
Protokot nr 1/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 21 stycznia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13:00

Godz. zakonczenia: 14:00

Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencj^ w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna - art. ISzzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych rozwi^zaniach

zwi^zanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywotywanych nimi sytuacjl kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu komisji wzi^to udziat 12 cztonkow komisji (nieobecny radny Borystaw Zatoka)

oraz zaproszeni goscie:

1) P. Renata Gajek-Bogusz - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w

Starostwie Powiatowym w Ktodzku

Listy obecnosci radnych oraz przybyfych gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAtACZNIK 1

Zaproszenia wystosowane do gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAtACZNIK 2

Przewodniczqcy Komisji, P. Adam tqcki - otworzyt posiedzenie komisji i przywitat obecnych
na posiedzeniu. Spytat, czy ktos chciatby zgtosic wniosek o uzupetnienie, b^dz zmian^
porzqdku obrad. .

Nikt nie zgfosif uwag do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Informacja o projektach polsko-czeskich realizowanych w obszarze promocji, kultury i

turystyki ze srodkow europejskich

3. Sprawozdanie z dziatalnosci komisji w 2020 roku

4. Sprawyrozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Srodowiska,

b) przyj^cie protokofu nr 7/20 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i
Ochrony Srodowiska w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAt/\CZNIK 3



Ad.2 Informacja o projektach polsko-czeskich realizowanych w obszarze promocji, kultury i
turystyki ze srodkow europejskich.

Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku, p.
Renata Gajek-Bogusz - pokrotce omowita udost^pnione radnym materiaty dotyczqce
omawianego tematu.

Przewodniczgcy Komlsji - zwrocit siQ z pytaniem o osobQ bezposrednio odpowiedziainq za
reaiizowane polsko - czeskie projekty z ramienia Powiatu Ktodzkiego.

Dyrektor Wydzlatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku,
P. Renata Gajek-Bogusz - odpowiedziata, ze za realizacj^ omawianych projektow, poza jej
wtasn^ osobg, sg odpowiedzialne rowniez Kierownik Referatu Promocji, P. tada Ponikowska,
wraz z pracownikami referatu, P. Marienq Korczynskq oraz P. Monlkq Bernadowsk^.
Poinformowata rowniez o wspofudziale przy realizacji jednego z projektow radnego, P.
Michata Cisakowskiego.

Radna, P. Krystyna Sliwinska - zwrocita si^ z pytaniem odnosnie polsko - czeskich „Da?/
Kultury Chrzescijahskiej", czy projekt ten jest jakkolwiek wspierany ze strony Powiatu
Ktodzkiego. Wyrazita opiniQ, iz pomimo wsparcia na szczeblu wojewodzkim, jest to
wydarzenie zastugujqce na aktywny udziat ze strony naszego samorzqdu.

Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku, p.
Renata Gajek-Bogusz - wyjasnita, ze projekt nie byt od wielu lat zgtaszany do
wspotfinansowania w ramach dziatan powiatu. Przyznata, ze dawniej byta prowadzona
wspotpraca w ramach m.in. konkursu ofert, jednak aktualnie projekt ten nie jest zgtaszany
do jakiejkolwiek formy wsparcia przez Powiat Ktodzki. Wyjasnita, ze formalnie, aby takowa
wspotpraca nastqpita, musi nastqpic odpowiednie zgtoszenie ze strony autorow projektu.

Radna, P. Krystyna Sliwinska - wyrazita zrozumienie i aprobat^ dia tak sprecyzowanych
formalnoki dotyczqcych wsparcia finansowego roznorodnych projektow i zadeklarowata
kontakt w tej sprawie z P. Julianem Golakiem, osobg zaangazowan^ w projekt.

Przewodniczqcy Komisji - na podstawie wtasnych doswiadczeh wyrazit opiniQ, iz

wspomniany P. Golak doktada wszelkich mozliwych starah, aby projekt polsko - czeskich

"Dni Kultury Chrzescijahskiej" wybrzmiewat nalezycie.

Starosta Ktodzki, P. Maciej Awizeh - poinformowat, ze pewna forma wspotpracy ma miejsce
a fakt, iz autorzy projektu nie wyst^puj^ po wsparcie finansowe ocenit jako pozytywny

prognostyk ich dziatalnoki. Abstrahujqc od wtasnego, czynnego udziatu w tych wydarzeniach

przed laty podkreslit, ze zachodzi wspotpraca z P. Golakiem przy produkcji roznego rodzaju
materiatow czy w kwestiach organizacyjnych a w przypadku wystqpienia potrzeby wsparcia

finansowego zadeklarowat gotowosc Powiatu Ktodzkiego w tej kwestii z uwagi na wyj^tkowe

znaczenie omawianego wydarzenia.

Radna, P. Krystyna Sliwinska - wyrazita opini^, iz warto bytby zastanowic si^ nad szerszym

ujQciem projektu w ramach tych realizowanych przez Powiat. Ponadto wyrazita

zainteresowanie wspomnianym przez StarostQ udziatem w projekcie i spytata o charakter

tego udziatu.



Starosta Ktodzki - wyjasnit, ze wyst^powat podczas "Dni Kultury Chrzekijanskiej" w ramach

koncertow organizowanych w Lgdku Zdroju, z repertuarem Jacka Kaczmarskiego. Nadmienii
ze wowczas uczestnictwo w projekcie dawato mozliwosc dziatania w opozycji wobec

owczesnego rzgdu co tym bardziej swiadczy o wyj^tkowym znaczeniu imprezy.

Przewodnicz^cy Komisji poinformowat o obecnoki cztonka komisji, radnego Jacka Hechta.

Radny, P. Michat Cisakowski - zwrocit s\q z pytaniem, czy Wydziat planuje w roku biez^cym
ewentualne nowe projekty oraz czy utrzymywana jest wspotpraca z dotychczasowym
partnerem, Organizacj^ Turystyczn^ Czechy Wschodnie z Pardubic.

Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku, p.

Renata Gajek-Bogusz - w odpowiedzi wyjasnita, ze wspotpraca z Organizacj^ Turystyczn^
Czechy Wschodnie jest podtrzymywana, zwtaszcza z uwagi na wyj^tkowo pozytywne efekty
tego partnerstwa. Nadmienita; ze z przyczyn oczywistych wspotpraca w roku 2020 nie byta

tak intensywna jak dotychczas. Rozwin^ta, ze wraz z nowym roklem oraz nowym okresem
programowania b^d^ mozliwoki pisania nowych projektow i domysinie korzystac b^dzie s\q
1 tych partnerstW; ktore zostaty juz sprawdzone, zwtaszcza ze udziat partnera ze strony

czeskiej jak 1 transgraniczny efekt projektu sg niezb^dne przy tego typu projektach. Odnosnie
planowanych projektow wyjasnita, ze faktycznie s^ planowane, jednakze zarowno z powodu

okresu przejkiowego, wygaszania projektow z obecnego programowania jak i niepewnosci
CO do ostatecznych warunkow przyznawania srodkow w nowym okresie programowania z
uwagi na okolicznoki pandemiczne, nie jest w stanie uszczegotowic planow w chwili
obecnej. Stwierdzita rowniez, ze reakcj^ na nowe warunki jest m.in. pianowana realizacja
serwisu internetowego Ziemi Ktodzkiej, analogicznie do istniejqcej juz witryny czeskiego
partnera jak rowniez pianowana jest wspolna promocja obu serwisow.

Przewodnlczqcy Komisji - bardzo pozytywnie ocenit przedtozony radnym materiat

rozwijajgc, ze kompleksowo wyjasnia wykonan^ pracQ Wydziatu nad odpowiedni^ promocjq
regionu. Nadmienit, ze praca ta jest bardzo cz^sto niedoceniana a jej efekty wywotuj^

wrazenie niedosytu. W odniesieniu do tego typu gtosow jak i jakosci przedstawionych
materiatow stwierdzit, ze przyjmowane dotychczas formy promocji sg wyraznie efektywne a
przyjQtg koncepcjQ czerpania z potencjatu promocyjnego regionu transgranicznego ocenit
jako stuszng. W oparciu o wtasne doswiadczenie podkreslit rowniez istotnq potrzeb^
edukowania mieszkahcow w zakresie atrakcyjnoki regionu oraz jego bogactwa, definiuj^c
takie dziatanie jako tworzenie odpowiedniej podstawy dia skutecznej promocji. W kontekkie

ewentualnego niedosytu wyznat, ze osobikie dostrzega ewentualnie zbyt mate naktady
materiatow prombcyjnych. Nast^pnie omowit pianowany wraz z Towarzystwem Mitosnikow
Ziemi Ktodzkiej projekt mobilnej miniatury regionu pogranicza z wykorzystaniem technologii
holograficznej.

Materiaty dotyczqce tematu zostafy wczesniej zamieszczone na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowiq zafqcznik do protokofu.

ZAt^CZNIK 4

Ad. 3 Sprawozdanie z dziatalnosci komisji w 2020 roku.

Nikt nie zabraf giosu.



Przewodnlczqcy Komlsji - zarzqdzit glosowanie nad przyj^ciem sprawozdania z dziatalnoki
komisji w 2020 roku.

Sprawozdanie z dziatalnosci komisji na 2020 rok stanowi za+^cznik do protokotu.

ZAtACZNIKS

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisji

Komisja ustaIHa, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 18 lutego 2021 roku, a jej
tematem b^dzie:

/. 6ospodarka hwiecka w 2020 roku

II. Ocena efektywnosci robot publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania

zawodowego oraz stazow i innych aktywnych form zwalczania bezrobocia

b) przyjQcie protokotu nr 7/20 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki 1
Ochrony Srodowiska w dniu 17 grudnia 2020 roku

Komisja 12 gfosami - za przyjqfa protokof nr 7/20.

Przewodniczgcy Komisji - po wyczerpaniu porz^dku obrad zamkn^t posiedzenie Komisji.

Na tym protokof zakonczono.

Protokofowata:

Diana Zaj^^ ,

Sporz^dzlt (4 nagrania)^
Grzegorz Cymbaisl-

Przewodnic:^cy Komisji

/

dam toe


