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BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA  PISMO BEZPŁATNE

Radni Rady Miejskiej  
Karpacza w kadencji 2018-2023

d  Wyhamować wzrost bazy 
noclegowej w Karpaczu

Na podstawie uchwały Nr XLV/417/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 
28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Karpacza oraz podpisanej umowy z dnia 8 lutego 
2018 r. - nasuwają się jednoznaczne wnioski. j 9

d  Urzędnicy z Karpacza  
skazani!

Jak podała Prokuratura, 28 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Je-
leniej Górze wydał wyrok w sprawie trzech byłych urzędników 
Urzędu Miejskiego w Karpaczu, którzy zostali oskarżeni o prze-
stępstwa związane z inwestycją o nazwie „Budowa ul. Parkowej 
w Karpaczu w II etapach. j 6 

d  Robocza wizyta radnych  
w Zakopanem

W dniach 5 - 6 kwietnia 2019 r. delegacja złożona z członków Rady 
Miejskiej Karpacza, przebywała w stolicy polskich Tatr – Zakopa-
nem odbywając cykl roboczych spotkań związanych z funkcjono-
waniem wybranych obszarów tego miasta objętych Parkiem Kul-
turowym. j 4
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Burmistrz miasta Karpacza Radosław Jęcek
Zastępca Burmistrza Karpacza Kamila Cyganek

d  Radni Rady Miejskiej Karpacza  
w kadencji 2018-2023

1. Tobiasz Frytz - Przewodniczący Rady
2. Grzegorz Kubik - Wiceprzewodniczący 
3. Wiesław Czerniak
4. Mirosław Czubak
5. Agnieszka Grabska
6. Małgorzata Hajndrych
7. Noemi Kościsz
8. Janusz Motylski
9. Mieczysław Pajdzik
10. Krzysztof Patek
11. Daniel Ryczkowski
12. Irena Seweryn
13. Joanna Staniszewska
14. Andrzej Talaga
15. Wojciech Wesołowski

Stałe Komisje Rady 
Miejskiej Karpacza:
d  Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej 

Karpacza
1.  Wojciech Wesołowski - Przewodniczący 

Komisji
2.  Daniel Ryczkowski - Zastępca 

Przewodniczącego Komisji
3. Noemi Kościsz
4. Wiesław Czerniak
5. Mieczysław Pajdzik
6. Krzysztof Patek

Komisja w okresie od 21.11.2018r. do 30.06.2019r. 
odbyła 3 posiedzenia i przeprowadziła 3 
kontrole zgodnie z planem pracy komisji.

d  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej Karpacza

1. Wiesław Czerniak - Przewodniczący Komisji
2. Agnieszka Grabska
3.  Mieczysław Pajdzik- Zastępca 

Przewodniczącego Komisji
4. Małgorzata Hajndrych

Komisja w okresie od 15.04.2019r. do 30.06.2019r. 
odbyła 3 posiedzenia i zajmowała się 
rozpatrywaniem dwóch skarg.

d  Komisja Budżetu i Rozwoju 
Gospodarczego Rady Miejskiej 
Karpacza

1. Mirosław Czubak - Przewodniczący Komisji
2.  Małgorzata Hajndrych - Zastępca 

Przewodniczącego Komisji
3. Wiesław Czerniak
4. Krzysztof Patek
5. Tobiasz Frytz
6. Joanna Staniszewska

Od urodzenia, czyli 37 lat jestem mieszkańcem Karpacza, dobrze znam potrzeby 
i bolączki miasta i jego mieszkańców bowiem dotykają mnie one jak wszystkich. 
Od 2011 roku prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z ochroną osób 
i mienia Redline Security, przez co sprawy związane z bezpieczeństwem są mi 
dobrze znane. Jest to moja 3 kadencja w Radzie Miasta, ale pierwsza jako Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej. To ogromna odpowiedzialność i w pełni zdaję 
sobie z tego sprawę. Chciałbym przewodniczyć silnej Radzie Miejskiej, której 
działania nie będą krzywdzące dla nas, mieszkańców, sprawiedliwej i dbającej 
o miasto, jego rozwój, finanse i ludzi. Jestem otwarty na współpracę z mieszkań-
cami oraz radnymi. W swoich działaniach konsekwentny i odpowiedzialny. Nie 
unikam bezpośrednich kontaktów, więc jeśli będą Państwo potrzebowali mojej 
pomocy, jestem do dyspozycji. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby 
jak najlepiej, skutecznie i z myślą o mieście i jego mieszkańcach wywiązać się 
z obowiązków, które na mnie spoczywają.

Kto rządzi miastem?
7. Irena Seweryn
Komisja w okresie od 14.12.2018r. do 30.06.2019r. 
odbyła 6 posiedzeń i złożyła 15 wniosków do 
Burmistrza miasta Karpacza.

d  Komisja Turystyki, Sportu, 
Współpracy Zagranicznej 
i Promocji Rady Miejskiej 
Karpacza

1. Agnieszka Grabska - Przewodnicząca Komisji
2.  Noemi Kościsz - Zastępca Przewodniczącego 

Komisji 
3. Grzegorz Kubik
4. Joanna Staniszewska
5. Daniel Ryczkowski
6. Tobiasz Frytz
7. Mieczysław Pajdzik
8. Wojciech Wesołowski

Komisja w okresie od 12.12.2018r. do 30.06.2019r. 
odbyła 6 posiedzeń i złożyła 23 wnioski do 
Burmistrza miasta Karpacza.

d  Komisja Oświaty, Kultury 
i Zdrowia Rady Miejskiej Karpacza

1. Janusz Motylski - Przewodniczący Komisji
2. Małgorzata Hajndrych
3. Tobiasz Frytz
4. Wiesław Czerniak
5. Grzegorz Kubik

Komisja w okresie od 11.12.2018r. do 30.06.2019r. 
odbyła 6 posiedzeń i złożyła 46 wniosków do 
Burmistrza miasta Karpacza.

d  Komisja Gospodarki Komunalnej, 
Pomocy Społecznej, 
Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego Rady Miejskiej 
Karpacza

1. Mieczysław Pajdzik - Przewodniczący Komisji
2.  Krzysztof Patek - Zastępca Przewodniczącego 

Komisji 
3. Agnieszka Grabska
4. Grzegorz Kubik
5. Daniel Ryczkowski
6. Tobiasz Frytz

Komisja w okresie od 05.12.2018r. do 30.06.2019r. 
odbyła 4 posiedzenia i złożyła 29 wniosków do 
Burmistrza miasta Karpacza.

d  Komisja doraźna ds. Konsultacji 
sporządzenia tudium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta Karpacza.

1. Grzegorz Kubik - Przewodniczący Komisji
2. Tobiasz Frytz
3. Mieczysław Pajdzik
4. Daniel Ryczkowski

Tobiasz Frytz 
Przewodniczący Rady 
Miejskiej Karpacza

5. Wiesław Czerniak
6. Joanna Staniszewska
7. Janusz Motylski
8. Małgorzata Hajndrych
9. Agnieszka Grabska
10.Irena Seweryn

Komisja w okresie od 29.03.2019r. do 30.06.2019r. 
odbyła 3 posiedzenia i złożyła 7 wniosków do 
Burmistrza miasta Karpacza.

 W dniu 14 marca 2019r. odbyło się wspólne 
posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej 
Karpacza, zaś w dniu 08 maja 2019r. wspólne 
posiedzenie komisji Turystyki,Sportu, 
Współpracy Zagranicznej i Promocji oraz komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej 
Karpacza – na posiedzeniu tych komisji złożono 
7 wniosków do Burmistrza miasta Karpacza. 

RED.
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Na terenie miasta Karpacza zamonto-
wano nowe tablice informacyjne, cał-
kowity koszt wykonania i montażu 10 
nowych tablic oraz demontażu sta-
r ych tablic w yniósł 280.440,00 zł 
brutto. 
Koszty dodatkowe to projekt, którego 
wykonanie wyniosło 12.300,00 zł brutto 
oraz koszt szklanych tafli z logo, których 
wykonanie wyniosło 9.840,00 zł brutto 
za sztukę.

RED.

Radni wykorzystując swoje uprawnie-
nia w tym zakresie procedowali na 
poszczególnych sesjach Rady Miej-
skiej Karpacza następujące inicjaty-

wy uchwałodawcze: 

 1.  Uchwała Nr III/23/18 z dnia 19.12.2018r. - 
w sprawie ustalenia zasad używania fajer-
werków, petard i innych materiałów piro-
technicznych na terenie gminy Karpacz-
-unieważniona Rozstrzygnięciem Nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego.

2.  Uchwała Nr V/31/19 z dnia 23.01.2019r.– 
w sprawie wyboru delegata na Konferencję 
Krajową Stowarzyszenia Gmin Polskich Euro-
regionu „Nysa”- obowiązująca.

3.  Uchwała Nr V/32/19 z dnia 23.01.2019r.-w spra-
wie powołania Komisji doraźnej ds. konsultacji 
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Karpacza-obowiązująca.

4.  Uchwała Nr V/33/19 z dnia 23.01.2019r. zmie-
niająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy 
Karpacz-obowiązująca.

5.  Uchwała Nr V/45/19 z dnia 23.01.2019r.-w spra-
wie przyznawania i wysokości diet radnych 
Rady Miejskiej Karpacza-obowiązująca.

6.  Uchwała Nr VI/51/19 z dnia 27.02.2019r.- zmie-
niająca uchwałę w sprawie warunków udziela-
nia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego gruntów stanowiących własność Gminy 
Karpacz w prawo własności tych gruntów 
i wysokości stawek procentowych tych boni-
fikat-obowiązująca.

7.  Uchwała Nr VII/65/19 z dnia 
27.03.2019r.- zmieniająca uchwałę 
w sprawie Statutu Gminy Kar-
pacz-obowiązująca.

8.  Uchwała Nr VII/66/19 z dnia 
27.03.2019r.-w sprawie szczegó-
łowych wymogów dotyczących 
Raportu o stanie Gminy Karpacz-
-obowiązująca.

9.  Uchwała Nr IX/95/19 z dnia 29.05.2019r.-
-wsprawie Budżetu Obywatelskiego Karpa-
cza-obowiązująca.

10.  U c h w a ł a  N r  X / 17 7 / 1 9  z  d n i a 

Inicjatywa uchwałodawcza radnych dobrym 
przykładem w karpackim samorządzie
OD POCZĄTKU TRWANIA KADENCJI RADY MIEJSKIEJ KARPACZA RADNI WYSTĘPOWALI Z WIELOMA INICJATYWAMI 
UCHWAŁODAWCZYMI, ZGODNIE Z ZAPISAMI STATUTU GMINY KARPACZ O ILE PRZEPISY PRAWA NIE STANOWIĄ 
INACZEJ INICJATYWĘ UCHWAŁODAWCZĄ POSIADA KLUB RADNYCH, GRUPA CO NAJMNIEJ CZTERECH RADNYCH  
LUB BURMISTRZ. 

26.06.2019r.-w sprawie użyczenia części nie-
ruchomości gruntowej, zabudowanej stano-
wiącej mienie Gminy Karpacz i Skarbu Pań-
stwa na okres dłuższy niż 3 lata-obowiązują-
ca.

RED.

Nasz znak
Po raz pierwszy w historii karpackiego samo-
rządu grupa radnych postanowiła opracować 
symbol graficzny identyfikujący Rade Miej-
ską Karpacza. 
Autorem projektu jest Pan Janusz Motylski Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 
Rady Miejskiej Karpacza. RED.

Nowe tablice 
informacyjne 
na ulicach 
naszego 
miasta
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W DNIACH 5 – 6 KWIETNIA B.R. DELEGACJA ZŁOŻONA Z CZŁONKÓW RADY MIEJSKIEJ 
KARPACZA W SKŁADZIE: GRZEGORZ KUBIK - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ; 
AGNIESZKA GRABSKA – PRZEWODNICZĄCA KOMISJI TURYSTYKI, SPORTU, WSPÓŁPRACY 
ZAGRANICZNEJ I PROMOCJI; WIESŁAW CZERNIAK – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI SKARG, 
WNIOSKÓW I PETYCJI; JANUSZ MOTYLSKI – PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, KULTURY 
I ZDROWIA ORAZ RADNY ANDRZEJ TALAGA, PRZEBYWAŁA W ZAKOPANEM ODBYWAJĄC CYKL 
ROBOCZYCH SPOTKAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM WYBRANYCH OBSZARÓW TEGO 
MIASTA OBJĘTYCH PARKIEM KULTUROWYM. 

Robocza wizyta delegacji  
Rady Miejskiej Karpacza  
w Zakopanem

W dniu 5 kwietnia delegacja oficjal-
nie została przyjęta przez Zastęp-
cę Burmistrza Zakopanego Panią 
Agnieszkę Nowak-Gąsienicę. 

W jednej z głównych sal Urzędu Miejskiego przy-
gotowano okolicznościową prezentację, w któ-
rej uczestniczyli wybrani pracownicy Urzędu 
Miasta Zakopane, zajmujący się tematem powo-
łania i funkcjonowania Parku Kulturowego. Od-
było się też spotkanie z Burmistrzem Zakopane-
go Panem Leszkiem Dorulą. Członkowie delega-
cji Rady Miejskiej Karpacza przekazali na ręce 
Pani Agnieszki Nowak-Gąsienicy okolicznościo-
wy dar w postaci akwareli z motywem zimo-
wych Karkonoszy.
Wizyta nie przypadkowo została zaplanowana 
w Zakopanem. Właśnie tam został przyjęty i jest 
aktualnie realizowany projekt Parku Kulturowe-
go Krupówki obejmujący centrum miasta, w tym 
popularne „Krupówki” i ich najbliższe otoczenie. 
Projekt jest jednym z pierwszych w Polsce a jed-
nocześnie wpisuje się w charakter przedsięwzięć 
jakie ma przed sobą miasto Karpacz. Wprawdzie 
w Karpaczu prowadzone są obecnie prace nad 
ustaleniem zasad i warunków sytuowania obiek-
tów małej architektury, tablic reklamowych, 
ogrodzeń oraz ustalenia zasad tworzenia właści-
wego „ładu przestrzennego”, ale niewykluczo-
ne, że doświadczenia Zakopanego, miasta o po-
dobnym jak Karpacz charakterze – jedynie 
w mniejszej skali – mogą okazać się bardzo przy-
datne w praktyce. Zwłaszcza, że tego rodzaju 
działania wpisują się w rodzaj czynności podej-
mowanych przez władze i stanowią znakomity 
przykład ścisłego współdziałania samorządu 
i miejscowej społeczności dla stworzenia najdo-
godniejszych warunków rozwoju danego obsza-
ru.
Dla lepszego przedstawienia wagi problemu 
warto wspomnieć, że park kulturowy jest jedną 
z form ochrony zabytków w Polsce określonych 
w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad za-

bytkami. Chroni określony obszar krajobrazu 
kulturowego oraz wyróżniające się krajobrazo-
wo tereny z zabytkami nieruchomymi, charakte-
rystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej 
i osadniczej. Jest to jednocześnie sposób na za-
rządzanie zabytkową przestrzenią oraz najno-
wocześniejsza ochrona dziedzictwa. Obecnie 
ustanawianie parków kulturowych zyskuje na 
popularności i coraz częściej słyszy się o kolej-
nych takich inicjatywach.
Delegacja Rady w drodze do Zakopanego od-
wiedziła Kraków i przeszła znajdujący się tam - 
chyba najsłynniejszy w Polsce - Park Kulturowy 
Stare Miasto obejmujący układ urbanistyczny 
Starego Miasta, Plant Krakowskich wraz ze 
Wzgórzem Wawelskim i jego otoczeniem. Korzy-
stając ze sprzyjających warunków, w drodze po-
wrotnej udokumentowano także aktualne roz-
wiązania przestrzenne w bliskiej dla Karpacza 
kulturowo Szczawnicy. 
Nadmienia się, że wizyta w Zakopanem nie mia-
ła na celu przeszczepiania tradycji podhalań-
skich czy tzw. „zakopiańskich” na grunt Karpacza 
(który tylko z brzmienia jest „karpacki”), ale 
wręcz przypomnienia, że nasze miasto stać na 
aspirowanie do karkonoskiej oryginalności...
Janusz Motylski

JANUSZ MOTYLSKI 

# 
 

Wizyta nie przypadkowo została zaplanowana 
w Zakopanem. Właśnie tam został przyjęty i jest 
aktualnie realizowany projekt Parku Kulturowego 
Krupówki obejmujący centrum miasta, w tym 
popularne „Krupówki” i ich najbliższe otoczenie. 
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Urzędnicy  
z Karpacza skazani!

W sprawie tej Prokuratura Okręgo-
wa w Jeleniej Górze skierowała 
w lipcu 2018 roku akt oskarże-
nia do Sądu Okręgowego w Je-

leniej Górze przeciwko 8 osobom, w tym 
przeciwko byłemu burmistrzowi Karpacza. 
Troje z oskarżonych, przyznając się do popeł-
nienia zarzuconych im czynów, wyraziło wolę 
poddania się karze uzgodnionej uprzednio 
z prokuratorem. Wskazanym wyżej wyro-
kiem, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze po-
dzielił przekonanie prokuratora o winie 
i sprawstwie wskazanych wyżej trojga oskar-
żonych i wymierzył byłemu kierownikowi Re-
feratu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Karpaczu, byłemu 
Skarbnikowi Gminy Karpacz oraz byłemu in-
spektorowi ds. dróg i mostów Referatu Go-

spodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Karpaczu kary 1 roku i 6 miesię-
cy pozbawienia wolności, które zawieszono 
na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd wymie-
rzył także kary grzywny od 1950 do 3900 zł, 
zobowiązał też skazanych do informowania 
o przebiegu okresu próby.
Przypomnieć należy, iż przedmiotowa inwesty-
cja w Karpaczu, związana była z przebudową 
ulicy Parkowej i budową tunelu w ciągu tej ulicy.
Zarzuty przedstawione w sprawie obejmowały 

popełnione w latach 2011 i 2012 przestępstwa 
przeciwko dokumentom, a także czyny związa-
ne z przedkładaniem Wojewodzie Dolnośląskie-
mu nierzetelnych dokumentów celem uzyskania 
nienależnej dotacji w wysokości 1 947 894 zł 18 
gr. Nieprawidłowości, których dopuszczono się 
w toku prowadzenia inwestycji spowodowały 
konieczność zwrócenia Wojewodzie Dolnoślą-
skiemu przez Gminę Karpacz nienależnie pobra-
nej dotacji w kwocie wskazanej powyżej. Gmina 
wywiązuje się z tego obowiązku dokonując co-
miesięcznych spłat w wysokości ponad 50 000 zł 
miesięcznie. 
Pozostałe osoby oskarżone w tej sprawie nie 
przyznały się do popełnienia zarzuconych im 
czynów i zostaną osądzone w odrębnym postę-
powaniu.

 PROKURATURA OKRĘGOWA W JELENIEJ GÓRZE

JAK PODAŁA PROKURATURA, 28 CZERWCA 2019 ROKU SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDAŁ 
WYROK W SPRAWIE TRZECH BYŁYCH URZĘDNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KARPACZU, KTÓRZY 
ZOSTALI OSKARŻENI O PRZESTĘPSTWA ZWIĄZANE Z INWESTYCJĄ O NAZWIE „BUDOWA UL. PARKOWEJ 
W KARPACZU W II ETAPACH – DOTYCZY BUDOWY ULICY PARKOWEJ NA ODCINKU 775 M, TJ. DROGI 
O NUMERZE 115702D” ORAZ Z UZYSKANIEM I ROZLICZENIEM DOTACJI NA TĄ INWESTYCJĘ.

8 osób 
DOTYCZĄ AKTA OSKARŻANIA 
ZŁOŻONE W 2018 ROKU  
W PROKURATURZE W JELENIEJ GÓRZE.

Uroczystość otwarcia nastąpiła 8 
czerwca 1889 r. Początkowo miało 
nosić nazwę Baude am Mittagstein 
lecz po wizytacji Henryka Hohen-

zollerna, brata cesarza, zmieniono nazwę na 

SCHRONISKO KSIĘCIA HENRYKA 
POWSTAŁO DZIĘKI  
INICJATYWIE I FINANSOM 
TOWARZYSTWA KARKONOSKIEGO 
(RIESENGEBIRGVEREIN). 
WZNIESIONE NA WSCHODNIM 
ZBOCZU SMOGORNI, 
BEZPOŚREDNIO NAD KRAWĘDZIĄ 
KOTŁA WIELKIEGO STAWU, JAKO 
PRZYKŁADOWY GÓRSKI 
GOŚCINIEC, BYŁO JEDNYM 
Z BARDZIEJ NOWOCZESNYCH.

Karpacz 
jakiego  
nie znacie

W dniu 31 lipca 2018r. pomiędzy Gminą Kar-
pacz a firmą „GOETZ-CONSULTING” Dorota 
Goetz została podpisana umowa na wyko-
nanie usługi polegającej na udzielaniu in-
formacji turystycznej w Karpaczu. 
Zakres obowiązków został określony w § 2 
umowy, zaś wynagrodzenie w § 4, umowa zo-
stała zawarta na okres 19 miesięcy tj. od 
02.08.2018r. do 02.02.2020r. Lokal o powierzch-
ni 92,50 m² w którym mieści się punkt informa-
cji turystycznej, został wynajęty Fundacji Part-
nerstwo Ducha Gór za kwotę 1.270,00 zł brutto 
za miesiąc.

RED.

Kto udziela informacji turystycznej w Karpaczu
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Prinz Heinrich-Baude. Od 1888 r. w schronisku 
funkcjonowała stacja meteorologiczna, dwa 
lata później ulokowano tu urząd pocztowo-
-telegraficzny. W 1892 r. obiekt wyposażono 
w aparat telefoniczny a w 1914 r. do budynku 
poprowadzono podziemną (!) linię telefonicz-
ną. Schronisko słynęło z pięknych widoków 
oraz doskonałych warunków do uprawiania 
sportów zimowych. Dużym zainteresowa-
niem dla szukających mocnych wrażeń cie-
szyły się zjazdy saniami spod schroniska 
w kierunku Karpacza lub Miłkowa. Aby właści-
wie ocenić odwagę zjeżdżających (na miarę 
Travisa Pastrana!), warto udać się do Kotła 
Wielkiego Stawu. 
Po II Wojnie Światowej schronisko spłonęło 
w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach a ba-
dacze spierają się co do daty pożaru. Jeden z wy-
chowanków legendarnej szkoły im. Orląt Grun-
waldzkich w Karpaczu, funkcjonującej jako pla-
cówka opiekująca się małoletnimi żołnierzami, 
wspomina, iż schronisko stanowiło siedzibę 
werwolfu. Orlinkowcy uzbrojeni we włoskie ka-
rabiny firmy Fiat, patrolowali okolicę. Jak wspo-
mina świadek, podczas wieczornego zwiadu 16 
lutego 1946 r. doszło do starcia pomiędzy orlę-
tami a wilkołakami, którzy wycofując się, pod-
palili schronisko. Nowe światło rzuca niedawne 
odkrycie, że w obiekcie tym w czasie II Wojny 
Światowej mieścił się strategiczny ośrodek szko-
leniowy niemieckiego wywiadu.

JUSTYNA KOŚĆ

Kto udziela informacji turystycznej w Karpaczu
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ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2019
BURMISTRZA KARPACZA

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego Karpacza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z § 13 uchwały nr IX/95/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Karpacza (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 3656, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Karpacz procedury realizacji Budżetu Obywatelskiego Karpacza powołuję zespół ds. BOK, zwany dalej Zespołem.
2. Zespół składa się z dwóch grup roboczych:

1) grupy I, której zadaniem jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, w tym wyłonienie zadań do realizacji;
2) grupy II, której zadaniem jest weryfikacja zgłoszonych projektów oraz realizacja wybranych zadań.

3. W skład Zespołu wchodzą;
1) grupa I:

a) Jakub Karaś - Przewodniczący Grupy I,
b) Magdalena Drewnicka - Zastępca Przewodniczącego Grupy I,
c) Wojciech Cyganek - członek;

2) grupa II:
a) Monika Krupska - Przewodnicząca Grupy II,
b) Katarzyna Dobiecka - Zastępca Przewodniczącego Grupy II,
c) Jakub Karaś - członek.
4. Przewodniczący grup mogą zapraszać do pracy w grupie innych pracowników Urzędu Miejskiego w Karpaczu, niezbędnych do zrealizowania zadania.
§ 2. Terminarz realizacji BOK w roku 2019:

1) składanie projektów - 19.08.2019
2) ocena projektów - 16.09.2019
3) publikacja listy wszystkich projektów wraz z wynikami oceny i weryfikacji - 16.09.2019
4) składanie odwołań - 23.09.2019
5) publikacja ostatecznej listy projektów przyjętych do głosowania - 30.09.2019
6) spotkania w strefach - 1-11.10.2019
7) publikacja listy projektów wybranych do realizacji - 15.10.2019.

Id: AEFCE92D-F546-4DAB-9BF8-AB2ABBAAB696. Podpisany Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:
Radosław Jęcek; Gmina Karpacz
dnia 19 lipca 2019 r.

WW ROKU 2020 MIESZKAŃCY 
KARPACZA WYDADZĄ  
W RAMACH BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO KARPACZA 
(BOK) 300 TYS. ZŁ.

Ważne informacje:
d  kwota przeznaczona na BOK na rok 2020 to 

300.000 zł, w tym: na projekty, których realiza-
cja może następować na terenie całego ob-
szaru miasta 100.000,00 zł, a na projekty reali-
zowan e w p os zc ze gó lnych s tre f ach 
200.000,00 zł w równym wymiarze po 
50.000,00 zł dla każdej ze stref;

d  nabór wniosków prowadzony jest do 19 sierp-
nia 2019 r. Wnioski można złożyć drogą elek-
troniczną na adres: budzet-obywatelski@kar-
pacz.eu, pocztą tradycyjną lub w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Karpaczu. W przypadku 
nadania wniosku za pośrednictwem operato-
ra pocztowego za datę wpływu uznaje się 
datę nadania widniejącą na stemplu poczto-
wym.

d  do wniosków z propozycjami projektów doty-
czących obszaru CAŁEGO Karpacza należy do-
łączyć listę popierających osób, zawierającą 
co najmniej 4 podpisy;

Budżet Obywatelski Karpacza

w ramach BOK nie mogą być realizowane pro-
jekty:
d  które naruszają prawa osób trzecich, w szcze-

gólności prawo własności lub prawa autorskie;
d  sprzeczne z planami, strategiami, programami 

lub zamierzeniami Gminy Karpacz;
d  zakładające wytworzenie infrastruktury poza 

obszarem Gminy Karpacz;
d  zakładające wytworzenie infrastruktury na nie-

ruchomości, co do której Burmistrz Karpacza 
nie ma możliwości złożenia oświadczenia 
o dysponowaniu nieruchomością na cele bu-
dowlane;

d  które generowałyby koszty eksploatacji nie-
współmiernie wysokie w stosunku do wartości 
danego projektu;

d  które nie spełniają kryterium ogólnodostęp-
ności;

d  których realizacja nie spełnia kryterium celo-
wości i gospodarności;

d  których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych na-

kładów oraz optymalnego doboru metod i środ-
ków służących osiągnięciu założonych celów;

d  których szacunkowy koszt realizacji przekra-
cza pulę środków finansowych dostępnych 
w ramach BOK na dany rok budżetowy;

d  które naruszają zasadę uczciwej konkurencji;
d  których realizacja jest niemożliwa w trakcie 

jednego roku budżetowego.
WWW.KARPACZ.PL
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Urbanista - zostały opracowane ma-
teriały do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Karpacza 

w tym bilans terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Warto przy tej okazji zwrócić 
uwagę na wykonaną przez autora analizę za-
potrzebowania na nową zabudowę w na-
szym mieście: 

6.2. Maksymalne w skali miasta zapotrzebo-
wanie na nową zabudowę
W celu określenia maksymalnego zapotrzebo-
wania na nową zabudowę przyjęto w odniesie-
niu do zabudowy mieszkaniowej, posiadającej 
bardzo duży udział w jej istniejącej strukturze, że 
przy spadkowej tendencji wielkości liczby lud-
ności w perspektywie 2030 i 2035 r. zapotrzebo-
wanie na tego typu zabudowę będzie niewiel-
kie. Określenie zapotrzebowania na nową zabu-
dowę związaną z z obsługą ruchu turystyczne-
go, która ma także bardzo znaczący udział w ist-
niejącej strukturze zabudowy jest znacznie 
trudniejsze ze względu na potrzebę uwzględ-
nienia nie tylko zmian ilościowych, ale i jakościo-
wych oraz zmieniających się uwarunkowań ryn-
kowych w tej dziedzinie gospodarki. Na terenie 
miasta w przeciwieństwie do obserwowanego 
spadku liczby jego mieszkańców, dane staty-
styczne dotyczące zarówno liczby obiektów 
noclegowych w mieście jak i zwłaszcza ilości 
miejsc noclegowych wskazują na ich znaczny 
wzrost na przestrzeni ostatnich lat. Na podsta-
wie obserwacji, odnotowanych w powyższych 
analizach, uzupełnionych o analizy danych staty-
stycznych należy stwierdzić, że odnotowany 
bardzo wysoki w skali ostatnich dziesięciu lat 
wzrost liczby miejsc noclegowych w Karpaczu, 
na ogólnym poziomie 32,46% raczej nie nastąpi 
w przyszłości. Niemniej jednak bezdyskusyjne 
wydaje się stwierdzenie faktu, że odnotowuje 
się tu wzrost podaży miejsc noclegowych. Nale-
ży założyć że zapotrzebowanie na nową zabu-
dowę nie przekroczy rezerw w ramach chłonno-
ści obszarów położonych w zwartej strukturze 
funcjonalno- przestrzennej i obszarów zabudo-
wy wyznaczonych w obowiązujących miejsco-

wych planach zagospodarowania (obecnie na 
poziomie 307 581 m²). Odrębnym zagadnieniem 
wydaje się zapotrzebowanie na zabudowę zwią-
zywaną z szeroko rozumianą obsługą turystów, 
niezwiązaną z bazą noclegową. Chodzi tu prze-
de wszystkim o usługi gastronomii, handlu roz-
rywki, zdrowia i innych tego typu działalności. 
Obecnie miasto dysponuje powierzchnią 31 322 
m² na te cele, są to w szczególności: 1) budynki 
handlowo- usługowe: 8 621 m²; 2) budynki ga-
stronomii: 19 007 m²; 3) budynki handlowe: 3 
694 m². Analizując skalę nasycenia obszaru mia-
sta usługami przyjęto przelicznik średniej po-
wierzchni lokali tego typu na 1000 użytkowni-
ków (przez których rozumie się zarówno miesz-
kańców jak i turystów korzystających z miejsc 
noclegowych, maksymalnie 4377 mieszkańców 

i 14 446 miejsc noclegowych- łącznie 18 823 
osób). Dla budynków handlowo- usługowych, 
gastronomii i handlowych łącznie wynosi on 1 
664 na 1000 m użytkowników. W przypadku 
usług gastronomii jest to 1 009 na 1000 m² użyt-
kowników. O ile wskaźnik ten wydaje się wystar-
czający w zastosowaniu dla użytkowników okre-
ślonych wyżej jako mieszkańców oraz turystów 
korzystających z noclegów, nie uwzględnia on 
liczby turystów w szczycie powiększonej o tury-
stów jednodniowych. Z uwzględnieniem tych 
dodatkowych danych, maksymalną liczbę osób 
korzystających z usług w obszarze miasta szacu-
je się na 30 000. W związku z powyższym, biorąc 
pod uwagę zakładany rozwój zabudowy związa-
nej z obsługą ruchu turystycznego zakłada się, 
że powierzchnia usług dla ich obsługi powinna 
ulec podwojeniu, do poziomu 38 000 m², dla za-
spokojenia obecnego popytu w tym zakresie. 
W bilansie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę należy wziąć pod uwagę powiększenie 
tego wskaźnika proporcjonalnie do planowane-
go wzrostu zabudowy związanej z obsługą ru-
chu turystycznego. 

6.3. Zasięg obszarów o w pełni wykształco-
nej zwartej strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej 
Powierzchnia obszarów o w pełni wykształconej 
zwartej strukturze funkcjonalno- przestrzennej, 
w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu 
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. 
o urzędowych nazwach miejscowości i obiek-
tów fizjograficznych wynosi łącznie 106 028 m². 
Ich chłonność rozumianą jako możliwość lokali-
zowania na tych obszarach nowej zabudowy i wy-
rażoną w powierzchni użytkowej zabudowy 
kształtuje się w skali miasta na poziomie 64 914 
m². Ponieważ dla całego obszaru zainwestowa-
nego w granicach miasta Karpacz obowiązują 
ustalenia miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, chłonność obszarów 
o w pełni wykształconej zwartej strukturze funk-
cjonalno-przestrzennej oszacowano na podsta-
wie wskaźnika maksymalnej intensywności za-
budowy, określonego na podstawie ww. pla-
nów. 

6.4. Obszary przeznaczone w pod zabudowę 
w ustaleniach miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego
Powierzchnia obszarów o w pełni wykształco-
nej zwartej strukturze funkcjonalno-prze-
strzennej uzupełniają obszary przeznaczone 
pod zabudowę w ustaleniach miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego, inne 
niż wymienione powyżej. Powierzchnia tych 
terenów wynosi łącznie 383 136 m². Ich chłon-
ność rozumianą jako możliwość lokalizowania 
na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną 
w powierzchni użytkowej zabudowy kształtuje 
się w skali miasta na poziomie 242 277 m². 
Chłonność obszarów przeznaczonych w pod 
zabudowę w ustaleniach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oszacowa-
no z zastosowaniem maksymalnych wskaźni-
ków intensywności zabudowy dla poszczegól-
nych terenów, zdefiniowanych w ustaleniach 
planów. 

6.5. Bilans terenów przeznaczonych pod za-
budowę 
Wymienione powyżej dane są częściami składo-
wymi bilansu terenów przeznaczonych pod za-
budowę. W celu przeprowadzania bilansu mak-
symalne w skali gminy zapotrzebowanie na za-
budowę porównuję się z sumą powierzchni 
użytkowej zabudowy, składającej się na chłon-
ność obszarów o w pełni wykształconej zwartej 
strukturze funkcjonalno-przestrzennej i obsza-
rów przeznaczonych w planach miejscowych 
pod zabudowę. Pełne wykorzystanie chłonności 
obszarów położonych w zwartej strukturze 
funkcjonalno-przestrzennej i obszarów zabudo-
wy wyznaczonych w obowiązujących miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzenne-
go łącznie pozwala na powiększenie obecnej 
powierzchni zabudowy o 29,38%, to znaczy 307 
581 m². Niezależnie od rozwoju zabudowy zwią-
zanej z obsługą ruchu turystycznego konieczny 
jest wzrost powierzchni zabudowy handlu, ga-
stronomii i innych usług nie związanych z obsłu-
gą miejsc noclegowych, zakłada się, że na chwilę 
obecną potrzeby w tym zakresie wynoszą 19 
007 m².

RED./BILANS TERENÓW  

PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Bilans terenów 
przeznaczonych  
pod zabudowę
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XLV/417/17 RADY MIEJSKIEJ KARPACZA Z DNIA 28 GRUDNIA 2017 R.  
W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KARPACZA ORAZ PODPISANEJ UMOWY Z DNIA 8 
LUTEGO 2018 R. NR 2151/23/2018, ZAWARTEJ POMIĘDZY GMINĄ KARPACZ A FIRMĄ JULIUSZ KORZEŃ. 

7. WNIOSKI 
W podsumowaniu niniejszego opraco-
wania należy stwierdzić, że:
1) w związku z potrzebą uzyskania rów-
nowagi w możliwościach właściwej ob-
sługi turystów w mieście Karpacz oraz 
zapewnienia konkurencyjnych możliwo-
ści korzystania z dostępnych tu terenów 
dla potrzeb rekreacji i wypoczynku nale-
ży rekomendować wyhamowanie do-
tychczasowego wzrostu bazy noclego-
wej w mieście, proponuje się rozwój tego 
typu zabudowy do realizacji w ramach 
chłonności terenów przeznaczonych na 
ten cel w obowiązujących planach miej-
scowych zagospodarowania przestrzen-
nego; 
2) niezależnie od przyjętego wariantu 
rozwoju zabudowy miasta konieczny jest 
wzrost powierzchni zabudowy handlu, 
gastronomii i innych usług nie związa-
nych z obsługą miejsc noclegowych.



BIULETYN RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 1 (1) 201910

W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH GMINY RADNI RADY MIEJSKIEJ KARPACZA W OKRESIE OD 12.12.2018R. DO 22.07.2019R. ZŁOŻYLI DO 
BURMISTRZA MIASTA KARPACZA ZA POŚREDNICTWEM PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 46 ZAPYTAŃ I 6 INTERPELACJI . 
ZGODNIE Z USTAWĄ O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZAPYTANIA RADNI SKŁADAJĄ W SPRAWACH AKTUALNYCH PROBLEMÓW GMINY ZAŚ 
INTERPELACJĘ W SPRAWACH O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA GMINY.

RED.

Z pracy radnych Rady Miejskiej
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 Wysokość miesięcznej diety przysługującej 
radnemu Rady Miejskiej Karpacza nie może 
przekroczyć półtorakrotności kwoty bazo-
wej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska 
państwowe.
Oznacza to, że maksymalna wysokość diety 
przysługującej radnemu Rady Miejskiej Karpacza 
wynosi obecnie 1342,07 zł (50% maksymalnej 
wysokości diety).Pamiętać należy, że dieta rad-
nego to nie wynagrodzenie jak w przypadku za-
wodowych posłów, to funkcja społeczna, a dieta 
radnego jest rekompensatą za utracone zarobki 

i zwrotem kosztów poniesionych przy wykony-
waniu mandatu radnego. Zgodnie z art. 24. 1. 
Ustawy o samorządzie gminnym „radny jest 
obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej 
komisji oraz innych instytucji samorządowych, 
do których został wybrany lub desygnowany”. 
Zaproponowany przez grupę radnych projekt 
uchwały podjęty na sesji w dniu 23 stycznia 
2019r. wprowadził podwyżkę diety oraz mecha-
nizm zmniejszający wysokość diety w przypad-
ku uchylania się radnego od uczestnictwa w se-
sjach lub pracach w Komisji maksymalnie o 25%. 
 RED.

UCHWAŁA NR V/45/19
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA

z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza

Na podstawie  art. 25 ust. 4, 6, i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm), w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 
2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000 roku 
Nr 61, poz. 710)  uchwala się co następuje:

§ 1. Radnemu w czasie sprawowania mandatu przysługuje dieta miesięczna na zasadach określonych 
w uchwale. 

2. Podstawę do ustalenia wysokości diety, o której mowa w ust.1 stanowi łącznie w ciągu miesiąca, 
50 % półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r 
o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2288.)

§ 2. 1. Wysokość diety miesięcznej wynosi: 
1) dla Przewodniczącego Rady Miejskiej 100% kwoty maksymalnej, określonej w § 1 ust. 2;
2) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej 95% kwoty maksymalnej, określonej w §1 ust. 2 ;
3) dla przewodniczących komisji Rady Miejskiej 90% kwoty maksymalnej, określonej w § 1 ust.2 ;
4) dla zastępców przewodniczących komisji Rady Miejskiej 80% kwoty maksymalnej, określonej w §1 

ust.2;
5) dla radnych będących członkami komisji Rady Miejskiej 75% kwoty maksymalnej, określonej w § 

1 ust.2.
2. Radny będący członkiem w komisji doraźnej bez względu na pełnioną w niej funkcję oprócz diety, 

o której mowa w paragrafach poprzednich, otrzymuje za udział w każdym posiedzeniu komisji doraźnej 
dodatek w wysokości 8% podstawy.

§ 3. Jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego radny rozpoczyna lub kończy wykonywanie funkcji, 
bądź następuje zmiana funkcji pełnionej przez radnego, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej 
wysokość, wymiar diety na dany miesiąc ustala się proporcjonalnie, przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni, 
z zastrzeżeniem § 1 ust.2.

§ 4. Wypłata diet nastąpi w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
§ 5. 1. Miesięczny wymiar diety ulega zmniejszeniu za:

1) każdorazową nieobecność na sesji o 15% podstawy, wyłączając posiedzenia sesji nadzwyczajnych 
oraz nieobjętych planem pracy rady;

2) każdorazową nieobecność na posiedzeniu komisji o 10%  podstawy.
2. Suma zmniejszeń diety, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2, nie może przekroczyć w miesiącu 25 % 

podstawy.
§ 6. Podstawą do zmniejszenia diety jest brak podpisu na liście obecności lub odnotowanie przez 

przewodniczącego obrad w protokole sesji lub protokole posiedzenia komisji opuszczenia sali obrad bez 
usprawiedliwienia.

§ 7. Traci moc uchwała nr LI/456/14 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie 
zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Karpacza.

Id: 8E4A255A-D545-4874-90F3-28B26858EE50. Podpisany Strona 1

Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 23 stycznia 2019 r.

Diety radnych 
Rady Miejskiej 
Karpacza

DOPIERO ZA TRZECIM RAZEM UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ POMYSŁ 
WYBUDOWANIA ŚCIEŻKI SZUTROWEJ ŁĄCZĄCEJ ULICĘ ZAGAJNIK 
Z ULICĄ NAD ŁOMNICĄ ZA KWOTĘ OK. 50 000,00 ZŁ. 

Bardzo się cieszę, że ścieżka może służyć 
mieszkańcom naszego okręgu , 
w znacznym stopniu ułatwia komuni-
kację i skraca drogę do pobliskich mar-

ketów, mam nadzieję że uda się w przyszłości 
zainstalować przy drodze kilka lamp, które do-
świetlą drogę w porze wieczornej. Dziękując za 

udzielone poparcie nad tym zadaniem chciał-
bym w następnym budżecie obywatelskim 
zgłosić projekt dotyczący budowy kolejnej 
ścieżki szutrowej w tym obszarze. Zachęcam 
Państwa już dziś do głosowania nad tym pro-
jektem w ramach Budżetu Obywatelskiego 
miasta Karpacz na 2020r.  WIESŁAW CZERNIAK

Mieszkańcy  
są zadowoleni
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Rapor t obejmuje podsumowanie 
działalności burmistrza w roku po-
przednim, w szczególności realizację 
polit yk ,  programów i  strategii , 

uchwał rady gminy i budżetu obywatelskie-
go. Po zakończeniu debaty nad raportem 
o stanie gminy rada miejska przeprowadza 
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi 
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu bur-
mistrzowi wotum zaufania rada miejska po-

dejmuje bezwzględną większością gło-
sów ustawowego składu rady. W przypadku 
nieudzielenia burmistrzowi wotum zaufania 
w dwóch kolejnych latach rada miejska może 
podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania burmistrza.  
Za udzieleniem wotum zaufania dla Burmi-
strza głosowali: radna Irena Seweryn, Joanna 
Staniszewska, Noemi Kościsz, radni Daniel Rycz-
kowski, Krzysztof Patek, Wojciech Wesołowski, 

Trwa przebudowa stadionu miejskiego 
w Karpaczu, do 30 czerwca 2019r. została 
wydatkowana już na ten cel kwota 
23.862.983,28 zł : 
• środki z zaciągniętego kredytu wynosiły 
17.274.923, 60 zł,
• środki własne wynosiły 6.588.059,68 zł. 
W związku z poniesionymi wydatkami 
otrzymano refundację w kwocie :
• 6.900.000 zł z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki . Do wykorzystania w roku 2019 pozo-
staje 100.000 zł.
• 1.000.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Do wykorzy-
stania w roku 2019 pozostaje 1.000.000 zł .

RED.

Przebudowa  
stadionu

W TYM ROKU PO RAZ PIERWSZY BURMISTRZ MIASTA KARPACZA 
MIAŁ OBOWIĄZEK PRZEDSTAWIĆ RADZIE MIEJSKIEJ KARPACZA 
RAPORT O STANIE MIASTA. NOWY OBOWIĄZEK NAŁOŻYŁA NA 
SAMORZĄDY NOWELIZACJA USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM, 
ZGODNIE Z ART. 28 AA CO ROKU DO 31 MAJA WÓJT MUSI 
PRZEDSTAWIĆ RADZIE RAPORT O STANIE GMINY. 

Raport  
o stanie  
miasta

Mirosław Czubak, Andrzej Talaga.
Przeciw udzieleniu wotum zaufania dla Bur-
mistrza głosowali: radna Agnieszka Grabska, 

Małgorzata Hajndrych, radni Mieczysław Paj-
dzik, Wiesław Czerniak, Janusz Motylski, Grze-
gorz Kubik, Tobiasz Frytz.  RED.
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Zadanie to obejmuje roboty budowlane wraz 
z założeniem terenów zieleni w następujących 
miejskich obszarach:
Rewitalizacja dwóch istniejących parków : 
1. Lipa sądowa.
2. Miejski park zabaw. 
Założenie dwóch nowych parków : 

1. Ogród roślin wodnych i bagiennych - ul. Dol-
na.
 2. Park przy skoczni - ul. Rybacka 
Założenie trzech nowych skwerów : 
1. Skwer przy ul. Stanisława Staszica.
2. Skwer przy ul. Adama Mickiewicza.
3. Skwer przy ul. Tadeusza Kościuszki.

Wartość zadania wynosi 3.041.450,46 zł.
kwota dofinasowania: 2.585.232,89 zł.
Środki własne : 456.217,57 zł.
Termin zakończenia zadania zgodnie z umową 
o dofinasowanie to 31 grudzień 2019r.  RED.

NA TERENIE MIASTA KARPACZA REALIZOWANE JEST OBECNIE ZADANIE INWESTYCYJNE PN. „ROZWÓJ 
TERENÓW ZIELENI W GMINIE KARPACZ POPRZEZ TWORZENIE I ODNOWIENIE TERENÓW ZIELENI W CELU 
POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA- SKWERY I PARKI”. 

Więcej zieleni  
w naszym mieście
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Park kulturowy to dobry sposób na 
zarządzanie zabytkową przestrze-
nią naszego miasta, warto tworzyć 
obszary, w których wartość histo-

ryczna, estetyczna i artystyczna przeciwsta-

wiać się będzie źle pojmowanej czasem war-
tości ekonomicznej. Wszystko w rękach 
mieszkańców, ustanawianie parków kulturo-
wych zyskuje na popularności czy już nie 
czas, aby na poważnie się zastanowić nad 

wprowadzeniem poz y t y wnych zmian 
w przestrzeni publicznej naszego miasta ? 
Park Kulturowy Centrum Karpacza to szansa 
i nowe możliwości dla samych mieszkań-
ców- wystarczy tylko po nie sięgnąć. RED.

Nie taki straszny Park Kulturowy…
CENTRUM KARPACZA JEST NASZĄ WIZYTÓWKĄ CZY NIE WARTO ZATEM STWORZYĆ MIEJSCA DO 
SPOTKAŃ, ODPOCZYNKU, RELAKSU NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE? 

15
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Z cyklu historia naszego miasta uwieczniona na widokówkach 

Centrum Karpacza lata 60.

Biuletyn Rady Miejskiej „Karpacz” 
Redaktor Naczelny: Grzegorz Kubik
Skład i Redakcja: Jacek Drumowicz

Teksty: Grzegorz Kubik
grzegorzkubik@onet.pl

tel: 75 76 19 648
www.karpacz.pl
ISSN 1426-7527

Druk: Polska Press Sp. z o.o.
Oddział Poligrafia

Drukarnia w Sosnowcu
ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec

Rada Miejska Karpacza
75 76 19 648 
rada.miejska@karpacz.eu
Urząd Miejski w Karpaczu:
Kancelaria
tel. 75 76 19 150
fax 75 76 19 224
kancelaria@karpacz.eu
Sekretariat Burmistrza Karpacza
tel. 75 76 19 975
Zastępca Burmistrza - 75 76 19 975
Sekretarz - 75 76 19 976
Skarbnik - 75 76 19 978
Urząd Stanu Cywilnego
 75 76 19 417
Referat Promocji i Rozwoju
75 76 19 721
Referat Finansowy
75 76 19 721
Referat Inwestycji i Gospodarki 
Nieruchomościami
75 76 19 662
Referat Informatyzacji, Bezpieczeństwa  
i Zarządzania Kryzysowego
75 76 19 789
Hala Widowiskowo-Sportowa
75 76 19 788
Straż Miejska w Karpaczu
75 76 19 629, 609 361 099
Miejski Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp.z.o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2a, 58-540 Karpacz
Sekretariat centrala
75 76 19 431, 75 76 19 369
fax - 75 76 19 217
e-mail: sekretariat@mzgk-karpacz.pl
Dział Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik – 757616078
miroslaw.oglaza@mzgk-karpacz.pl
Specjalista ds. Technicznych
601 835 031
sokolowski.miroslaw@mzgk-karpacz.pl
Rozliczenia i faktury
757616084
ewa.cieciwa@mzgk-karpacz.pl 
mazurkawecka.dorota@mzgk-karpacz.pl
Dział Usług Komunalnych; Kierownik
601 855 399
klimczak.miroslaw@mzgk-karpacz.pl
Specjalista ds. Technicznych
535 665 533
poznanska.malgorzata@mzgk-karpacz.pl
Awarie 7/24h - 535 22 55 33 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Jeleniej Górze
75 64 59 750
e-mail: dwkz-jg@dwkz.pl
Starosta Jeleniogórski
75 64 73 110
e-mail: sekretariat@powiat.jeleniogorski.pl

PRZYDATNE TELEFONY:


