Niechaj te najpiękniejsze w roku
święta, Święta Bożego Narodzenia
upłyną w ciepłej, serdecznej atmosferze, niech będą dla Państwa
czasem radosnym, pełnym dobrych,
szlachetnych uczynków. Przeżyjmy je w
duchu radości, w gronie rodziny i przyjaciół. Aby w naszych
domach jak najwięcej
było miłości i zrozumienia.
Już za kilka dni będziemy witać Nowy
2014 Rok. Żegnając
Stary i witając Nowy
Rok przywołujemy w
pamięci to, co w mijającym utkwiło w naszych sercach
i umysłach najmocniej. Cieszymy
się z osiągnięć, z sukcesów osobistych i zawodowych, z sukcesów na-

30 stycznia zaplanowana jest ostatnia
sesja Rady Miasta w tym roku. Głównym
tematem będzie przyszłoroczny budżet
Szklarskiej Poręby. To najważniejszy dokument, na podstawie którego prowadzona jest niemal cała działalność miasta.
W przyszłym roku Szklarska Poręba będzie dysponować niemal 33 mln złotych.
Zaplanowane dochody budżetowe są na
wyższym poziomie od planowanych na
rok 2013.
Pieniądze w budżecie miasta pochodzą
z kilku źródeł. Najpoważniejszą kwotę stanowią dochody z podatków (np. od nieruchomości) i opłat (np. miejscowa tzw.
„klimatyczna), które wynoszą aż 42%
całego budżetu. To właśnie te pieniądze w

szych przyjaciół. Z satysfakcją odnosimy się do osiągnięć rozwojowych naszej społeczności lokalnej
i kraju. Wiem, że nie dla wszystkich
był to rok łatwy i satysfakcjonujący.

wzajemnej troski i zaufania.
Niech nadchodzący 2014 Nowy
Rok spełni wszystkie nasze pragnienia, zamysły i oczekiwania.
Niech przyniesie optymizm i siłę
woli w kreatywnym działaniu oraz satysfakcję z
dokonań.
Życzę, aby wszystkie dni
nadchodzącego roku były
wyjątkowe. Niech 2014
Rok będzie dobry dla nas,
dla Szklarskiej Poręby i
dla naszej ojczyzny.
Dosiego Roku!

Nie wszystkie nadzieje zostały spełnione, nie wszystkie problemy rozwiązane. Tym bardziej potrzebujemy otwartości, solidarności,
całości przeznaczane są na bieżącą działalność miasta: sprzątanie, odśnieżanie,
oświetlenie, naprawy, ale też m.in. na
utrzymanie straży pożarnej czy oświaty
(szkół, przedszkoli). Na tę ostatnią co
prawda z budżetu państwa przeznaczana
jest subwencja, ale „rządowe” pieniądze
wystarczają na zaledwie 34% procent
wszystkich wydatków, jakie miasto ponosi na utrzymanie oświaty. Reszta pieniędzy pochodzi z budżetu miasta.
Dochody z podatków i opłat to bardzo
duża część pieniędzy budżetowych. Stąd
wieloletnia walka o to, aby podatki od nieruchomości płacone były zgodnie z faktycznym stanem wykorzystywania
obiektu (czy działki). Rzecz dotyczy
głównie tzw. apartamentowców, które
stanowią spory problem nie tylko w
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Szklarskiej Porębie. Właściciele tych
mieszkań, prowadzą normalną działalność gospodarczą wynajmując mieszkania turystom. Jednak robią to pod „przykryciem” umowy najmu mieszkania, co w
ich mniemaniu oznacza, że podatek od
nieruchomości płacą jak od mieszkania, a
nie od lokalu w którym prowadzona jest
działalność gospodarcza. Różnica w podatku jest znacząca. Jednak jest spora
szansa, na zmianę tej sytuacji. Szklarska
Poręba wygrała przed sądem sprawę z
„przedsiębiorcą”, który w ten sposób wynajmował pokoje w swoim pensjonacie.
Nie płacąc podatku od nieruchomości od
prowadzonej działalności gospodarczej,
nie odprowadzając opłaty miejscowej,
publicznie domagał się, aby inni przeddokończenie na 2 stronie

siębiorcy ze Szklarskiej Poręby finansowali odśnieżanie dojazdu do jego posesji.
To samo dotyczy tzw. „apartamentowców”. Choć nie wszystkich. Są też na
rynku obiekty, które mają zarejestrowaną
działalność, odprowadzają podatek od
nieruchomości w wyokości takiej samej
jak pensjonaty i hotele, pobierają opłatę
miejscową, a dzięki temu korzystają też z
dopłat do wody i ścieków, tak jak wszyscy pozostali legalnie działający na rynku
przedsiębiorcy. To ważne, bo przecież z
tych pieniędzy finansowane jest odśnieżanie, sprzątanie, remonty dróg, czy
wreszcie utrzymywana jest straż pożarna.
Do budżetu dokłada się każdy zameldowany mieszkaniec, który płaci podatki
dochodowe. Trzeba mieć świadomość, że
ponad 1/3 pieniędzy, którą zabiera fiskus,
wraca do miejsca zameldowania. W sumie
to aż 11 procent całego budżetu miasta.
Kolejną poważną pozycję w budżecie
miasta stanowią dochody majątkowe. To
aż 26 procent wszystkich pieniędzy. Nie
są to wyłącznie dochody ze sprzedaży nieruchomości, lecz także z przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności. Tych pieniędzy nie można przeznaczać
na codzienne utrzymanie miasta.
One mogą być wydane tylko na
wydatki majątkowe (np. inwestycje komunalne).
Przyszłoroczne wydatki budżetowe zaplanowano na poziomie 30,5 mln złotych. Oczywiście jest to wartość
szacunkowa. Ostateczna kwota
wydatków uzależniona jest
przecież od tego jakie będą dochody.
Największą część budżetu
pochłania oświata i wychowanie, na którą przeznaczono aż 25 procent
budżetu. To sporo, ale od lat w mieście
obowiązuje zasada, że na dzieciach nie
można oszczędzać. Wiele samorządów zlikwidowało szkoły ograniczając koszty. W
Szklarskiej Porębie nie ma takich planów.
Nikt nie chce, aby dzieci chodziły do
szkoły po południu.
Do największych wydatków budżetowych należy też zaliczyć dopłaty do wody
(1,3 mln), gospodarkę mieszkaniową (2,8
mln), pomoc społeczną (3,3 mln), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska –
w tym wóz nieczystości (4 mln), kulturę
i ochronę dziedzictwa narodowego (1,2
mln). Jest też kilka mniejszych działów jak

np. bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa (400 tys.), ochrona zdrowia
(300 tys) czy edukacyjna opieka wychowawcza m.in. świetlice (800 tys).
Zazwyczaj w tego typu zestawianiach
emocje wzbudzają koszty administracji
publicznej. W Szklarskiej Porębie cała administracja kosztuje 4,5 mln złotych co
stanowi 14,7 % wszystkich wydatków.
Biorąc pod uwagę zakres działalności,
miejska administracja jest jedną z tańszych w regionie. Jednak pamiętać trzeba,
że nie wolno porównywać urzędów nawet
podobnych, jak się zdaje, miast. Każdy samorząd ma bowiem swoją własną specyfikę i nieco inne uwarunkowania. Dla
przykładu w Karpaczu, gdzie przed laty
uchwalono miejscowy plan dla całego
miasta, nie ma potrzeby wydawania warunków zabudowy. Ponieważ w Szklarskiej Porębie dla większości miasta, nie
ma planu miejscowego, niezbędne jest
wydawanie warunków zabudowy. Ponieważ wniosków jest bardzo dużo, trzeba
było zatrudnić osoby, które zajmują się
wyłącznie wydawaniem decyzji warunków zabudowy. Nieterminowe wydanie
decyzji wiąże się z karami, dlatego pracowników jest aż dwóch (sytuacja zmieni

się, gdy uchwalone zostaną kolejne plany
miejscowe, co jest realizowane). Takich
przykładów różnic pomiędzy samorządami jest więcej i porównywanie w rankingach wydatków administracyjnych bez
dokładnej analizy mija się z celem i jest
niewiarygodne.
Podobnie jest z porównywaniem inwestycji. Przed kilkoma tygodniami opublikowany został ranking pozyskiwania
środków unijnych. Szklarska Poręba znalazła się w nim w środku stawki, mimo że
inwestycje z dotacjami unijnymi są u nas
na bardzo wysokim poziomie. Ranking
bowiem nie obejmował inwestycji prowadzonych przez podmioty komunalne

np. spółki. A przecież budowę wodociągów i kanalizacji finansowano z dotacji
unijnej. W rankingu nie wzięto też pod
uwagę, że większe samorządy miały
znacznie ograniczony dostęp do pieniędzy
unijnych dla gmin wiejskich (Karpacz i
Świeradów mogły z nich korzystać, a
Szklarska Poręba nie mogła ze względu na
większą liczbę mieszkańców). I wreszcie,
co trzeba podkreślić, pieniądze unijne to
nie jedyne dotacje. Szklarska Poręba bardzo dobrze sobie radzi w pozyskiwaniu
pieniędzy zewnętrznych. Mamy dotacje z
programu mieszkalnictwa, MSW, ministerstwa kultury. Biorąc to wszystko pod
uwagę na tle innych samorządów, inwestycyjnie wypadamy dobrze.
W roku 2014 prowadzona będzie kontynuacja zadań inwestycyjnych, jakie już
rozpoczęliśmy. Do najważniejszych należy budowa żłobka (2,2 mln zł), budynek socjalny z 15 lokalami przy ul. Waryńskiego (1,1 mln), przebudowa budynku
przy ul. Obrońców Pokoju na mieszkania
socjalne (700 tys), budowa nowych toalet w Szkole Podstawowej nr 5 (300 tys),
rozbudowa cmentarza przy ul. Wyszyńskiego (580 tys) i naprawa starego ogrodzenia cmentarza przy ul. Waryńskiego
(180 tys). Zaplanowane jest też
skablowanie linii elektrycznej i
oświetlenia drogowego w obrębie ulic Kilińskiego, Uroczej,
Caritas (230 tys), a także budowa skateparku przy ul. Okrzei
(200 tys).
Oprócz tego w budżecie zaplanowano środki na spłatę zadłużenia wobec wspólnot mieszkaniowych. Sprawa ciągnie się
od wielu lat i wymaga definitywnego rozwiązania. Dzięki
temu wspólnoty będą miały
środki na dalsze remonty, co
wpłynie na poprawę wizerunku
miasta.
Przyszłoroczny budżet z pewnością
będzie aktualizowany, bo przecież to co
jest zapisane, podlega ciągłym korektom. Szklarska Poręba nie jest mocno zadłużona. Obecny dług jest na bezpiecznym 27% poziomie. To ważne,
szczególnie w kontekście kolejnych rozdań dotacji unijnych w latach 2014-2021.
Pamiętać trzeba, że obecnie niemal
wszystkie dotacje opierają się wyłącznie
na refundacji. Najpierw trzeba wybudować za swoje pieniądze by później dostać
dotacje. Posiadając zdolność kredytową,
łatwo sięgnąć po szybką pożyczkę, która
zostanie zwrócona po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Od 1 stycznia 2014 wprowadzony zostanie zryczałtowany
dodatek energetyczny dla osób
otrzymujących dodatek mieszkaniowy. Wniosek o dodatek
wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie.
Więcej informacji na
www.mops.szklarskaporeba.pl

Nowo wybudowany most przy ul.
Mickiewicza znów jest oświetlony. Jak
informowaliśmy w poprzednim numerze biuletynu, nieznany sprawca ukradł
jedną z lamp niszcząc całą instalację.
Inny wandal zniszczył drewnianą balu-

stradę. To było powodem, że w ostatnich dniach przy moście zamontowano
system monitoringu. Widać, chyba nie
ma innej metody. Kamery są niemal
wszędzie. Złodzieje często ich nawet
nie dostrzegają.

Lidl Polska sp. z o.o. wygrał przetarg
na działkę przy ul. Krasińskiego. Na nieruchomość składa się budynek administracyjny MZGL oraz baza materiałowa.
Oznacza to, że w tym miejscu powstanie
sklep sieci Lidl.
Nieruchomość sprzedana została za

ponad 2,7 mln złotych. Część pieniędzy
przeznaczona zostanie na zmianę siedziby ZMGL. W przyszłym roku zakład
budżetowy przeniesie się do zabudowań
po Straży Granicznej przy ul. 1 Maja 53.
Inwestor sklep chce uruchomić w
ciągu 2 lat.

Informujemy, że zmienił się wzór obowiązującej deklaracji o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowy wzór dostępny jest zarówno na stronie
internetowej miasta (BIP) jak i w Urzędzie Miasta.

„Zdolna Dolna” i Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Światełko"
zorganizowały 20 grudnia w świetlicy środowiskowej przy ul. Kolejowej 22 wigilię
dla swych członków i sympatyków. Spotkanie opłatkowe było okazją do zaprezentowania efektów działalności obu organizacji na rzecz środowiska lokalnego. O
różnych formach działalności terapeutycznej z dziećmi opowiedziała prezes Światełka
pani Krystyna Sławińska. Aktywność społeczna w Szklarskiej Porębie Dolnej to także
efekt dobrej współpracy obu stowarzyszeń,
mieszkańców, administracji miejskiej i właścicieli pensjonatów. Z kolei efekty działalności Stowarzyszenia Zdolna Dolna, dobre

praktyki, pozytywne oddziaływanie szczególnie przeciw wykluczeniu społecznemu dostrzeżone zostały na forum europejskim.
Stosowny certyfikat i wyróżnienie przedstawiła Dyrektor MOPS pani Elżbieta Pawłowska. O wyróżnieniu tym napiszemy więcej w jednym z następnych numerów
biuletynu. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz i radni z Dolnej a także prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych pan Stanisław Szubert. Na wigilijną
kolację zawitała telewizja DAMI. Tradycyjne
potrawy wigilijne przygotowały mamy zrzeszone w stowarzyszeniu „Światełko”. Były
pyszne. Atmosferę wigilii wzbogacił
wspólny śpiew kolęd.

Mimo wysokich temperatur, udało się zamrozić powierzchnię lodowiska, które stanęło na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki
Esplanada. Ślizgawka ruszyła ku zadowoleniu nie tylko dzieci, choć one będą miały największą frajdę. Zwłaszcza, że tegoroczna zima

nas nie rozpieszcza. Oferta parku Esplanada
jest więc pewną alternatywą dla spędzenia
czasu na świeżym powietrzu. Przy lodowisku
otwarta została też wypożyczalnia łyżew.
Do parku Esplanada, szczególnie warto
wejść po zmierzchu. Zainstalowana tam iluminacja cieszy oko. Miejsce w centrum Szklarskiej Poręby odzyskuje swoje dawne znaczenie. To teren spacerowo-rozrywkowy. Tak
przecież było 100 lat temu, gdy w muszli koncertowej grała muzyka i organizowano potańcówki. Tak jest i teraz, z tą różnica, że tańce odbywają się na lodzie. Brakuje jeszcze gastronomii,
ale w budynku Esplanada kończy się już remont.
Obiekt przeszedł głęboką przebudowę, aby sprostać obowiązującym przepisom sanitarnym.
Z braku śniegu należy się zadowolić ślizgawką, a jak ktoś ma ochotę na mocniejsze
wrażenia, to na terenie Parku Esplanada są
jeszcze inne urządzenia działające także w sezonie zimowym.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie
podatków od nieruchomości w roku 2014.
Stawki podatku zwiększono, jak co roku,
wyłącznie o stopień inflacji.
Stawki podatku od nieruchomości od osób
fizycznych i prawnych wynoszą rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 0,46 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych:
- 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na
potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie proekologiczne źródła ciepła oraz w sposób trwały
zrezygnowano z tradycyjnego ogrzewania
węglowego (koksowego):
- 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (Za

W IV kw. br. dokonaliśmy częściowej
przebudowy dróg gminnych: ulic Muzealnej
i Zdrojowej na łączną kwotę 145,0 tys zł. Do
złego stanu dróg przyczyniły się ubiegłoroczne nawalne opady deszczu. Stąd remont
ich został dofinansowany ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych. Kwota dotacji
to 113,2 tys. zł.

proekologiczne źródła ciepła uważa się urządzenia wykorzystujące: paliwo gazowe, olej opałowy, energię elektryczną, wiatrową i słoneczną, a także nagrzewnice powietrza opalane drewnem lub energią słoneczną,
ekologiczne kotły opalane drewnem oraz kotły retortowe
na węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny.)

3) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
- 23,03 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń:
- 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej:
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W ostatnim czasie postawiona została nowa
wiata przystankowa w
zatoczce przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej i Hofmana. Poprzednia wiata na kamiennej podmurówce została podmyta i groziła
zawaleniem. W tym
miejscu wiata jest bardzo potrzebna dla oczekujących podróżnych.

W 2014 r. nadal obowiązywać będzie preferencyjna stawka podatku od nieruchomości od „budynków mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie proekologiczne źródło ciepła oraz w sposób trwały zrezygnowano z tradycyjnego ogrzewania
węglowego”. Podatnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tej stawki, nie wypełniają tak jak do tej pory „Oświadczenia” stanowiącego załącznik do uchwały w
sprawie podatku od nieruchomości. W 2014 roku wystarczy wskazać w nowym
formularzu IN-1 /DN-1 właściwą stawkę podatku od nieruchomości.

50, 70 i 130 złotych kosztują bilety na
zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, które odbędą się 18 i
19 stycznia 2014 w Szklarskiej PorębieJakuszycach.
Dla Justyny Kowalczyk będzie to jeden
z najważniejszych sprawdzianów formy
przed olimpijskim startem w Soczi (w lutym 2014). Warto ją dopingować także
dlatego, że właśnie podczas zawodów w
Szklarskiej Porębie będzie mieć urodziny.
W sobotę, 18 stycznia, rozegrane zostaną sprinty techniką dowolną, a w niedzielę, 19 stycznia, biegi na 10 km (ko-

biety) i 15 km (mężczyźni) techniką klasyczną. Cena biletu dotyczy wejścia na jeden dzień zawodów.
Sprzedaż biletów prowadzona jest
przez internet na stronie: http://pucharswiata.com/
Nie ma wejściówek na sektory znajdujące się przy trasie biegu, są tylko na
stadion. Nie ma także biletów ulgowych.
Jedynie dla osób niepełnosprawnych na
wózkach przewidzianych jest 50 miejsc w
sektorze B. Cena biletu dla niepełnosprawnych to 35 zł, a dla ich opiekunów
normalna, czyli 70 zł. Aby kupić bilet dla
osoby niepełnosprawnej należy napisać na

adres: bok@pucharswiata.com (i najlepiej
od razu przesłać oświadczenie o niepełnosprawności). Bilety będą wysyłane (dla
zainteresowanych) Pocztą Polską. Jednak
każdy, kto zapłaci za bilet, dostanie go od
razu w formie elektronicznej na swoim
koncie (jest to pełnoprawny bilet uprawniający do wejścia). Wysyłka nie jest konieczna. Bilety upoważniają do wejścia
na dany sektor na trybunach. W sektorach
nie ma numerowanych miejsc. Nie ma
sprzedaży grupowej. Każdy kupuje indywidualnie. Ewentualne zapytania dotyczące biletów można kierować do firmy,
która prowadzi sprzedaż: Polish Sport
Promotion, e-mail: bok@pucharswiata.com

Mieszkańcy Osiedla Huty i pracownicy
MOPS-u na „Świątecznym spotkaniu” w
dniu 14 grudnia br. rozstrzygnęli konkurs
na Rodzinną Szopkę Bożonarodzeniową.
Na konkurs wpłynęło 10 szopek, z których
najwięcej głosów od uczestników spotkania uzyskała szopka wykonana przez
Nikolę Gryz z rodziną. Kolejne miejsca
zajęły szopki Hani Ślaz z rodziną i Franka
Kurzei z rodziną. Wyróżnione zostały
także szopki Oliwi i Mateusza Gleń z rodziną, Świetlicy Środowiskowej Plus oraz
Tymona Krakowskiego z rodziną. Na
spotkaniu oprócz tworzenia wspólnej
szopki odbyły się także warsztaty dekorowania świeczek metodą decoupage oraz
nauka techniki wykonywania świątecznych stroików. Wszystkie szopki wystawione zostały w Domu Carla i Gerharta

Hauptmannów na wernisażu wystawy
Najpiękniejsze święta.
Na ekspozycję oprócz szopek składa się
wystawą kartek bożonarodzeniowych,
grafik o tematyce narodzenia i ozdób
choinkowych sprzed
lat. Niektóre eksponaty pochodzą jeszcze z IXX wieku. To
rzadki przypadek, że
w jednym miejscu
można podziwiać tak
wiele pamiątek związanych z obchodami
świąt Bożego Narodzenia. Szopki i
ozdoby wystawione

we wnętrzach muzeum tworzą niepowtarzalny klimat, mają swój urok, są
niesamowitą atrakcją. Wystawa będzie czynna co najmniej do 6 grudnia.
Warto w te dni odwiedzić muzeum i
zobaczyć te cudeńka.

