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JEST ZGODA NA SZRENICĘ

Jest druga ministerialna zgoda na inwestycje na Szrenicy. Pod koniec
stycznia do urzędu miasta dotarła decyzja Ministra Środowiska na odstępstwo od zakazów art. 15 ustawy O
Ochronie Przyrody, która pozwala na
przeprowadzenie planowanych inwestycji narciarskich. Za nim jednak do
tego dojdzie, miasto i inwestor muszą
pokonać jeszcze kilka biurokratycznych procedur.
Na decyzje ministra wyczekiwaliśmy
pół roku. Tyle czasu minęło od momentu
złożenia przez inwestora kompletu niezbędnych dokumentów. Na przeszkodzie
stanęły przedterminowe wybory, zmiany w
ministerstwie środowiska, wakat na stanowisku Głównego Konserwatora Przyrody.
Minister w decyzji, z powodu ważnych
celów społecznych i braku innej alternatywy, zgodził się na inwestycje służące
sportowi i rekreacji na terenie Parku Narodowego. Są to dokładnie:
Budowa sześcioosobowej kanapy na
Świąteczny Kamień, budowa systemu dośnieżania na całej długości nartostrad,
łączników i Hali Szrenickiej (dziś można
dośnieżać tylko do wysokości 1000 metrów), budowa zbiornika na wodę do dośnieżania, budowa łącznika nartostrad
Śnieżynka i Puchatek, oraz niezbędne
poszerzenie wszystkich nartostrad, w tym
największe na Śnieżynce i Lolobrygidzie.
Niestety, zgoda na poszerzenia na trasie
zjazdowej nie jest na tyle duża, aby można
było na niej przeprowadzać zawody FIS.
Dziś jednak przede wszystkim zadawane jest pytanie, kiedy ruszą inwestycje.
Niestety nie z dnia na dzień.
Trwają negocjacje z Karkonoskim Parkiem Narodowym w sprawie opłat za użytkowanie terenów. Choć rozmowy te trudno
nazwać negocjacjami. Park Narodowy a
także minister środowiska w 2004 roku
podpisali porozumienie w sprawie Szrenicy, w którym jasno jest napisane, że zamiana terenów odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Te zasady i tak
zostały zmienione ponieważ inwestor
zgodnie z pierwszą decyzją ministra z
lipca 2007 roku będzie musiał zapłacić
kilka milionów złotych za zmiany sposobu
użytkowania gruntów (pieniędzy tych nie
musiałby płacić, gdyby wyciągi powstały w
rejonie Łabskiego Szczytu). Inwestor i sa-

morząd uważają, że nie może być dalszych zmian porozumienia zawartego w
2004 roku. Dla inwestora porozumienie z
2004 roku, to jak umowa, od której nie ma
odstępstw. Takie jest też stanowisko władz
miasta, które prowadzą negocjacje z Parkiem Narodowym. Nie ma i nie będzie
zgody na podniesienie stawek, także dlatego, że to znacznie podniosłoby koszty
całej inwestycji i eksploatacji, co mogło by
oznaczać, że inwestycja nie miałaby uzasadnienia ekonomicznego lub wszystkie te
koszty miałyby odzwierciedlenie w cenie
biletu, który nie może być droższy niż w
Czechach. Przykładem niech będzie gondola w Świeradowie, gdzie inwestor zgodził się na bardzo wysokie dzierżawy i dzisiaj szacuje, że całodniowy karnet może
kosztować nawet 95 złotych.
Ostateczną decyzję w sprawie dzierżaw znów podejmować będzie Warszawa.
Tam też będzie musiała zapaść zgoda na
wydłużenie umów dzierżaw, bo tylko wówczas cała inwestycja będzie miała ekonomiczny sens. Niektóre decyzje mają charakter typowo administracyjny, ale do tego
też jest potrzebny czas, aby nikt nie mógł
w przyszłości zakwestionować wydanych
decyzji administracyjnych.

Jeśli wszystko by dobrze się skończyło,
to może udałoby się na wiosnę podpisać
nowy akt notarialny. Wówczas inwestor
będzie mógł występować o pozwolenia na
budowę. Niestety, ale wyciąg w tym roku
raczej nie powstanie, bo nie ma projektu.
Dlatego w tym sezonie mogą co najwyżej
rozpocząć się prace związane z poszerzeniami nartostrad i budową systemu dośnieżania. Z decyzji środowiskowej wynika, że wszystko musi się odbywać
ręcznie. Śmigłowce mogą być użyte tylko
do stawiania podpór pod wyciągi.
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W MIESIĄC JAK W ROK

Już chyba nikt nie powinien mieć
żadnych wątpliwości, że przez ostatnie
lata miasto traciło setki tysięcy złotych
na obsłudze parkingów przy wyciągach. Pierwszy miesiąc działania parkomatów udowodnił, ile można zarobić
na parkingach.
Za sprawą poprzednich władz Szklarskiej Poręby do miejskiej kasy z dzierżawy parkingów wpływało 3666 złotych
miesięcznie. Za okres od 15 grudnia do
15 stycznia wpływy z parkingów sięgnęły
50 000 złotych, a warto zauważyć, że
zima w tym czasie nie rozpieszczała i do
Szklarskiej Poręby przyjeżdżało nie wielu
narciarzy.
Odliczając nawet koszty, miasto zarobiło kilkanaście razy więcej, niż gdy parkingami pod wyciągiem na Szrenicę rządziło

OPŁATEK POD SZRENICĄ
Jego ekscelencja ks. Biskup
Stefan Cichy był współgospodarzem uroczystego spotkania noworocznego jakie na początku
stycznia odbyło się w Szklarskiej
Porębie. Na spotkanie do Szrenicowego Dworu (dawnej Wenedy)
przyjechało wielu samorządowców oraz przedstawicieli różnych
zawodów związanych z turystyką
z całego regionu Karkonoszy.
Karkonoskie spotkania opłatkowe odbyły się poraz drugi, i po
raz drugi właśnie w Szklarskiej Porębie, dzięki zaangażowaniu komitetu społecznego Biała Dolina

MSWiA, które sprawuje nadzór i finansuje GOPR zainteresowało się konfliktem w Karkonoszach. Chodzi o pieniądze, jakie ratownicy zażądali od
narciarskich spółek.
Od nowego roku opłaty za dyżury na
stokach wzrosły czterokrotnie. Kompleksy
narciarskie w Karpaczu i Szklarskiej Porębie nie zgodziły się na zmianę warunków.
Zaproponowały kilkunastoprocentowe
podwyżki.
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dwóch dzierżawców. Obaj nie chcą się
pogodzić ze stratą dochodowego interesu.
Sąd pierwszej instancji oddalił ich pozew,
w którym domagali się przywrócenia
umowy. Teraz złożyli apelację. Cały czas
stoją na stanowisku, że umowa została
im wypowiedziana niezgodnie z prawem,
ponieważ miasto nie przeprowadziło żadnych inwestycji na parkingach. Uznają, że
ustawienie parkomatów i zainstalowanie
monitoringu nie jest inwestycją.
Innego zdania są radni, którzy uznali, że
są jeszcze inne miejsca w Szklarskiej Porębie, gdzie można w ten sposób zagwarantować dochody do budżetu miasta.
W przyszłości - po remoncie drogi parkomaty pojawią się także na ulicy 11 Listopada.
oraz burmistrza Arkadiuszach Wichniaka.
W ubiegłym roku gościny udzieliło małżeństwo Jadwigi i Jerzego Sieleckich prowadzący schronisko Kamieńczyk. W tym
roku na uroczystą kolację zaprosił Marek
Adam Tubek właściciel Szrenicowego
Dworu.
Po tym spotkaniu, podczas którego
miało miejsce wiele ciekawych rozmów, i
było z pewnością ważnym elementem polityki prowadzonej przez samorząd Szklarskiej Porębę, nie zabrakło jednak plotek.
Według jednej z nich, miasto wydało na
kolację 10 tysięcy złotych. Jest to oczywiście kłamstwo, ponieważ całą uroczystość
sponsorował gościnny gospodarz Szrenicowego Dworu. Burmistrz gościom w
prezencie przekazywał pamiątkowe minerały, a biskup kalendarze na 2008 rok.

SPÓR O PIENIĄDZE

Kierownictwa obu ośrodków narciarskich uważają, że obowiązkiem GOPR jest
udzielanie pomocy, bo takie są jego zadania statutowe i ustawowe, a dotychczasowe opłaty traktowano jak sponsoring.
Ratownicy tymczasem twierdzą, że są
zobowiązani udzielać pomocy, ale nie na
prywatnych nartostradach. Wskazują na przepisy, mówiące o tym,
że za bezpieczeństwo na stokach
i udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym narciarzom odpowiadają właściciele wyciągów. Ci
drudzy nie negują tych zapisów,
ale inaczej je interpretują. Czym
innym jest udzielenie pierwszej pomocy, a czym innym przedmedyczna pomoc, jaką w górach z
zgodnie z ustawą mogą udzielać
wyłącznie TOPR i GOPR, które są
zobowiązane przepisami do ratowania w górach.
Mimo trwającego sporu ratow-

nicy nadal pomagają poszkodowanym
narciarzom, choć zapowiedzieli, że narciarskie spółki mogą się spodziewać rachunków. Te odpowiadają, że faktury
będą bezpodstawne i odeślą je do GOPR.
Jerzy Pokój, który był wieloletnim naczelnikiem Karkonoskiego GOPR, a dziś
jest wiceprzewodniczącym sejmiku
uważa, że ratownicy postąpili źle podnosząc stawki czterokrotnie tuż przed rozpoczęciem sezonu narciarskiego. Zwraca
też uwagę, że obecna sytuacja finansowa
GOPR jest nieporównywalnie lepsza niż
jeszcze trzy lata temu. Ratownicy z Karkonoszy w ubiegłym roku dostali prawie 750
tysięcy od MSWiA i 60 tysięcy od samorządu województwa dolnośląskiego.
GOPR otrzymuje też 15 procent z biletów
wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego oraz pieniądze od lokalnych samorządów, w tym Szklarskiej Poręby.
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PRZEDSZKOLA ZA DARMO

Szklarska Poręba jako pierwsza gmina na
Dolnym Śląsku wprowadza darmowe przeszkola.
Od 1 lutego w Szklarskiej Porębie nie jest już
pobierane czesne za przedszkola. Rada Miasta
uchwalając tegoroczny budżet podjęła decyzję
o zwiększeniu dotacji dla przeszkoli, w takim
stopniu, aby rodzice ponosili wyłącznie koszty
wyżywienia.
Dotychczas czesne wynosiło 130 złotych
miesięcznie przy jednym dziecku, albo 100 złotych jeśli do przedszkola chodziła dwójka
dzieci, czyli 200 złotych miesięcznie. Do tego
trzeba było doliczyć 3,5 zł dziennie na wyżywienie plus opłaty za zajęcia dodatkowe np. nauka
języka angielskiego.

Likwidacja czesnego ma zachęcić niepracujące matki do wysłania dzieci do przedszkoli.
Sprawę można byłoby sprowadzić do tego, że
na rynku brakuje pracowników. Ale jest to duże
uproszczenie.
Wychowanie przedszkolne ma bardzo duże
znaczenie w edukacji dzieci. Nawet najlepsza
opieka w domu nie daje mu takich samych szans
rozwojowych co nawet tylko kilka godzin w
przedszkolu, gdzie ma codzienny kontakt z rówieśnikami. Wspólne zabawy pomagają w prawidłowym rozwoju dziecka. Nauczyciele w pierwszych klasach szkół podstawowych natychmiast
widzą różnicę pomiędzy dziećmi, które chodziły
do przedszkoli, a które były wychowywane w
domu przez mamy lub babcie.

POCIĄGIEM DO JAKUSZYC
Przeszło rok trwały starania samorządu
Szklarskiej Poręby, aby Urząd Marszałkowski przejął torowisko do Jakuszyc. To co
poprzednicy traktowali jako nic nie wartą
ideę, teraz ma szansę na realizację. Udawane kiedyś starania, dziś są przekuwane w
rzeczywistość. Potrzeba było do tego tylko
woli oraz siły argumentów. Tych ostatnich
nigdy nie brakowało.
Pod koniec stycznia Urząd Marszałkowski
formalnie został właścicielem torowiska ze
Szklarskiej Poręby Górnej do granicy państwa w
Jakuszycach. To był już ostatni termin na podpisanie aktu notarialnego, aby w tym roku przeprowadzić na torowisku niezbędne remonty.
Wkrótce kończy się nabór wniosków na dofinansowaniu takich inwestycji z pieniędzy unijnych.

Wbrew obiegowym opiniom stan torowiska
do Jakuszyc nie jest tragiczny. Tam wystarczą
niewielkie naprawy, aby lekkie składy mogły
dojeżdżać do Polany. Nieco gorzej sytuacja
wygląda na ostatnim kilometrze do granicy
państwowej. Stan tego torowiska jest tragiczny
i wymaga wiele pracy, aby mogły tam się pojawić regularne połączenia.
Urząd Marszałkowski zapowiada, że jeszcze w tym roku pojadą pociągi do Jakuszyc.
A zimą przyszłego roku pojedziemy do Liberca
na Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym.
Z dzisiejszego punktu widzenia dla Szklarskiej Poręby najważniejsze jest szybkie uruchomienie połączeń do Jakuszyc. I najlepiej
aby to były szybkie połączenia już z Wrocławia.

ZDROWE PRZEDSZKOLE
DLACZEGO NASZE PRZEDSZKOLE CHCE
BYĆ ZRZESZONE W DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI
SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH
ZDROWIE - tak pisałam jeszcze w zeszłym
roku. A teraz mogę się pochwalić, że nasze
przedszkole, jako jedno z nielicznych na terenie starego powiatu jeleniogórskiego otrzymało w listopadzie certyfikat.
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szklarskiej
Porębie starało się o zdobycie certyfikatu "Przedszkola promującego zdrowie" i dlatego postanowiłam opracować program zdrowotny, aby nasze
działania były zaplanowane i zaakceptowane
przez wszystkich pracowników naszej placówki
oraz rodziców naszych wychowanków. Uważam,
że właśnie nasze przedszkole posiada walory
placówki promującej zdrowie, spróbuję pokrótce
to umotywować. Program znajduje się w naszym
przedszkolu i jest do Państwa wglądu.
Każdy nauczyciel powinien być promotorem
zdrowia - powinien, więc tak oddziaływać na
swoich wychowanków, aby uznali oni zdrowie
dziecka jako wartość nadrzędną, by czuli się za
nie odpowiedzialni i świadomie dążyli do jego
utrzymania. Z obserwacji wynika, że dzień dzisiejszy nie sprzyja zdrowemu trybowi życia.
Dlatego dbałość o zdrowie, harmonijny rozwój
dziecka, sprawność i zaradność ruchową oraz
wyrabianie nawyków higieniczno-zdrowotnych,
to szczególne zadania wychowania zdrowotnego w przedszkolu, a do zrealizowania właśnie
u nas. Systematycznie prowadzone zajęcia wyrabiają nawyki ruchowe i higieniczne niezbędne
w życiu każdego człowieka, a z różnych obser-

wacji wynika, że postęp cywilizacji przyczynia
się do eliminowania wysiłku fizycznego, co prowadzi do dysfunkcji układu ruchowego. Także
ustawiczny brak czasu rodziców prowadzi do
odejścia od zdrowego trybu życia i odżywiania.
Dlatego tak istotne znaczenie ma edukacja
zdrowotna, którą chcemy rozpocząć jak najwcześniej i prowadzić ją we współpracy z rodzicami i instytucjami.
Pragniemy poszerzać tę wiedzę, a z przeprowadzonych ankiet dowiedzieliśmy się, że
rodzice są chłonni wiedzy i bardzo zainteresowani przystąpieniem do sieci. Zadaniem nauczyciela jest tak kierować i prowadzić zajęcia,
aby przede wszystkim każde dziecko czuło się
akceptowane i bezpieczne. Nauczyciel dobierając odpowiednie metody i formy musi zintegrować grupę, pobudzić dzieci słabsze i nieśmiałe do działania, tak aby zdobyły
odpowiednie umiejętności, sprawności i wiadomości.
Przez cały rok, co czwartek chętne dzieci
jadą na basen od najmłodszej grupy przedszkolnej do najstarszej, dzieci mają swoje plecaki ze strojem do przebrania i ręcznikiem.
A wszystko dzięki grzeczności właścicieli hotelu
"Bornit".
Przez cały rok w szatni, w miejscu ogólnie
dostępnym stoi pojemnik z wodą pitna, dzieci
mają swoje, podpisane kubeczki i zawsze
mogą ugasić pragnienie, również codziennie
na drugie śniadanie dostają kawałki marchewki
lub jabłka. W godzinach popołudniowych jest
taca przygotowanych kanapek z dżemem, ma-

Likwidacja czesnego ma więc ułatwić dostęp do przedszkoli, także najmniej zamożnym
rodzinom, których dzieci będą miały szansę
na taki sam start jak ich rówieśnicy. Dodatkowo
rodzice będą mogli podjąć pracę. Nie jest to
duża grupa i nie należy się obawiać, że zabraknie miejsc w przedszkolach.
Trzyosobowa rodzina na bezpłatnych
przedszkolach będzie mogła zaoszczędzić
około 1300 złotych rocznie. Dla niektórych nie
są to duże pieniądze, ale dla zdecydowanej
większości to suma, która jest odczuwalna w
budżecie domowym. Może dzięki tym pieniądzom rodzice wyjadą z dzieckiem na krótki wypoczynek nad morze czy jeziora, zmieniając
choć na chwilę klimat?

Zwłaszcza zimą. Sytuacja z parkingami w Jakuszycach jest zła, a narciarzy biegowych z każdym rokiem przybywa. Natura 2000 nie pozwala na zrobienie nowych parkingów po lewej
stronie drogi, a po prawej parkingi są przepełnione. Komunikacja kolejowa może być więc alternatywą dla niektórych narciarzy, zwłaszcza
jadących z Jeleniej Góry, pod warunkiem, że
będą to szybkie połączenia oraz stosunkowo
częste. Nie ma co marzyć o częstych kursach,
ale jest nadzieja na remont torowiska w Górzyńcu i skrócenia czasu jazdy z Jeleniej Góry
do Szklarskiej Poręby do 40 minut.
To nie pierwszy kolejowy sukces Szklarskiej
Poręby w ostatnich miesiącach. W grudniu po
wielu miesiącach rozmów, udało się przywrócić
kilka par pociągów, które już od dawna nie
przyjeżdżały do Szlarskiej Poręby. Teraz trwają
rozmowy o tym, aby pojawiły się kolejne składy
wakacyjne. Chcieć, znaczy móc.
słem lub ciastka.
Zawsze na początku roku szkolnego( w sobotę) odbywają się zawody rowerowe. Indywidualna jazda na rowerze, na czas. Jeżdżą rodzice, dzieci i nasi absolwenci. Oczywiście jest
świetna zabawa, słodki poczęstunek, dyplomy
i dla każdego nagrody.
Do tradycji również należą zawsze na jesień
przez miesiąc wrzesień i październik przygotowywanie razem z dziećmi soków w sokowniku
i sałatek owocowo - warzywnych.
Bierzemy udział w corocznym biegu na nartach:"Biegu Przedszkolaka" na Jakuszycach.
Zawsze na jesień i zimą zbieramy pokarm
dla ptaków (nasiona, słoninę) i dla zwierząt leśnych( marchew, suchy chleb). Wychodzimy do
"Nadleśnictwa" celem dokarmiania zwierząt.
Co roku bierzemy udział w konkursie "Bezpiecznie na co dzień"- organizowany przez koncern energetyczny ENERGIA-PRO. Udział
biorą dzieci tylko ze starszych grup, wiąże się to
z wyjazdem do Piechowic. Co roku przyjeżdżamy z nagrodą.
Codziennie wychodzimy na dwór, na spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Nie przeszkadza nam w tym brzydka pogoda, ani
deszcz, chyba że bardzo pada. Mamy podwórko ogrodzone ze sprzętem rekreacyjnym,
jak również plac i łąkę, nieopodal las, gdzie wykorzystujemy naturalne przeszkody, teren do
ćwiczeń. Wykorzystujemy wszystko do wszelkiego rodzaju zabaw ruchowych, a w chwili
obecnej zjazdy na sankach z pobliskiej górki.
Jesteśmy przyjaciółmi wody. Zbieramy zużyte baterie, puszki, przykładów naszych działań można mnożyć.
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Objaśnienia do Budżetu miasta
Szklarska Poręba na 2008r.
Główne założenia budżetu:
- dochody budżetu: 18 679 001 zł
- wydatki budżetu: 23 107 001 zł
deficyt budżetu w kwocie 4 428 000 zł,
Deficyt budżetu w kwocie 4 428 000 zł zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 5 000 000
zł, który zostanie uruchomiony w 2008 r. na przebudowę ulicy 11-go Listopada.
Burmistrz dokona spłaty kredytu w BZ WBK S.A. w
wysokości 572 000 zł

DOCHODY BUDŻETOWE
Główne źródła dochodów budżetowych w roku 2008:
1.Dochody z podatków i opłat 35,2 %
2.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 16,3 %
3.Dochód z majątku gminy 18,1 %
4.Pozostałe wpływy i dochody 3,2 %
5.Subwencje 12,8%
6.Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminy
13,8 %
7.Dotacje celowe otrzymane od j.s.t. 0, 6 %
II .WYDATKI BUDŻETOWE
Poziom wydatków budżetowych został określony na
podstawie szacunkowych wpływów budżetowych, które
to zapewniają bieżącą działalność jednostek podległych
Gminie.
W budżecie na rok 2008 uwzględniono kwotę wydatków
w wysokości 23 107 001 zł
z której przypada na :
1. wydatki inwestycyjne - kwota 5 904 204 zł tj. 25,6 %
- zał. Nr 3
2. dotacje do instytucji kultury, zakładu budżetowego,
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek realizujących zadania wynikające z zawartych porozumień. – kwota 2 234 809 tj. 9,7
%
- zał. Nr 6, 8, 10
3. wydatki związane z obsługą długu publicznego – 212
602 zł tj 0,9 %
4. pozostałe wydatki bieżące - kwota 14 755 386 zł tj. 63
,8 % w tym :
- wynagrodzenia i pochodne w wys. 6 224 835 zł co stanowi 26,9 % planowanych wydatków
III ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJ:

Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące wynoszą 13 zł i zostały zaplanowane na
podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o
Izbach rolniczych. Od 1 stycznia 2001 r dochodami izb
są odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania
izby.
Gospodarka leśna
Sporządzenie nowego operatu na okres od 01.01.2009r
do 31.12.2019 r p.n.
„Plan urządzania lasów komunalnych” - 12 000 zł
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Wydatki gminy na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków –
kwota 400 000 zł
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Transport i Łączność
Środki przeznaczono na drogi gminne - 5 317 900 zł z
tego na:
1/ koszty związane z remontem, oznakowaniem poziomym
i pionowym dróg oraz częściowym wdrożeniem projektu
organizacji ruchu – 267 900 zł
/w tym 92 877 zł - koszty remontów wykonywanych przez
MZGL /
2/ wydatki inwestycyjne: 5 000 000 zł - przebudowa ul.
11-go Listopada
Na realizację tego zadania gmina planuje zaciągnąć kredyt w przypadku braku innych możliwości finansowania.
Konieczne jest rozpoczęcie inwestycji, ponieważ pozwolenie na budowę wygasa w 2008 r
3/ w pozostałej działalności będą realizowane wydatki
związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych
- 50 000 zł
Turystyka
Środki przeznaczono na:
a/ wydatki na zadnia w zakresie upowszechniania turystyki - 352 000 zł - tj:
- organizację imprez w mieście
- wydawnictwa i reklamę
- udział w targach turystycznych
Gospodarka Mieszkaniowa
Zakres zadań przewidzianych do realizacji to:
1/koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży –
115 656 zł /m.in. operaty szacunkowe, wyceny, inwentaryzacje budynków i lokali , opłaty notarialne, udział w targach inwestycyjnych/
2/ koszty remontu budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej Nr 2 - 50 000 zł
3/ wydatki na fundusz remontowy stanowiący udział
gminy we wspólnotach mieszkaniowych
4/ koszty nabycia nieruchomości - 95 444 zł
5/ dotacja przedmiotowa dla MZGL w Szklarskiej Porębie
- 100 000 zł
6/ dotacja na zakupy inwestycyjne dla MZGL – 43 510 zł
/zakup sprzętu odśnieżającego do samochodu ciężarowego marki Mercedes Unimog – automatyczna rozsypywarko –solarka /
Działalność Usługowa
Planowane zadania do realizacji:
1/ plany zagospodarowania przestrzennego 145 000 zł z
przeznaczeniem na opracowanie: studium komunikacyjnego, projektu Systemu Informacji Miejskiej, analiz terenowych do warunków zabudowy i map do decyzji o warunkach zabudowy oraz obsługę gminnej Komisji
Urbanistyczno Architektonicznej, kontynuacja planu zagospodarowania przestrzennego pod obiekty zaopatrzenia
w wodę.
2/ usługi w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 44 475 zł
3/ inwestycja - cmentarz przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Szklarskiej Porębie – 20 000 zł / nasadzenie zieleni /
Administracja Publiczna
Środki finansowe przeznaczone będą na:
1/ zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 38 102 zł,
oraz pokrycie kosztów funkcjonowania:
2/ Rady Miejskiej 224 000 zł
3/ Urzędu Miasta 3 506 187 zł
w tym m in.:

a/ wynagrodzenia - 1 966 350 zł
/ płace pracowników, „13 pensja” ,nagrody jubileuszowe,
umowy zlecenia, planowany wzrost wynagrodzeń, nagrody z okazji Dnia Samorządowca/
Powyższa kwota nie obejmuje wynagrodzeń pracowników którzy będą zatrudnieni w związku ze zmianami organizacyjnymi urzędu.
b/ pochodne od wynagrodzeń 380 341 z
c/ wydatki bieżące 1 089 496 zł /m.in.: obsługa prawna
urzędu, odpisy na ZFŚS pracowników, podatek od nieruchomości / ok. 500 000 zł /, energia elektryczna, ogrzewanie, badania profilaktyczne, szkolenia, koszty obsługi
bankowej, zakup druków i materiałów,
d/ remonty - 25 000 zł / wydatki dotyczące konserwacji i
napraw samochodów, komputerów, urządzeń kserograficznych /
e/ wydatki na zakupy inwestycyjne - 70 000 zł /monitory,
program do ewidencji dróg, zestawy komputerowe, zestaw projekcyjny multimedialny /
f/ wydatki związane z współpracą z miastami partnerskimi, promocją gminy,
oraz współpraca gmin karkonoskich – na podstawie
wspólnego porozumienia – 68 000 zł 4/ opłacenie składek
członkowskich związanych z przynależnością Miasta
Szklarskiej Poręby do : Związku Gmin Karkonoskich, Euroregionu Nysa, Związku Miast Polskich – 25 063 zł
Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i
Ochrony Prawa oraz Sądownictwa
Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z uzupełnieniem
rejestru wyborców -1 245 zł
Obrona Narodowa
Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej
przeznaczone na wydatki obronne - 500 zł
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona PPOŻ.
Zadanie realizowane ze środków gminy w zakresie:
1/ dodatkowe służby dla policjantów ,nagrody pieniężne za
osiągnięcia w służbie – 10 000 zł 2/ OSP – 364 000 zł wydatki związane z ochroną PPOŻ - / m.in. wynagrodzenia
kierowców uczestnictwo w akcjach ratowniczych, zakup
opału / oraz 105 000 zł na 15% wkład gminy w koszt zakupu samochodu ratowniczo-gasniczego na podwoziu terenowym w ramach tworzenia zintegrowanych polskoczeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i
usuwania skutków klęsk żywiołowych w karkonosko - izerskim pasie transgranicznym.
Cały koszt zadania planuję się na kwotę 700 000 zł. Natomiast całkowity koszt zadań, które będzie chciała gmina
realizować w ramach projektu planuje się na kwotę
1 500 000 zł .
Projekt ubiegający się o dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polska – Czechy 2007-2013
3/ obrony cywilnej – 55 000 zł w tym: adaptacja pomieszczeń na magazyn sprzętu obrony cywilnej i magazyn powodziowy, zakup sprzętu na wyposażenie magazynu
oraz zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Reagowania Kryzysowego - 20 000 zł
oraz zakup systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności oraz monitorowania miasta – 35 000 zł
4/zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 10 000 zł
Dochody od osób prawnych,od osób fiz. i od innych
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jedn.nieposiadających osobow.prawnej oraz wydatki
zwiazane z ich poborem
W dziale tym klasyfikowane są wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej 50 000 zł
Obsługa Długu Publicznego
Skalkulowane wydatki w tym dziale to :
- odsetki od kredytów 80 000 zł
- rozliczenia z tytułu poręczeń – dla: Przedsiębiorstwa
„Maraton” Sp. z o.o. ze Szklarskiej Poręby, Stowarzyszenia cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach”, SP
ZOZ ze Szklarskiej Poręby – 132 602 zł
Różne Rozliczenia
W tym dziale zarezerwowane są środki finansowe w ramach:
1/ rezerwy ogólnej w kwocie 80 000 zł.
2/ rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy
z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000 zł
Oświata i Wychowanie
Wydatki zaplanowane do realizacji w tym dziale:
1// Szkoły Podstawowe 2 254 765 zł
2// Przedszkola 1 209 283 zł
w tym : dotacja celowa do przedszkoli w innych miejscowościach, w których przebywają dzieci zamieszkałe w
Szklarskiej Porębie – 13 618 zł
3/ Gimnazjum i Szkoła Mistrzostwa Sportowego 1 488
810 zł
4/ dowożenie uczniów do szkół 64 439 zł
5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22 913 zł
6/ wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej ,awans
zawodowy nauczycieli, środki z dotacji 8 940 zł
7/ Odpis na ZFŚS – Gimnazjum 17 710 zł
8/ zadnia realizowane w zakresie nauki, edukacji, oświaty
i wychowania dla podmiotów nizaliczanych do sektora finansów publicznych - 4 000 zł
Ochrona Zdrowia
W tym dziale realizowane są zadania w oparciu o: program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które są finansowane ze środków pochodzących z
opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz
program zwalczania narkomanii, który jest finansowany
z dochodów własnych gminy.
Skalkulowane koszty i planowane wpływy na finansowanie wyżej wymienionych zadań zostały określone kwotą
319 227 zł.
Program realizowany jest między innymi poprzez funkcjonowanie 2–ch świetlic środowiskowo - terapeutycznych i bezpośrednią działalność komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – zał. Nr 7 do uchwały
Wydatki na program zwalczania narkomanii określone zostały na poziomie 10 000 zł z przeznaczeniem na : usługi
terapeutyczne, zakup druków i ulotek
Zarezerwowano środki dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie,
w kwocie 300 000 zł tj 15% wkładu własnego na realizację programu zdrowotnego pn. „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szklarskiej Porębie –pokrycie kosztów modernizacji obiektu szpitalnego oraz
zakup sprzętu specjalistycznego do diagnostyki przewodu pokarmowego”
Pomoc Społeczna
Zadania w zakresie pomocy społecznej realizowane będą
poprzez:
1/ wydatki gminy związane z kierowaniem osób do Domów Pomocy Społecznej 77 500 zł
2/ świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezp. emerytalne i rent 1 489 000 zł
w tym: koszty obsługi świadczeń 42 046 zł
3/ zasiłki i pomoc w naturze planowane wydatki 832 820 zł
4/ składki na ubezpieczenia zdrowotne 25 000 zł
5/ dodatki mieszkaniowe planowane wydatki 288 110 zł
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6/ ośrodek pomocy społecznej planowane wydatki 577
143 zł
Na kwotę tą składają się również koszty utrzymania i zatrudnienia dodatkowych osób w związku z przejęciem
zadań ,które będą realizowane w obiekcie po zlikwidowanej szkole podstawowej Nr 2 przy ul. Słowackiego 13 oraz
planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników.
- usługi opiekuńcze 29 000 zł
- posiłek dla potrzebujących 48 000 zł
- dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej w tym:
rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 5 000 zł
Źródłem finansowania w/w kosztów będzie:
dotacja celowa 2 520 800 zł
środki własne gminy 850 773 zł
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Planowane środki przeznaczono na: dwie świetlice
szkolne w wysokości 374 115 zł
i pomoc materialną dla uczniów – 9 976zł
Źródłem finansowania Dz. 801 – Oświata i Wychowanie
oraz Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza będą:
część oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2 101
843 zł
środki własne gminy 3 353 108 zł
Razem 5 454 951 zł
Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Zakres zaplanowanych zadań w tym dziale:
1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód - 121 250 zł w
tym: wydatki inwestycyjne na kontynuację zawartej
umowy w sprawie finansowania kosztów opracowania aktualizacji dokumentacji KSWiK - 9 250 zł, wykonanie
przyłącza do kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul.
Mickiewicza 6a – 25 000 zł oraz porządkowanie gospodarki wodami opadowymi / 70 000 zł /, dzierżawa i obsługa serwisowa kabin Toi – Toi – 17 000 zł - razem
87 000 zł
2/ gospodarka odpadami 77 000 zł w tym: zakup koszy
na śmieci / 7 000 zł /, referendum śmieciowe / 50 000zł
/, Gminny punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego /10 000 / oraz koszty utwardzenia nawierzchni w punktach do selektywnej zbiórki odpadów /
10 000 zł /.
3/ oczyszczanie miasta /zimowe i letnie /kwota planowana 955 733 zł /usługa będzie wykonywania przez
MZGL/
4/ utrzymanie zieleni miejskiej kwota planowana
92 000 zł
w tym: zakup ławek / 7 000 zł / projekt zagospodarowania
zieleni na terenie Parku Miejskiego „Esplanada” – 25 000
zł
5/ oświetlenie ulic kwota planowana 416 500 zł
w tym :
a/ konserwacja oświetlenia 90 000 zł,
b/ koszty zakupu energii – 150 000 zł,
c/ opłata dzierżawna dla Zakładu Energetycznego za korzystanie ze wspólnych słupów energetycznych 7 000 zł
d/ montaż i demontaż ozdób świątecznych 15 000 zł
e/ remont sieci oświetleniowej 83 500 zł
Zadania przyjęte do realizacji: doświetlenie latarniami
parkowymi kładki między skwerkiem a targowiskiem oraz
doświetlenie ulic : Wysokiej wraz z budową słupa, Dolnej
od strony 11-go Listopada i A Krajowej, Piastowskiej przy
skwerku Waryńskiego, Brzozowej , i części Hoffmana,
Caritas na odcinku przy ulicy Kilińskiego .
f/ wydatki inwestycyjne 71 000 zł
Na zadanie to składają się: budowa szafki oświetlenia
ulicznego na ul, Okrzei z siecią na ul. Okrzei, Kilińskiego i
1 Maja - 11 000 zł oraz przebudowa linii kablowej niskiego
napięcia i oświetlenia na ul. Turystycznej – 60 000 zł
6/ pozostała działalność 40 000 zł / koszty odłowu i pobytu zwierząt w schronisku dla małych zwierząt - 14 640

zł , przeprowadzenie na terenie miasta Szklarska Poręba
akcji wszczepiania psom identyfikatorów - 12 500 zł, wybudowanie boksów dla odławianych psów – 3 000 zł,
koszty dozorowania „Esplanady „ w Parku Miejskim 7 000 zł
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Planowane wydatki przeznaczono na :
1/ dotację na zadania z zakresu:
a/ kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 14 000 zł
b/ działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej 3 000 zł dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
2/ dotację dla Biblioteki Miejskiej – 173 270zł
3/ muzea - 15 000 zł /dofinansowanie organizacji wystaw
i przedsięwzięć kulturalnych /
4/ koszty wydawania gazety lokalnej –30 000 zł
Kultura fizyczna i Sport
Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 247 800 zł ,
przeznaczone są na ;
1/ dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów niezaliczanych do
sektora finansów publicznych - 51 000 zł
2/ organizację imprez sportowych w mieście planowana
kwota - 66 800 zł
3/ zadanie inwestycyjne -budowa boiska piłkarskiego ul.
Kasprowicza 30 000 zł w tym: zmiana projektu dla potrzeb EURO 2012 - 5 000 zł, studium wykonalności –
20 000 zł, dzierżawa – 5 000 zł , oraz boiska dla dzieci
i młodzieży ul. Waryńskiego – oświetlenie murawy
100 000 zł
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Źródłem przychodów dochodów własnych w Przedszkolach będą opłaty za wyżywienie dzieci i odsetki.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej - Przychody GFOŚ i GW zaplanowane zostały na
kwotę 13 279 zł są to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz odsetek. Natomiast wydatki zostały zaplanowane kwocie 13 000 zł. –planowane przychody i wydatki przedstawia zał. Nr 11 do
uchwały.
WNIOSKI KOŃCOWE
Przy rozpatrywaniu budżetu na rok 2008 należy zwrócić
uwagę na stronę zobowiązań gminy z tytułu kredytów. Na
dzień 01.01.2008 ogółem zadłużenie miasta wynosić
będzie
1 137 379 zł (bez odsetek) , na tę kwotą składa się kredyt
zaciągnięty w BZ WBK S.A. na realizację bloku dydaktycznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie .
W 2008 roku uwzględniono spłaty w/w zobowiązań w
wys. 572 000 zł oraz planuje się zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w kwocie 5 000 000 zł na przebudowę ul
11-go Listopada
Planowana realizacja wydatków jest o 22,29 % większa
w porównaniu z wydatkami roku ubiegłego, wynika to z
faktu zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych
z przebudową ul, 11-go Listopada
Na zadania w zakresie oświaty i wychowania gmina
otrzymuje subwencję oświatową oraz dokłada około 50%
środków własnych.
Windykować skuteczniej należności wynikające z podatków i opłat gminy w celu realizacji zadań zapisanych w
projekcie budżetu miasta na 2008 rok.
Pozyskiwać środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy,/dotacje, środki unijne
Uzyskane ponadplanowe dochody i wolnie środki przeznaczane będą na inwestycje
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RETRO POD SZRENICĄ
Po raz trzeci pod Szrenicą zjechali narciarze w starym stylu. Choć podkreślić
trzeba, że w tym roku pod dolną stacją
wyciągu krzesełkowego na Szrenicę
zagościli nie tylko narciarze, ale też saneczkarze.
III Slalom Retro cieszył się dużym po-

wodzeniem. Zjazdom na nartach (rocznik
1975 i starszych) towarzyszyły różnego
rodzaju pokazy, zabawy i występy artystyczne. Zwycięzcą slalomu w kategorii
mężczyzn został Pan Krzysztof Boczek
mieszkaniec Świnoujścia, który zachwycił
jury jazdą na nartach używając jednego
kija do odpychania i stosując zapomniany już dawno styl "tellemark". Wśród kobiet najlepsza
okazała się mieszkanka Szklarskiej Poręby Pani Elżbieta Łozowska. Zwycięzcy otrzymali cenne
nagrody, a reszta uczestników nagrody pocieszenia. W czasie całego dnia rodzice z dziećmi brali
udział w konkursach rodzinnych,

KTO POWINIEN UTRZYMYWAĆ

TRASY NARCIARSKIE?

Stowarzyszenie Bieg Piastów mimo
wcześniejszych zapowiedzi o nie utrzymywaniu tras biegowych w kierunku
Orla, od kilku tygodni systematycznie
zakłada tam ślad. W tą sprawę zaangażował się burmistrz oraz Lokalna Organizacja Turystyczna.
Bieg Piastów w tym roku chciał dla narciarzy przygotowywać całkiem nową, wyjątkowo malowniczą trasę z Jakuszyc do
Chatki Górzystów. Jednak nowy szlak
oprotestowali ekolodzy, według których
narciarze zakłócaliby spokój cietrzewi a
odtworzenie poniemieckich przepustów
ich zdaniem zagroziłoby rezerwatowi Torfowiska Doliny Izery (!?). Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze uważa,
że narciarzom powinna wystarczyć droga
przez Orle.
Stowarzyszenie Bieg Piastów przychyliło się do wniosku burmistrza i prośby Lokalnej Organizacji Turystycznej i przygotowuje trasę narciarską w kierunku Orla.
Już przed świętami Bożego Narodzenia
na ten szlak wyjechały ratraki zakładając
narciarski ślad. Niestety, praca Stowarzyszenia jest niszczona. Co jakiś czas zamiast narciarskiego śladu można zobaczyć ślady samochodów, które przebijały
się z Jakuszyc w kierunku Orla – informują pracownicy Biura Biegu Piastów. I
nie jest to incydentalne zdarzenie, lecz
wypadki powtarzające się od lat. W poprzednich sezonach na terenie Stowarzyszenia cały czas informowano narciarzy,
że trasa na Orle jest niszczona przez jeżdżące nią samochody.
Dzierżawca schroniska w liście skierowanym do burmistrza napisał, że sam jeździ skuterem dowożąc doń zaopatrzenie.
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Między innymi niszczenia trasy to jeden z wielu powodów w podejmowaniu
decyzji, że zamiast systematycznie naprawiać niszczoną trasę, lepiej wytyczyć
nową, po której zimą samochody nie będą
jeździć, więc nie trzeba będzie jej ciągle
naprawiać. Nowa trasa byłaby znacznie
ciekawsza. W wielu miejscach są panoramy na Halę Izerską. Jednak komuś się
to nie spodobało. Jak się dzisiaj okazuje,
pierwszy protest w tej sprawie był anonimem. Gdy na początku stycznia wyszło to
na jaw, pojawił się nowy protest. Tym razem napisany przez Zachodniosudeckie
Towarzystwo Przyrodnicze. Zasiadają w
nim ludzie, którzy wcześniej sugerowali,
że przyszłość Szklarskiej Poręby to narciarstwo biegowe, a teraz protestują też
przeciwko tej dyscyplinie.
Tymczasem nowa trasa biegowa jest
niezbędna, ponieważ do Jakuszyc w
weekendy zjeżdża już po kilka tysięcy
osób. Szlaków jest za mało, aby wszyscy
mogli bezpiecznie się na nich pomieścić.
Stowarzyszenie Bieg Piastów potrzebuje
też coraz więcej pieniędzy na coraz droższe paliwo do ratraków. Oprócz samorządu Szklarskiej Poręby, nikt w tak bezpośredni sposób, nie dokłada się do kosztów
utrzymania tras. Dlatego chyba warto rozpocząć dyskusję, kto i w jakiej wysokości
powinien dołożyć się do utrzymania bezpłatnych tras. Miasto robi już dużo.
Nie ma prawnych możliwości wprowadzenia biletów. Narciarze wprawdzie czasami przekazują darowizny na rzecz
Biegu Piastów, ale kwoty są zbyt małe,
aby można było utrzymać wszystkie
szlaki. Nie można też pobierać pieniędzy
za parkowanie wzdłuż drogi krajowej.

mogli spróbować puszczać ogromne
bańki mydlane, a na koniec imprezy podziwiać wspaniały pokaz sztucznych ogni.
Kuchnia polowa wystawiona przez Spółkę
Interferie serwowała przez cały dzień 2,5
tys. litrów przepysznego "Żurku Karkonoskiego" przygotowanego przez kucharzy
Hotelu Bornit. W międzyczasie na scenie
wystąpiły zespoły muzyczne "Druidzi"
i gwiazdy wieczoru "Jumbo Africa". Na
stoku pojawiły się także gwiazdy Radiowej
Trójki z Michałem Olszańskim na czele,
a na antenie tej stacji przez cały dzień łączono się na żywo ze Szklarską Porębą.
Impreza była bardzo udana, a wszystkich
zapraszamy za rok na kolejną już czwartą
edycję Slalomu Retro.
Narciarstwo biegowe z każdym rokiem
będzie coraz bardziej popularne. Jeśli
będą pieniądze, jak deklaruje Stowarzyszenie Bieg Piastów, będą utrzymywane
możliwie wszystkie trasy, zarówno te do
schroniska Orle, jak i do Chatki Górzystów. Statutowym zadaniem Stowarzyszenia, jest popularyzacja tej formy narciarstwa, poprzez utrzymywanie tras.
Jednak bez pieniędzy nie da się tego zrobić.

WSPÓLNA
PROMOCJA

Ponad 100 tysięcy złotych do wspólnej
kasy przekazały karkonoskie gminy na
promocję turystyczną. Najwięcej Szklarska Poręba, Karpacz i Jelenia Góra po 18
tysięcy.
To już kolejna taka inicjatywa. W ubiegłym roku pieniądze posłużyły jako wkład
własny do unijnych programów i w sumie
przeprowadzono działania promocyjna za
ponad 300 tysięcy złotych. Kupiono m.in.
komputery do Informacji Turystycznych. W tym roku ma być jeszcze lepiej – zapowiada Witold Szczudłowski dyrektor
Związku Gmin Karkonoskich. – Będziemy
wydawać foldery, wyjeżdżać na targi turystyczne.
Zanim do tego dojdzie, pracownicy
Związku Gmin Karkonoskich powinni
mocno uderzyć się w pierś w sprawie lansowanego przez nich logotypu. Szklarska
Poręba już zgłosiła swój sprzeciw. Logotyp ma podobno pokazać wspólne Karkonosze – polskie i czeskie. Jednak „talerze
Śnieżki” nad literą A oraz czeskie Ś są niedopuszczalne. Dlatego sprawa została
postawiona jasno – logotyp musi być poprawiony i Szklarska Poręba nie widzi tu,
żadnej możliwości negocjacji.
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Z uwagi na duże zainteresowanie zagospodarowaniem terenu
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY przedłuża termin rozstrzygnięcia
konkursu i zaprasza do składania pisemnych ofert na zagospodarowanie
terenu parku miejskiego „Esplanada”

Dane dotyczące nieruchomości oraz konkursu:
I.Nieruchomość położona jest w ścisłym centrum Szklarskiej Poręby przy ulicy Pstrowskiego, w granicach działek gruntu nr
437,438,441,447,448 i część 436/1 obr. 5 o
łącznej powierzchni 38 217 m2.
II.Przeznaczenie nieruchomości: z racji położenia nieruchomości w ścisłym centrum miasta
jego funkcja i program użytkowy musi być
zgodny z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (Uchwała
nr XII/90/07 z 10.09.07 r.), w której teren oznaczony jest symbolem U – tereny usług i teren
parków i skwerów – obszary otwarte zagospodarowane w formie zieleni urządzonej i wyposażone w obiekty i urządzenia małej architektury. Na terenach usług dominować winny
działalności z zakresu:
handlu detalicznego w obiektach, gastronomii,
turystyki i hotelarstwa, kultury, sztuki i rozrywki,

administracji, zarządzania i działalności biurowej, ubezpieczenia i finanse, projektowania i
pracy twórczej, poczty i telekomunikacji, kultury, oświaty i nauki, ochrony zdrowia i opieki
społecznej.
Działka 438 znajduje się w całości na ternie
usług.
III.Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Chcemy zmienić wygląd tego miejsca, przy zachowaniu jego dotychczasowego charakteru.
Usytuowany na działce nr 437 obr. 5 budynek
pawilonu „Esplanada” położony jest na terenie
chronionym przez wpis do rejestru zabytków.
IV.Pisemne oferty zawierające:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę
lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia oferty
- pomysł na zagospodarowanie nieruchomości
przedstawiony w dowolnej formie (opisowej,
graficznej, wizualizacji komputerowej lub innej)

- oferowanymi terminami realizacji poszczególnych etapów prac
- proponowany okres trwania umowy dzierżawy
- podpis oferenta /osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy
składać w zamkniętych kopertach z napisem:
„Propozycja zagospodarowania „ESPLANADY”.
Nie otwierać przed 3 marca 2008 r.” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2, pokój nr 1 do dnia 3 marca
2008 r. do godz. 12:00
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3
marca 2008 r. o godz. 14:00 w sali nr 2 Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy
ul.Buczka 2
Szczegółowych informacji udziela się w Ref.
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, pok. nr 11 tel. 075 75 47 715 lub 075 75
47 736

Z uwagi na duże zainteresowanie zagospodarowaniem terenu
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
przedłuża termin rozstrzygnięcia konkursu i zaprasza do składania
pisemnych ofert na zagospodarowanie „Skweru Radiowej Trójki”

Dane dotyczące nieruchomości oraz konkursu:
I.Nieruchomość położona jest ścisłym centrum
Szklarskiej Poręby przy skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej z ulicą 1 Maja, w granicach
działek gruntu nr 401/1, 401/2, 401/3, 401/4 i
401/5 obr. 5 o łącznej powierzchni 2216 m2.
II.Przeznaczenie nieruchomości: z racji położenia skweru w ścisłym centrum miasta jego funkcja i program użytkowy musi być zgodny z
ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Szklarska Poręba (Uchwała nr XII/90/07
z 10.09.07 r.), w której teren oznaczony jest
symbolem U – tereny usług , na których dominować winny działalności z zakresu:
handlu detalicznego w obiektach, gastronomii,
turystyki i hotelarstwa, kultury, sztuki i rozrywki,
administracji, zarządzania i działalności biurowej, ubezpieczenia i finanse, projektowania i

pracy twórczej, poczty i telekomunikacji, kultury, oświaty i nauki, ochrony zdrowia i opieki
społecznej.
III.Sposób zagospodarowania nieruchomości:
Szklarska Poręba od wielu lat jest partnerem
„Trójki” Polskiego Radia. Efektem tej współpracy jest położony w samym sercu miasta
„Skwer Radiowej Trójki”. Chcemy zmienić wygląd tego miejsca, przy zachowaniu jego dotychczasowego charakteru.
IV.Pisemne oferty zawierające:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę
lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub inny podmiot
- datę sporządzenia oferty
- pomysł na zagospodarowanie nieruchomości
przedstawiony w dowolnej formie (opisowej,
graficznej, wizualizacji komputerowej lub innej)
- oferowanymi terminami realizacji poszcze-

OBWIESZCZENIE Burmistrza

PLAN PARKINGÓW

Szklarskiej Poręby z dnia 17 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /
t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm./
zawiadamiam,
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa poprzedzającej przyjęcie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Szklarska Poręba”.
W zawiązku z powyższym informuję o:
możliwości zapoznania się z projektem programu
dostępnym do wglądu w Referacie Inwestycji
Miejskich i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie – pok. nr 16;
możliwości składnia przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków dotyczących programu w terminie do 20 lutego 2008r.
Informacji w przedmiotowej sprawie udziela
Agnieszka Mandziej tel.: 075 75 47 722
Uwagi i wnioski należy zgłaszać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2 – pok. nr 8.

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na podstawie art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 717
ze zm.) został ponownie wyłożony do publicznego wglądu projekt „Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów przeznaczonych pod parkingi
w Szklarskiej Porębie wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko”. Projekt dostępny jest w pokoju nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul.
Buczka 2 w godzinach od 10:00 do 14:00.
O wyłożeniu planu oraz o terminie i miejscu dyskusji publicznej nad przyjętymi
rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego (31 stycznia 2008 r. sala konferen-

gólnych etapów prac
- proponowany okres trwania umowy dzierżawy
- podpis oferenta /osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Propozycja zagospodarowania Skweru
Radiowej Trójki. Nie otwierać przed 3 marca
2008 r.” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2, pokój nr
1 do dnia 3 marca 2008 r. do godz. 1200
Szczegółowych informacji udziela się w Ref.
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, pok. nr 11 tel. 075 75 47 715 lub 075 75
47 736
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3
marca 2008 r. o godz. 1400 w sali nr 2 Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy
ul.Buczka 2

cyjna Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie) poinformowano: obwieszczeniem Burmistrza Szklarskiej Poręby z dn.
20.12.2007 r. na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl BIP: „Strona
Główna” zakładka „Co nowego w BIP” Obwieszczenie Burmistrza z dnia
27.12.2007 r. oraz ogłoszeniem w „Gazecie Wyborczej” (dn. 29.12.2007 r.). Poinformowano również, o możliwości składania uwag dotyczących projektu planu.
W tym przypadku:
„Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Szklarskiej Poręby, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14
lutego 2008 r”.
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SŁÓW KILKA BURMISTRZA FOLDER NA TARGI

Kolejny raz wielkimi krokami zbliża się
ważne wydarzenie – Bieg Piastów. Sztandarowa impreza naszego miasta. Tysiące
biegaczy narciarskich z Polski i całego
świata pojawi się na Polanie Jakuszyckiej
by uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Dla nas mieszkańców - jest to kolejny sprawdzian organizacyjny. W tym
roku sprawdzian ten nabiera nowego wymiaru ponieważ organizacji i przebiegowi
imprezy przyglądać się będą przedstawiciele WORLD LOOPET. Pomyślna ocena
imprezy otwiera możliwości umieszczenia
Biegu Piastów w elitarnym towarzystwie
światowych biegów narciarskich. A to, powtarzając słowa Komandora Biegu Piastów Pana Juliana Gozdowskiego, daje
szansę, że o imprezie i naszym mieście/
poprzez materiały informacyjne/ przeczyta
i usłyszy ponad milion miłośników biegania
na nartach na całym świecie.
Sama impreza – Bieg Piastów przypomina mi Święta Bożego Narodzenia.
Śnieg, uroczysty świąteczny charakter, radosne wspólne przebywanie ... i tak jak w
grudniu najważniejsze są przygotowania.
Przygotowania, które wprowadzają niezapomniany nastrój. I w tym miejscu chcę
zaprosić wszystkich mieszkańców i miłośników Szklarskiej Poręby do aktywnego

uczestnictwa w przygotowaniach i uczestniczeniu w Biegu Piastów. Dla każdego
jest miejsce by wspomóc organizatorów.
Zapraszam do startu w biegu na dowolnym dystansie, ale również do kibicowania uczestnikom na trasie.
Zadbajmy o to by miasto na czas imprezy przybrało odświętny charakter. Plakaty reklamujące w wielu oknach, mini
wystawki w witrynach sklepowych /np.
stary sprzęt narciarski lub pamiątki z poprzednich biegów/, małe plakaty reklamowe na szybach samochodów - podniosą rangę tego wydarzenia, pokażą
naszym gościom jak dalece identyfikujemy się z narciarstwem i jak poważnie
traktujemy tę imprezę.
Osobnym zagadnieniem jest udział
przy organizacji imprezy wolontariuszy.
Zapoczątkowany przez członków Rady
Miejskiej, w zeszłym roku, zwyczaj obsługi
parkingów przy terenach biegowych będzie i w tym roku kontynuowany. Wolontariusze z Lokalnej Organizacji Turystycznej
wspomogą organizację spotkania i przemarszu na nartach przedszkolaków. Pracy
przy imprezie jest bardzo dużo i dla każdego. Być może w tym roku pojawią się
kolejne inicjatywy, które wejdą do tradycji...
Arkadiusz Wichniak

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2008
W ZAKRESIE:

I. POMOCY SPOŁECZNEJ
II. KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI ORAZ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ
WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
III. UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
IV. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
V. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
Ofertę w zamkniętej kopercie
z oznaczeniem oferenta i z napisem :
„KONKURS NA REALIZACĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ROKU 2008”
oraz z numerem i nazwą zadania wybranego do realizacji
należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową na adres :
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba w terminie
do dnia 11 lutego 2008 r. o godz. 15.30
Szczegóły na stronach BIPu Urzędu Miejskiego pod adresem
www.szklarskaporeba.pl
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„Aktywnie w Górach - Szklarska Poręba zaprasza w Karkonosze i Góry Izerskie” – pod takim roboczym tytułem
wkrótce wydany zostanie nowy folder reklamowy przygotowywany specjalne pod
targi turystyczne w Polsce i zagranicą.
32 stronicowy folder będzie przedstawiał walory turystyczne Szklarskiej Poręby
i okolic, skupiając się nie tylko na aktywnych formach wypoczynku, ale także historycznych i poznawczych. Planowany nakład to 30 tysięcy egzemplarzy w trzech
językach: polskim, niemieckim i angielskim.
Wydawnictwu ma też towarzyszyć
strona internetowa, która będzie powielała informacje wydrukowane na papierze
– także reklamy.
Wydawcą jest Lokalna Organizacja Turystyczna w Szklarskiej Porębie. Jej członkowie za reklamę zapłacą o 20 procent
mniej.
Zainteresowani umieszczeniem swoich ogłoszeń proszeni są o kontakt email
lot@karkonosz.pl
Pośpiech jest wskazany, ponieważ folder jest szykowany już na marcowe targi
ITB w Berlinie.

Podwyżki w Parku
Karkonoski Park Narodowy jest naj-

droższy w Polsce. Za wstęp na jego teren
trzeba zapłacić już o 60 groszy więcej i bilet kosztuje 4 złote 60 groszy. Dyrekcja

podwyżki tłumaczy inflacją. Ceny nie były
zmieniane od 4 lat.

Ale niektórzy turyści mogą być też za-

dowoleni ze zmian w cenniku. Wprowadzono bowiem bilety tygodniowe, które w
przeliczeniu są tańsze od jednodniowych.

Są też korzystne zmiany w naliczaniu biletów dla grup z przewodnikiem.

Z opłat za wstęp do parku remonto-

wane są szlaki turystyczne, a 15 procent

wpływów zasila budżet Górskiego Ochot-

niczego Pogotowia Ratunkowego.

Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redakcja: biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski
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