szklarskiej Porębie), 

 przychody ze sprzedaży drewna z zadrzewień miejskich wyniosły za 2018 rok 

23 617,67 zł. 

 

Lasy komunalne 

 

Lasy będące własnością gminy zajmują obszar 44,06 ha i były objęte Uproszczonym 

planem urządzenia lasów komunalnych miasta Szklarska Poręba sporządzonym na okres 

od 01.01.2009 r. do 31.12.2018 r. Ww. lasy stanowią znikomy procent w stosunku               

do obszaru administracyjnego miasta. Natomiast ogólna lesistość Gminy Szklarska 

Poręba wynosi 80% z czego zdecydowaną większość lasów stanowią grunty będące            

w zarządzie lasów państwowych. Dominuję pod tym względem obręb 0008- tereny 

niezabudowane wokół Szklarskiej Poręby i Jakuszyc z lesistością na poziomie 94%. 

Gatunkiem dominującym w lasach komunalnych jest świerk pospolity z domieszką buka 

pospolitego, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego.              

W 2018 roku zgodnie z ww. planem przeprowadzano cięcia sanitarne, a także usunięto 

częściowo wywroty i złomy po jesiennej wichurze. W ciągu roku pozyskano 141 m³ 

drewna. W roku 2018 wydano także 12 zezwoleń na pozyskanie drewna z lasów 

komunalnych we własnym zakresie dla osób fizycznych, oraz 5 zezwoleń na nieodpłatne 

pozyskanie drewna dla osób będących pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Szklarskiej Porębie. 

- koszty poniesione na pozyskanie drewna w lasach komunalnych wyniosły w 2018 r. 

13 158,25 zł 

- przychody ze sprzedaży drewna w lasach komunalnych wyniosły w 2018 r.             

19 325,73 zł 

 

Gospodarka Łowiecka 

 

W obszarze miasta Szklarska Poręba znajdują się trzy obwody łowieckie. Z uwagi na duży 

udział powierzchni leśnej obwody te są zaliczane są do obwodów łowieckich leśnych            

i wydzierżawiane są przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich prowadzą gospodarkę łowiecką na podstawie 

rocznych planów łowieckich oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. 

Dominującymi gatunkami zwierząt łownych są ze zwierzyny grubej jelenie, sarny i dziki, 

a ze zwierzyny drobnej lisy i kuny. 

W obszarze administracyjnym miasta znajdują się następujące obwody łowieckie: 

 obwód łowiecki nr 283 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „Łowiec” Wrocław 

 obwód łowiecki nr 284 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „ Jeleń „ Jelenia Góra” 

 obwód łowiecki nr 285 dzierżawiony przez Koło Łowieckie „ Głuszec” Jelenia Góra” 

 

Inne 

 

W 2018 roku rozpoczęto procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla 3 inwestycji, z czego jedno na wniosek inwestora zostało umorzone, kolejne dwa 

trwaja do dnia dzisiejszego. 
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W 2018 roku dokonano weryfikacji dopłat do wody i ścieków realizowanych z budżetu 

Miasta dla Mieszkańców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zweryfikowano około 30 wniosków w tym 

zakresie. 

        

 

8.9. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Szklarska 

Poręba 

 

Jednym z najważniejszych dokumentów dotyczących gospodarowania odpadami 

komunalnymi jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2016-2022, który określa cele i kierunki działań w zakresie 

kształtowania systemu gospodarki odpadami oraz w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów. Ponadto ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania 

gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. 

 

Zgodnie z obowiązkiem zorganizowania przez gminy sprawnego systemu gospodarki 

odpadami, Gmina Szklarska Poręba na podstawie uchwały nr XXVIII/352/12 Rady 

Miejskiej z dnia 25 października 2012 r. objęła systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta, tj. zarówno 

nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Rada Miejska uchwałą nr V/47/15 z dnia 

24 lutego 2015 r. zadecydowała o sposobie naliczania opłaty według ilości zużytej wody 

„Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz na nieruchomościach, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, wyposażonych w wodomierze, stanowi iloczyn ilości zużytej 

wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami”. Dla 

odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny ustalono stawkę w wysokości 

4,00 zł miesięcznie od 1 m³ zużytej wody, natomiast dla odpadów zbieranych                   

i odbieranych w sposób zmieszany stawka wynosi 8,00 zł od 1 m³ zużytej wody. 

Odnośnie nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami zgodnie       

z art. 6j ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami powstającymi na danej nieruchomości 

oraz stawki opłaty.  

 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 

poz. 1454) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć Burmistrzowi deklarację                   

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2018 wysłano 6 

wezwań właścicielom nieruchomości, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku. Oprócz 

tego, przeprowadzono postępowania podatkowe, które zakończone zostały wydaniem 

dwóch decyzji umarzających zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami oraz 

jednej decyzji odmownej umorzenie.  

 

Ponadto gminy zostały zobligowane do wyboru, w drodze przetargu firmy, która będzie 

odbierać odpady od mieszkańców. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została 

firma Simeko Sp. z o.o., która zgodnie z umową w 2018 r. odbierała od właścicieli 

nieruchomości odpady zmieszane i biodegradowalne raz w tygodniu oraz szkło, papier, 

metale i tworzywa sztuczne raz w miesiącu. Łączna ilość odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości przez firmę wynosi: 3735,46 Mg, z czego: 

200301 – odpady niesegregowane (zmieszane) – 3504,12 Mg 

150101 – opakowania z papieru i tektury – 2,80 Mg + gniazda – 32,34 Mg 

150102 – opakowania z tworzyw sztucznych – 2,16 Mg + gniazda – 140,68 Mg 
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150107 – opakowania ze szkła – 10,92 Mg + gniazda – 113,22 Mg 

200201 – odpady ulegające biodegradacji – 180,64 Mg 

 

Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji, gmina zapewniła 

odbiór każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób 

selektywny lub zmieszany. Ponadto z terenu miasta, bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości, zbierany był zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe w zorganizowanej akcji przeprowadzanej dwa razy w roku. 

Dodatkowo, w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości pozbywania się tzw. 

„problemowych” odpadów zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XXX/348/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.), 

przy ulicy 1 Maja 53 funkcjonuje PSZOK, do którego we wtorki i czwartki w godz. 12.00-

17.00 oraz w soboty 9.00-12.00 można przekazywać następujące odpady:  

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony, 

 tekstylia, w tym ubrania, 

 odpady budowlane w ilości do 100 kg na mieszkańca z nieruchomości 

zamieszkałych. 

 

Powyższe zadania polegające na zbiórce ODPADÓW wielkogabarytowych oraz 

prowadzenia PSZOK-ów  wykonuje Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

Związku Gmin Karkonoskich, do którego gmina należy. Spółka ta również realizuje 

potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem odpadów dla gmin należących do 

Związku Gmin Karkonoskich poprzez m.in. rozbudowę i modernizację linii 

technologicznej, a także edukację ekologiczną dotyczącą ochrony środowiska. 

 

 

8.10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALAMI UŻYTKOWYMI 

 

 

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy  

 

Rada Miejska Uchwałą nr XX/237/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. zmienioną Uchwałą nr 

XXIII/265/16 z dnia 31 marca 2016 r. przyjęła Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szklarska Poręba na lata 2016-2021. Opracowany 

dokument wynika bezpośrednio z delegacji zawartej w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 

i reguluje wytyczne zawarte w ustawie.  

 

Gminna polityka mieszkaniowa (czynsz, remonty, zbywanie) regulowana jest Wieloletnim 

Programem, którego celem jest wdrożenie racjonalnej polityki gospodarowania zasobem 

mieszkaniowym prowadzącej do: 

1. zwiększenia możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych 

do udzielenia tej pomocy, w szczególności oczekujących na wynajęcie lokali socjalnych 

i zamiennych, 

2. sukcesywnej poprawy stanu technicznego mieszkaniowego zasobu miasta poprzez 

prowadzenie świadomej polityki remontowej określonej na podstawie rzeczywistych 

potrzeb remontów i modernizacji zasobu mieszkaniowego oraz planów remontów na 

kolejne lata, 

3. zwiększenie standardu i efektywności zarządzania zasobem, 

4. racjonalne gospodarowanie zasobem, obejmującej m.in. zamiany lokali, scalanie, 

sprzedaż ostatnich lokali gminnych w budynkach wspólnotowych, 
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5. kształtowanie zasad polityki czynszowej tak, aby wpływy z czynszu pokrywały wydatki 

związane z utrzymaniem mieszkaniowego zasobu gminy. 

 

Na dzień opracowywania niniejszego dokumentu, tj. na 31.12.2015 r. gmina 

dysponowała łącznie 319 lokalami mieszkalnymi w tym 245 lokali to zasób komunalny                

a 74 to lokale o statusie lokali socjalnych. 163 lokali mieszkalnych znajdowało się w 25 

budynkach ze 100% udziałem gminy. Program zakłada plan sprzedaży lokali 

mieszkalnych przy założeniu średniej sprzedaży na poziomie 20 lokali w pierwszych 3 

latach obowiązywania programu, 15 w czwartym i 10 w piątym roku obowiązywania. 

Docelowym zamierzeniem jest pozostawienie zasobu ograniczonego do lokali 

usytuowanych w budynkach tworzących trwały zasób komunalny.  

 

Budynki i lokale użytkowe będące w zasobie Gminy Szklarska Poręba 

Rodzaj nieruchomości 
Ilość będąca w gminnym zasobie 

nieruchomości (stan na 31.12.2018) 

Lokale mieszkalne (w tym socjalne) 237  

Lokale użytkowe 6 

Budynki użytkowe (magazyny, warsztaty, 

pawilony handlowe)  

25 

Budynki użytkowe (pensjonaty) 1 

Budynki usług publicznych 10 

Budynki komunalne i socjalne w 100% 

gminne 

15 

 

Program określa zasady polityki czynszowej - stawka czynszu dla lokali mieszkalnych                 

w latach 2016-2021 nie może przekraczać 3% ustalonego dla Szklarskiej Poręby 

wskaźnika przeliczeniowego który wynosi 3 718 zł i ustalony został Obwieszczeniem 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2015r. w sprawie ogłoszenia wysokości 

wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych dla województwa dolnośląskiego. 

 

Na dzień uchwalania programu w Gminie czynsz regulowany był zarządzeniem nr 

0050.293.2012 Burmistrza Szklarskiej Poręby z dnia 09 stycznia 2012 roku  w sprawie 

ustalenia stawki bazowej czynszu na lokale mieszkalne i wynosił 4,28 zł/m2 natomiast 

stawka bazowa dla lokali socjalnych wynosił 2,14 zł/m2.  

 

Realizacja Wieloletniego Programu w roku 2018 r.  

 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku w zarządzie Zakładu znajdują się 238 lokale 

stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy o łącznej powierzchni 9586,21 m2  

w tym: 

a) powierzchnia 41 lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba 

mieszczących się w 10 budynkach komunalnych Gminy Szklarska Poręba – 

2.023,86 m2,  

b) powierzchnia 70 lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba 

mieszczących się w 6 budynkach socjalnych Gminy Szklarska Poręba – 1.825,88 

m2,  

c) powierzchnia 127 lokali stanowiących własność Gminy Szklarska Poręba  

w 74 budynkach wspólnot mieszkaniowych – 5 736,47 m2   
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Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Nr 

XIV/151/15 z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych na rzecz ich najemców, w której ustalono maksymalną bonifikatę od ceny 

lokalu na poziomie:  

 85% - dla nabywców komunalnych lokali mieszkalnych, jeżeli nabywca dokonuje 

jednorazowej zapłaty ceny lokalu,  

 80% - dla nabywców komunalnych lokali mieszkalnych, jeżeli nabywca dokonuje 

zapłaty w ratach.   

 

W roku 2018 zostało sprzedanych 17 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na 

rzecz głównych  najemców uzyskując ze sprzedaży kwotę 181 593,43 zł.  

 

MZGK wykonał w 2018 roku prac remontowych w lokalach oraz na częściach wspólnych 

na łączną kwotę 159 148,67 zł oraz wymieniono pokrycie dachowe wraz z dociepleniem                  

i przemurowaniem kominów w budynku przy ul. Turystycznej 20 za kwotę 168 588,00 zł.  

 

Czynsz regulowany jest zarządzeniem burmistrza miasta i w 2018 roku wynosił 6,29zł - 

jest to stawka bazowa bez uwzględnienia zniżek oraz zwyżek. 

 

Analiza ściągalności opłat z tytułu czynszu w 2018 roku 

miesiąc naliczenie wpłaty niedopłaty 
% 

ściągalności 

sty - 18 59 402,98 zł 37 006,74 zł 22 396,24 zł 62,3 

lut -18 59 723,74 zł 34 539,22 zł 25 184,52 zł 57,8 

mar - 18 59 903,96 zł 33 067,78 zł 26 836,18 zł 55,2 

kwi - 18 57 138,35 zł 31 370,45 zł 25 767,90 zł 54,9 

maj - 18 58 066,93 zł 34 105,59 zł 23 961,34 zł 58,7 

czer - 18 56 814,12 zł 32 156,78 zł 24 657,34 zł 56,6 

lip - 18 56 204,89 zł 33 889,19 zł 22 315,70 zł 60,3 

sier -18 53 793,66 zł 36 128,47 zł 17 665,19 zł 67,2 

wrzes -

18 

54 110,37 zł 34 750,43 zł 19 359,94 zł 64,2 

paź - 18 53 707,21 zł 27 366,96 zł 26 340,25 zł 51 

list - 18 53 547,22 zł 28 692,42 zł 24 854,80 zł 53,6 

grudz-18 53 098,62 zł 26 727,96 zł 26 370,66 zł 50,3 

suma 675 512,05 zł 389 801,99 zł 285 710,06 zł średnia 57,7 

 

Do 31 maja 2018r Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej zarządzał 9 budynkami 

będącymi własnością następujących Wspólnot mieszkaniowych 

1. Dworcowa 3 

2. Cicha 6 

3. Hutnicza 6 

4. Gimnazjalna 1 

5. Franciszkańska 20 

6. Kolejowa 13 

7. Krasińskiego 4 

8. Morcinka 1 

9. Szklana 5 
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8.11. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

 

Struktura gruntów na obszarze gminy 

 

Całkowita powierzchnia Szklarskiej Poręby zajmuje 7544 ha. Największy obszar tworzą 

grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione (85%). Lasy zajmują aż 6191 ha, co stanowi 

ponad 82% ogólnej powierzchni miasta. Szczegółowy podział powierzchni Szklarskiej 

Poręby według kierunków wykorzystania terenu opisuje poniższa tabela stan na dzień 

31.12.2018 r.  

Kierunki wykorzystania terenu Jednostka Powierzchnia 

Powierzchnia ha 7547 

grunty pod wodami razem ha 22 

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi ha 21 

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi ha 1 

użytki rolne razem ha 468 

użytki rolne - grunty orne ha 34 

użytki rolne - łąki trwałe ha 155 

użytki rolne - pastwiska trwałe ha 222 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane ha 12 

użytki rolne - grunty pod rowami ha 4 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem ha 6364 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy ha 6197 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty 

zadrzewione i zakrzewione 
ha 167 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem ha 666 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

mieszkaniowe 
ha 131 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

przemysłowe 
ha 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne 

zabudowane 
ha 110 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

zurbanizowane niezabudowane 
ha 69 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i 

wypoczynku 
ha 148 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

komunikacyjne - drogi 
ha 101 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

komunikacyjne - kolejowe 
ha 69 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny 

komunikacyjne - inne 
ha 4 

grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne ha 30 

nieużytki ha 29 

tereny różne ha 27 
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Grunty gminne (stan na 31.12.2018) 

Powierzchnia 
gruntów w ha 
tworzących 

gminny zasób 

nierucho - 
mości 

W tym: Grunty gminne 
przekazane w 
trwały zarząd 

gminnym 
jednostkom 
organiza – 

cyjnym 

Grunty gminne przekazanych                          
w użytkowanie wieczyste 

Grunty 
stanowiąc
e własność 

gminy 

Grunty w 
użytkowani

u 
wieczystym 

gminy 

Przekazanych 
w użytkowanie 

wieczyste 

W tym osobom 
fizycznym 

327 272 

 

10 

 

2 43 31 

 

Sprzedaż nieruchomości gminnych 

 

W roku 2018 ogólne wpływy do budżetu Miasta z tytułu zbycia (sprzedaż lub oddanie                  

w użytkowanie wieczyste) majątku gminnego wyniosły 5 041 803,52 zł.  

 

Na kwotę składają się:  

a) Zbycie nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego: 4 758 512,41 zł; 

b) Zbycie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym: 101 697,68 zł;                

c) Zbycie nieruchomości lokalowych (lokali mieszkalnych na rzecz najemców): 

181 593,43 zł.  

 

Dzierżawa i użytkowanie wieczyste 

 

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego stanowią dodatkowy stały dochód gminy. Gmina 

osiąga również coroczne dochody z opłat czynszowych z tytułu zawartych umów najmu               

i dzierżawy.  

 

Na dzień 31.12.2018 r. było 372 nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste z tego 

tytułu do budżetu Miasta wpłynęło 1 435 844,58 zł ( w tym 996.495,50 zł z tytułu I 

opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu). 

 

Z tytułu zawartych umów dzierżaw uzyskano dochód w wysokości 711 165,39 zł. – 

zawartych umów na dzień 31.12.2018 -117. Ponadto wydano 5 decyzji w trybie ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości o łącznej wartości 23 630,00 zł. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Inne zdarzenia  

 

W 2018 roku Burmistrz Szklarskiej Poręby wszczął 6 postępowań w sprawie ustalenia 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z podziałem 

nieruchomości, z czego 4 postepowania zakończyły się wydaniem decyzji ustalającej 

opłatę, a 2 postępowania umorzono wobec braku wzrostu wartości. 
Ponadto wszczął 34 postępowania administracyjne w sprawach dotyczących podziałów 

nieruchomości, z czego: 

 27 zakończyło się zatwierdzeniem podziału nieruchomości; 

 postępowanie zawieszono z uwagi n a złożenie wniosku po upływie 6 miesięcy od 

dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu 

miejscowego, 

 postępowania zakończyły się wydaniem negatywnego postanowienia, 

 pozostałe postępowania są w toku. 
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Nabywanie gruntów przez gminę 

 

W celu realizacji zadań własnych gmina dokonywała zakupów nieruchomości. Grunty 

nabyte przez gminę w roku 2018 służyły realizacji celu drogowego oraz nastąpiło 

przejęcie nieruchomości w zamian za rozliczenie zobowiązań wobec gminy: 

1. Nabycie działek nr 617/2, 617/3 obr.5 w trybie spec ustawy drogowej – ul. Osiedle 

Huty, decyzja Starosty Jeleniogórskiego o odszkodowaniu na rzecz Nadleśnictwa 

Szklarska Poręba na kwotę 8.341,00 zł.  

2. Nabycie działki nr 263 obręb 0003 położonej przy ul. Matejki 10 z rozliczeniem 

zobowiązań wobec gminy Szklarska Poręba  – na kwotę 45.300 zł. 

3. Nabycie działki nr 247/2 obręb 0001 pod urządzenie odcinka drogi ul. Oficerska- na 

kwotę 16.826,40 zł.  

4. Nabycie gruntu pod regulacje potoku Bednarz działki nr 279/1 i 279/3 obręb 0006 – 

na kwotę 11 990 zł  

 

 

8.12. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 

 

Za zapewnienie bezpieczeństwa społeczności miejskiej Szklarskiej Poręby odpowiada 

Burmistrz miasta Szklarska Poręba. 

 

Straż Miejska w Szklarskiej Porębie 

 

Referat Straży Miejskiej w Szklarskiej Porębie liczy 4 strażników. 

 

Działania prowadzone w 2018 roku: 

 uprawnienia z zakresu Kodeksu Wykroczeń - 224 interwencje, 

 Ustawa o Ochronie Środowiska - 51 interwencji, 

 Ustawa o Ochronie Zwierząt - 37 interwencji, 

 konwojowanie środków pieniężnych dla Urzędu Miejskiego - 231 interwencji, 

 w ramach wspólnych działań prewencyjnych z Policją przeprowadzono 29 służb, 

 stała współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi,  

 

Straż Miejska bierze czynny udział w zabezpieczaniu wszystkich miejskich imprez 

masowych, świąt państwowych i kościelnych, czuwa nad porządkiem i ładem 

komunikacyjnym w mieście podczas letnich wakacji i szkolnych ferii zimowych (sezon 

sportów zimowych). 

 

W całorocznym programie działań prowadzone są akcje „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”. Przed feriami zimowymi i letnią przerwą                      

w nauce strażnicy organizują spotkania z dziećmi i młodzieżą, podczas których 

rozmawiają o występujących zagrożeniach.  

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie 

 

Na terenie miasta Szklarska Poręba od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. miały miejsce 193 

zdarzenia co daje wyjazd jednostki średnio co 2 dni. 

Dla porównania:  

 2017 rok – 218 wyjazdów, wyjazd średnio co 1,5 dnia,  

 2016 rok – 177 wyjazdów, wyjazd średnio co 2 dni,  

 2015 rok – 160 wyjazdów, wyjazd średnio co 2 dni,  

 2014 rok – 177 wyjazdów, wyjazd średnio co 2 dni,  

 2013 rok – 95 wyjazdów, wyjazd średnio co 4 dni,  

 2012 rok – 117 wyjazdów, wyjazd średnio co 3 dni,  
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 czerwiec 2010 do 2011 rok – 140 wyjazdów, wyjazd średnio co 4 dni. 

 

Ilość pożarów samochodów utrzymała się na tym samym poziomie jak w roku 2017. 

Nowe samochody osobowe są coraz bardziej niebezpieczne - gaz stosowany 

w klimatyzacji R1234YF jest skrajnie łatwopalny i silnie trujący w warunkach pożaru. 

Wypadki drogowe i wyjazdy do neutralizacji na drogach substancji olejopochodnych 

utrzymują się na podobnym poziomie jak w 2017.  

 

Szczegółowy wykaz działań OSP w Szklarskiej Porębie w 2018 roku: 

1. pożary - 36, w tym: 

 pożary sadzy w kominach – 7 

 pożary budynków – 9 

 pożary samochodów – 4 

 pożary lasów – 7 

 pożary inne - 9 

2. miejscowe zagrożenia -117, w tym: 

 tlenek węgla – 4 

 olej na drodze – 19 w tym na DK3 9  

 zwalone drzewa – 43 

 wypadki drogowe – 17 w tym na DK3 11 

 wyciek gazu pod ciśnieniem – 3 

 udrażnianie przepływu rzek i strumieni w czasie rwącego i wysokiego stanu wody 

– 2 

 zerwana linia energetyczna – 1 

 kot na drzewie - 3 

 wsparcie Policji (otwieranie mieszkań) – 6 

 wsparcie Policji (wyciąganie zwłok z rzeki) – 1 

 pomoc dla Pogotowia – 3 

 zalane drogi  – 1 

 zasłabniecie – 1 

 katastrofa budowlana – 1 

 wyciąganie człowieka z rzeki – 1 

 pomoc dzikiej zwierzynie – 2 

 pomoc psom – 3 

 inne - 6 

3. obstawy i zabezpieczenia – 14, w tym: 

 zabezpieczenie Biegu Piastów – 3 

 Festyn bezpieczeństwa Jakuszyce 

 Festyn ul. Kołłątaja 

 zabezpieczanie koncertów ul. Plac sportowy – 3 

 Festyn ul. Pstrowskiego 

 pokaz sprzętu technicznego Lukas 

 Festyn ul. Mickiewicza – 2 

 Festyn SP 1 

 Mikołajki  

 zawody MDP w Jakuszycach – 2 

4. ćwiczenia - 16, w tym: 

 ćwiczenia – inspekcja gotowości bojowej – 2 

 ćwiczenia PSP w Jeleniej Górze 

 ćwiczenia PSP w Złotoryi 

 manewry medyczne z Czerwonym Krzyżem ze Zgorzelca - 2 

 ćwiczenia ewakuacji w Przedszkolu nr 2 w Szklarskiej Porębie, 

 ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie 

 ćwiczenia ewakuacji w Szkole Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie 

 ćwiczenia ewakuacji w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie 
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 ćwiczenia PSP Czerwony Potok 

 ćwiczenia PSP Rozdroże Izerskie 

 ćwiczenia organizowane przez PSP w Jakuszycach – katastrofy tymczasowych 

obiektów budowlanych – 2 

 ćwiczenia w górach – Hala Szrenicka – 2. 

5. fałszywe zgłoszenia – 4.   

 

Coraz częstsze korki w ruchu ulicznym powodują, że strażacy nie mają możliwości 

dojechać do remizy w razie alarmu i na okres ferii zimowych wprowadzono dyżury dwóch 

strażaków – ratowników w godzinach 07:00–19:00. 

 

OSP Szklarska Poręba wspólnie z Zarządzaniem Kryzysowym prowadziła działania 

prewencyjne podnoszące świadomość mieszkańców oraz dzieci i młodzieży w dziedzinie 

ochrony przeciwpożarowej oraz ćwiczenia ewakuacji w obiektach hotelowych. W 2018 

roku zorganizowało m.in. szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej 

pomocy dla dzieci i młodzieży. 

 

Oprócz podstawowej działalności Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej Porębie bierze 

aktywny udział w imprezach kulturalnych i obchodach świąt państwowych 

organizowanych w mieście.  

 

Cały ciężar zapewnienia należytych warunków do działalności operacyjno-technicznej                  

w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej spoczywa na gminie. Ochotnicza Straż 

Pożarna w Szklarskiej Porębie pozyskała w 2018 roku dotacje w ramach przynależności 

do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, która pokryła potrzeby jednostki 

w niewielkim zakresie. Dotacja dla OSP z budżetu KSRG za rok 2018 wyniosła 8 000 zł,             

w tym 3 000 zł na potrzeby bieżące i 5 000 zł na remont instalacji elektrycznej w remizie.  

 

OSP otrzymała również dotację z Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie na zakup zestawu 

ratowniczo–gaśniczego do ratownictwa w terenie otwartym i leśnym oraz obiektach 

budowlanych w wys. 49 000 zł oraz na remont instalacji elektrycznej w remizie w wys. 

5 000 zł. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 2018 r. otrzymała dotację w ramach zadania publicznego 

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Oraz 

Narkomanii w Szklarskiej Porębie w wysokości 12 000 zł na organizację obozu letniego 

nad morzem dla 20 dzieci. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w 2018 r. otrzymała dotację w ramach zadania publicznego 

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Oraz 

Narkomanii w Szklarskiej Porębie w wysokości 21 383 zł na organizację „Miejskich 

Mikołajek” dla 70 dzieci. Na Skwer Radiowej Trójki przyjechał wozem bojowym OSP 

Szklarska Poręba Święty Mikołaj i rozdawał dzieciom słodkie upominki. Następnie Święty 

Mikołaj spotkał się z dziećmi na terenie Parku Esplanada, gdzie przeprowadzono 

spotkanie mikołajkowe. Przeprowadzono, również zabawę sylwestrową dla dzieci                           

i młodzieży z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na podstawie oczekiwań dzieci                        

i młodzieży z MDP Szklarska Poręba w ramach zadania zakupiono telewizor wraz z kinem 

domowym oraz śpiwory i karimaty do przeprowadzania spotkań z dziećmi z możliwością 

noclegu. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna bierze również udział w realizacji projektu unijnego „Poznajmy 

się bardziej” realizowanego wspólnie przez miasta Lanov, Karpacz i Szklarską Porębę. 
W  85% projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej                     

w ramach programu Interreg V–A Republika Czeska – Polska, 15% stanowi wkład własny 

gmin.     
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Przedmiotem projektu jest wspólna, trzyletnia realizacja działań sportowych i społeczno - 

kulturalnych przez partnerskie gminy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia 

intensywności i pogłębienia współpracy instytucji i społeczności na różnych płaszczyznach 

życia społecznego w regionie przygranicznym i wzmocnienia poczucia przynależności 

mieszkańców Sudetów do swojego regionu. Podczas wspólnych spotkań zostaną 

zawiązane nowe kontakty międzyludzkie i trwałe partnerstwa, uczestnicy będą wzajemnie 

poznawali język i kulturę. 

 

Działania w projekcie dobrano tak, aby były one dostępne dla szerokiego grona lokalnych 

mieszkańców, od dzieci po seniorów, dla osób aktywnie uprawiających sport, dla 

zainteresowanych sportem strażackim, jak i pozostałych, których interesuje historia                         

i współczesność miejsca, w którym żyją. Będą to np. działania plastyczne, edukacyjne, 

sportowe, konkursy i szkolenia o charakterze strażackim, warsztaty kulinarne, wyjazdy 

mające na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem partnerskich urzędów. W zależności od 

charakteru, działania będą skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, klubów sportowych, 

ochotniczych straży pożarnych, seniorów, urzędników. 

 

W 2018 roku w ramach projektu: 

a) zakupiono materiały i usługi, w związku z odbytymi imprezami: 

 organizacja zawodów w sportach zimowych – biathlon, które odbyły się 

w Szklarskiej Porębie Jakuszycach w dniu 19.03.2018 r. - zakup nagród dla 

uczestników, wypożyczenie sprzętu narciarskiego, obsługa sędziowska, 

transport dzieci na Jakuszyce, wynajęcie tras biegowych, catering, tłumacz, 

 organizacja spotkania integracyjnego dzieci, strażaków i urzędników, które 

odbyło się w dniu 26.05.2018 r. w Szklarskiej Porębie - zakup kijków 

nording walking oraz worków turystycznych, przewodnik, wstęp do Tygla 

Walońskiego i Leśnej Huty, catering, animatorzy warsztatów plenerowych, 

tłumacz 

 spotkanie integracyjne połączone z wyjazdem do Pragi (organizowane 

przez partnera czeskiego), maj 2018 - transport dzieci  

 organizacja spotkania integracyjnego dzieci i młodzieży w formie wycieczek 

rowerowych, które odbyło się w dniach 19-21.06.2018 r., zakup akcesoriów 

rowerowych oraz materiałów do gry terenowej,  

 weekendowy pobyt młodych strażaków w Lanovie (organizowane przez 

partnera czeskiego) - transport dzieci, spotkanie integracyjne seniorów - 

transport do Karpacza 

 integracyjne spotkanie młodzieży połączone z wyjazdem do Wrocławia 

(organizowane przez Karpacz) - transport do Karpacza 

 koszulki i kamizelki z logo projektu – działanie promocyjne 

b) we wrześniu 2018r. dzieci i młodzież brała udział w dwudniowych zawodach 

sportowych dla „cywili” oraz dwudniowych zawodach w sportach pożarniczych 

zorganizowanych w Lanovie, 

c) w październiku 2018r. dzieci i młodzież wyjechali na jednodniową wycieczkę do 

Wrocławia zorganizowaną przez miasto Karpacz, 

d) w październiku 2018r. oraz listopadzie 2018r. seniorzy ze Szklarskiej Poręby 

wyjechali na jednodniowe spotkania seniorów do Karpacza i Lanova. 

Przewodnim tematem spotkania w Karpaczu było poznanie miasta Karpacz, 

przewodnim tematem spotkania w Lanovie było wspólne świętowanie Bożego 

Narodzenia. 
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8.13. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH, PUBLIKACJACH 

 

 

Nagrody 2018: 

1. Srebrne kluczyki – plebiscyt Nowin Jeleniogórskich – nagroda za wydarzenie 

artystyczne - Rok Hofmanowski. Dzięki wydanej książce pt. „W Szklarskiej Porębie 

wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki”, dziesiątkom wystaw, prelekcji, wycieczek                   

i innych działań cała Polska poznała twórczość Wlastimila Hofmana, znakomitego 

malarza, który ostatnie lata swojego życia spędził pod Szrenicą. 

 

2. Gmina Przyjazna Rowerzystom - najwyższe uznanie w postaci Grand Prix. 

Wręczone zostało podczas dziewiątych targów branży rowerowej BIKE-EXPO                           

w Kielcach. Załącznikiem do honoru i dyplomu był rower ze wspomaganiem 

elektrycznym ufundowany przez Centrum Pojazdów Elektrycznych TRYBECO. 
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IX. PODSUMOWANIE 

 

 

Opracowując i rozpatrując treść „Raportu o stanie miasta Szklarska Poręba w roku 2018” 

nie sposób nie odnieść się do przeszłości, do działań które wpłynęły na kształt wielu 

zjawisk występujących i ujawniających się w ostatnim roku, które wpłynęły                                

i ukształtowały rzeczywistość społeczno-gospodarczą dnia dzisiejszego. Analiza raportu            

w odniesieniu do Strategii zrównoważonego rozwoju gminy Szklarskiej Poręby wskazuje 

na konieczność jej aktualizacji a w zasadzie opracowania nowej strategii na najbliższe 

dziesięciolecie, odpowiadającej aktualnym tendencjom i potrzebom. Analiza ta wskazuje                      

i potwierdza przyszłe, nowe wyzwania rozwojowe Miasta. Opracowanie nowej strategii 

wymagać będzie szerokiej partycypacji społecznej i instytucjonalnej. Wymaga 

zaangażowania i wykorzystania istniejącego kapitału ludzkiego do określenia celów 

strategicznych i kierunków rozwoju Szklarskiej Poręby do roku 2030. Na zakończenie 

chciałbym zwrócić się o przystąpienie do wypracowania nowej strategii rozwoju 

Szklarskiej Poręby przy aktywnym zaangażowaniu organów Miasta i szerokiej 

partycypacji społecznej, by dokument był wynikiem szerokiego konsensusu. Opracowanie 

nowej strategii rozwoju nie będzie zadaniem łatwym ale koniecznym na drodze 

społeczno-gospodarczego rozwoju naszego Miasta. 

 

 

 

 

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY 

 

 

                       MIROSŁAW GRAF 
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Załącznik nr 1                                                                                               

Pierwszy dokument dotyczący nazwy Szklarskiej Poręby 

 

Pierwszy dokument dotyczący nazwy Szklarskiej Poręby (z. d. 7, VIII, 1366 r.) 

 

Sydil Malstejn sprzedał szklarzowi Cunczen hutę szkła w Schribirs’hau z wszystkimi prawami, które sam miał i które leżą w okręgu  

Jeleniej Góry, ze swymi spadkobiercami i potomkami na co A. D. na św. Lorenca MCCCLXVI. 

(Państw. Archiwum we Wrocławiu Rep. 39 T. Księstwo  

Świdnicko – Jaworskie Tom A, Fol. 7 – transkrypcja 

M. K. Wiktorejczyk, 1996 r.) 
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Załącznik 2 

Dokument nadający prawa miejskie Szklarskiej Porębie 
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Załącznik nr 3  

Wykaz uchwał Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie przyjętych w 2018 roku 

 

KADENCJA 2014-2018 

 

Uchwała Stan realizacji 

LII/596/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sudeckiej zrealizowana 

LII/597/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiosennej  zrealizowana 

LII/598/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Kilińskiego                            

i ul. Słonecznej 

zrealizowana 

LII/599/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ul. Gimnazjalnej w trakcie realizacji 

LII/600/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Uroczej zrealizowana 

LIII/601/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018  zrealizowana 

LIV/602/18 w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Szklarskiej Porębie i nadania jej statutu zrealizowana 

LIV/603/18 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                      

i Kanalizacyjnych na lata 2018-2021 

w trakcie realizacji 

LIV/604/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/237/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 stycznia 

2016r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szklarska Poręba na 

lata 2016–2021  

w trakcie realizacji 

LIV/605/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LIV/606/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba zrealizowana 

LIV/607/18 w sprawie wystąpienia Miasta Szklarska Poręba z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego 

„Samorządowa Polska” Szklarska Poręba sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie 

zrealizowana 

LIV/608/18 w sprawie podziału miasta Szklarska Poręba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

zrealizowana 

LIV/609/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych i prawnych prowadzących  na 

terenie Miasta Szklarska Poręba niepubliczne przedszkole oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji 

zrealizowana 

LIV/610/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja zrealizowana 

LIV/611/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności zrealizowana 
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LIV/612/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności zrealizowana 

LIV/613/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości zabudowanej położonej                              

w Szklarskiej Porębie położonej przy ul. Matejki 10 w granicach działki gruntu nr 263 obręb 0003 

zrealizowana 

LV/614/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LV/615/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba  zrealizowana 

LV/616/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wiejskiej zrealizowana 

LV/617/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Dolnej zrealizowana 

LV/618/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej zrealizowana 

LV/619/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości lokalowej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności 

Narodowej 3 

w trakcie realizacji 

LV/620/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Gimnazjalnej zrealizowana 

LV/621/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta Szklarska Poręba w 2018 r. 

w trakcie realizacji 

LV/622/18 w sprawie ustalenia parkingów płatnych, stawek opłat i opłaty specjalnej za parkowanie oraz 

sposobu ich pobierania 

zrealizowana 

LV/623/18 w sprawie podziału miasta Szklarska Poręba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów                   

i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

zrealizowana 

LVI/624/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LVI/625/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LVI/626/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki nr 307/2 

obręb 0003 

zrealizowana 

LVII/627/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Szklarska Poręba za 2017 rok 

zrealizowana 

LVII/628/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LVII/629/18 w sprawie uchwalenia Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Szklarskiej Poręby na 

lata 2018 – 2022 

w trakcie realizacji 

LVII/630/18 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu 

ich pobierania 

w trakcie realizacji  

LVII/631/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej zrealizowana 

LVII/632/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej zrealizowana 



    
  

 

Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

    

91 
 

LVII/633/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy  ul. Hutniczej zrealizowana 

LVII/634/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów we współwłasności  nieruchomości 

niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Wojska Polskiego w granicach działek gruntu nr 273/10                     

i nr 273/11 obręb 0005 

w trakcie realizacji 

LVII/635/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziałów we współwłasności nieruchomości 

położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 218/2 obręb 0003 

zrealizowana 

LVII/636/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 

Sikorskiego w granicach działki nr 299/13 obręb 0005 

zrealizowana 

LVII/637/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Waryńskiego zrealizowana 

LVII/638/18 w sprawie  dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków realizowanych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu 

zrealizowana 

LVIII/639/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

obszarze ulic Franciszkańskiej, Demokratów, konopnickiej, Sikorskiego i Żeromskiego w Szklarskiej Porębie 

zrealizowana 

LVIII/640/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 

147 obręb 0008 oraz części działki nr 149/356 obręb 0008 przy ul. Jakuszyce 

zrealizowana 

LVIII/641/18 w  sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie 

nadanego Uchwałą nr IV/36/15 z dnia 29 stycznia 2015 

w trakcie realizacji  

LVIII/642/18 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska 

Poręba 

z trakcie realizacji 

LVIII/643/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LVIII/644/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 

w granicach działki nr 379/2 obręb 0002 

zrealizowana 

LVIII/645/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 

w granicach działki nr 379/7 obręb 0002 

w trakcie realizacji 

LVIII/646/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 

Kolejowej w granicach działki nr 93 obręb 0003 

w trakcie realizacji 

LVIII/647/18 w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa w trakcie realizacji  

LVIII/648/18 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w trakcie realizacji 

LVIII/649/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie w granicach 

działki nr 185/2 obręb 0003 

w trakcie realizacji  

LVIII/650/18 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres do 9 lat nieruchomości położonej w Szklarskiej 

Porębie przy ul. Izerska / ul. Wolności 

w trakcie realizacji 
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LVIII/651/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza zrealizowana 

LVIII/652/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej zrealizowana 

LVIII/653/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja zrealizowana 

LVIII/654/18 w sprawie zmiany budżetu miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LVIII/655/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba zrealizowana 

LVIII/656/18 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad 

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szklarska Poręba 

zrealizowana 

LIX/657/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LIX/658/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba zrealizowana 

LIX/659/18 w sprawie przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania publicznego polegającego na opracowaniu 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w Szklarskiej 

Porębie wraz z obiektem mostowym” 

w trakcie realizacji 

LIX/660/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ośrodka 

Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie – obszar III trasy narciarstwa biegowego 

zrealizowana 

LIX/661/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szklarskiej Poręby zrealizowana 

LX/662/18 w sprawie zmiany uchwały nr LIV/608/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 

2018 r. w sprawie podziału miasta Szklarska Poręba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz 

liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

zrealizowana 

LX/663/18 w sprawie zmiany uchwały nr LV/623/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2018 

r. w sprawie podziału miasta Szklarska Poręba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 

siedzib obwodowych komisji wyborczych 

zrealizowana 

LX/664/18 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Szklarska Poręba odrębnych obwodów głosowania zrealizowana 

LXI/665/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LXI/666/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba zrealizowana 

LXII/667/18 w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVIII/642/18 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 

czerwca 2018 r. w sprawie  regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szklarska 

Poręba 

zrealizowana 

LXII/668/18 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Szklarska Poręba” 

zrealizowana 

LXII/669/18 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta 

Szklarska Poręba 

zrealizowana 

LXII/670/18 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, zrealizowana 
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psychologów i logopedów 

LXII/671/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LXII/672/18 w sprawie zmiany WPF Miasta Szklarska Poręba zrealizowana 

LXII/673/18 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w 

rejonie Białej Doliny w Szklarskiej Porębie 

zrealizowana 

LXII/674/18 w sprawie zwiększenia powierzchni dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy 

ul. Obrońców Pokoju 

zrealizowana 

LXII/675/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/676/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/677/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/678/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/679/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/680/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej zrealizowana 

LXII/681/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej zrealizowana 

LXII/682/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej niezrealizowana 

LXII/683/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kasprowicza zrealizowana 

LXII/684/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja zrealizowana 

LXII/685/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej zrealizowana 

LXII/686/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej zrealizowana 

LXII/687/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Mickiewicza zrealizowana 

LXII/688/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Krajowej zrealizowana 

LXII/689/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej zrealizowana 

LXII/690/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/691/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/692/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXII/693/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej zrealizowana 

LXII/694/18 w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej 

Porębie przy ul. Osiedle Huty 

zrealizowana 

LXII/695/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w trakcie realizacji  

LXII/696/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w trakcie realizacji  

LXII/697/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Szklanej w trakcie realizacji  

LXII/698/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Szklanej w trakcie realizacji 



    
  

 

Raport o stanie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 

    

94 
 

LXII/699/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia w trakcie realizacji 

LXII/700/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja zrealizowana 

LXII/701/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej          

w granicach działki nr 379/1 obręb 0002 

w trakcie realizacji  

LXII/702/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej    

w granicach działki nr 379/3 obręb 0002  

zrealizowana 

LXII/703/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej zrealizowana 

LXII/704/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Krajowej zrealizowana 

LXIII/705/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

LXIII/706/18 W sprawie opłaty miejscowej zrealizowana 

LXIII/707/18 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości/zrealizowana zrealizowana 

LXIII/708/18 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki, Przeciwdziałania Alkoholizmowi                              

i Narkomanii w Szklarskiej Porębie na rok 2019 

w trakcie realizacji 

LXIII/709/18 w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części 

Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030” 

w trakcie realizacji  

LXIII/710/18 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Objazdowej w trakcie realizacji  

LXIII/711/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada zrealizowana 

LXIII/712/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty zrealizowana 

LXIII/713/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty  zrealizowana 

LXIII/714/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/321/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości 

zrealizowana 

LXIII/715/18 w sprawie zmiany uchwały nr V/47/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki 

za pojemnik 

w tracie realizacji  

LXIII/716/18 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 

Franciszkańskiej w granicach działki nr 537/8 obręb 0005 

zrealizowana 

LXIV/717/18 Zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

Deklaracja LIV/1/18 Wyrażenia zgody na zawarcie listu intencyjnego pomiędzy Karkonoskim Systemem 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu i Gelsenwasser Polska GMBH z siedzibą Hamburg 

Amtsgericht 

zrealizowana 
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KADENCJA 2018-2023 

 

Uchwała Stan realizacji 

I/1/18 w  sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie zrealizowana 

I/2/18 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskie w Szklarskiej Porębie zrealizowana 

II/3/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

II/4/18 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szklarskiej Poręby zrealizowana 

II/5/18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie zrealizowana 

II/6/18 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  w Szklarskiej Porębie zrealizowana 

II/7/18 w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej                       

w Szklarskiej Porębie, ustalenia  składu osobowego oraz przedmiotu jej działania 

zrealizowana 

II/8/18 w sprawie powołania Komisji Finansów i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, 

ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu jej działania 

zrealizowana 

II/9/18 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej zrealizowana 

II/10/18 w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta Szklarska Poręba do Zgromadzenia 

Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu 

zrealizowana 

III/11/18 Uchwała budżetowa miasta Szklarska Poręba na rok 2019 zrealizowana 

III/12/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na rok 

2019 

zrealizowana 

III/13/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na rok 

2019 

zrealizowana 

III/14/18 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie na rok 2019 w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie 

zrealizowana 

III/15/18  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Szklarska Poręba na rok 2018 zrealizowana 

III/16/18 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2018 zrealizowana 

III/17/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Kolejowej, Wiejskiej, Sanatoryjnej, Muzealnej w Szklarskiej Porębie 

w trakcie realizacji  

III/18/18 w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru w sąsiedztwie ulic Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej                       

w trakcie realizacji 
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w Szklarskiej Porębie 

III/19/18 w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej na nieruchomości położonej przy  ul. 

Franciszkańskiej 36B w Szklarskiej Porębie 

w trakcie realizacji 

III/20/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przy ul. Dolnej zrealizowana 

III/21/18 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 331/3 

obręb 0006 

zrealizowana 

III/22/18 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej w 

Szklarskiej Porębie położonej przy ul. Sanatoryjnej w granicach działki gruntu nr 235/8 obręb 0002 

zrealizowana 

III/23/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Okrzei zrealizowana 

III/24/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej zrealizowana 

III/25/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Waryńskiego zrealizowana 

III/26/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej zrealizowana 

III/27/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada zrealizowana 

III/28/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej zrealizowana 

III/29/18 w sprawie dzierżawy nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej zrealizowana 

III/30/18 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego 1 w trakcie realizacji 

III/31/18 w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

Miasta Szklarska Poręba” 

zrealizowana 

III/32/18 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Szklarska Poręba 

na lata 2016-2019 z perspektywą do 2023, za lata 2017 – 2018” 

zrealizowana 

III/33/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania 

pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za 

świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i  w domu" na lata 2019-2023 

w trakcie realizacji 
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Załącznik nr 4 

Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – obowiązujących i w trakcie opracowywania           
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Załącznik nr 5 

Miejska sieć dróg - schemat
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Załącznik nr 6 

Miejski system gospodarki wodno-ściekowej – schemat 
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