
Protokot nr 3/21

z posiedzenia Komlsji Rozwoju, Promocji, Turystyki

I Ochrony ̂ rodowlska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 18 iutego 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 12:00

Godz. zakonczenia: 16:00

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

Podstawa prawna - art. ISzzx ust. 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych
rozwi^zaniach zwi^zanych z zapobleganiem, przeciwdzialaniem 1 zwalczaniem COVID-19, innych

chorob zakaznych oraz wywolywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu komlsji wzi^lo udziat 12 czfonkow komlsji oraz zaproszeni gokie:

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

Powiatowym w Ktodzku,

2) P. Rafat Frymus - Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w

Ktodzku,

3) P. Krzysztof Bolis^ga - Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku.

4) Radny Powiatu Ktodzkiego - Marek Mazurkiewicz

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAtACZNIK 1-2

Przewodniczqcy Komlsji, P. Adam tqcki - otworzyt posiedzenie komlsji i przywitat obecnych na
posiedzeniu. Spytat, czy ktos chciatby zgtosic wniosek o uzupetnienie bqdz zmian^ porzgdku obrad.

Nikt nie zgfosit uwag do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komlsji

2. Gospodarka towiecka w 2020 roku

3. Ocena efektywnosci robot publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego
oraz stazow i innych aktywnych form zwalczania bezrobocia.

4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komlsji Rozwoju, Promocji, Turystyki i
Ochrony Srodowiska,

b) przyj^cie protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komlsji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 21 stycznia 2021 roku.

c) dyskusja dotyczqca wsparcia branzy turystycznej w Powiecie Ktodzkim w zwiqzku z epidemic
COVID-19

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej

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

ZAtACZNIK 3

Ad.2 Gospodarka towiecka w 2020 roku



Pracownik Wydzlatu Ochrony ̂ rodowlska i Rolnictwa Starostwa Powlatowego w Ktodzku, p. Rafat
Frymus - pokrotce omowit udost^pnione radnym materiaty dotyczqce omawianego tematu.

Przewodniczqcy Komisji zwrocil si^ z pytaniem jak ocenia problem dzikow wchodz^cych w obszary
miast. Czy stwarzaty zagrozenie dia mieszkahcow?

Pracownik Wydzlatu Rozwoju, Promocji 1 Kultury w Starostwie Powlatowym w Ktodzku, p. Rafat
Frymus odpowiedzlat, iz Starosta nie ma mozliwoki samodzielnle wydac decyzji odstrzafu
redukcyjnego. Taka decyzja jest wydawana w porozumieniu z Polskim Zwiqzkiem towieckim, ktory
negatywnie zaopiniowat zezwolenie na odstrzat redukcyjny dzikow, ze wzgi^du na brak zagrozenia.
Od decyzji odwotata si? m. in. Gmina Poianica- Zdroj. Ponownie przeprowadzono post^powanie
administracyjne. PZt wyrazit zgod^ i zostala ona przedtuzona do sierpnia 2021 roku.

Radny, p. Jacek Hecht oznajmit, ze na terenie miasta Ktodzko odstrzat ten nie byt przeprowadzany.
Na pytanie radnego w tej kwestii zostata udzielona odpowiedz, ktora jasno mowi, ze temat zostat
„zepchni^ty" przez wladze miasta Ktodzka. Trzeba jasno powiedziec, ze chodzi o pieniqdze. Odstrzat
w obr^bie Owczej Gory czy tez Matej Twierdzy jest niemozliwy ze wzgi^dow bezpieczehstwa. Dzisiaj
mozliwe jest przeprowadzenie odtawiania dzikow, naktad finansowy odtowu ok. 30 dzikow to kwota
rzQdu 100 tysi^cy ztotycti. Niestety wtadze miasta Ktodzka nie uznaty takiego tematu za zbyt
interesowny. „Dziczy problem" pozostanie. Problem jest powazny i nierozwiqzany. Radny podj^t
rowniez temat stawek czynszow dzierzawnycti. Zwraca si^ z pytaniem do kiedy jest przesuni^ta
kategoryzacja obwodow towieckich? Radny nadmienit, ze nowa kategoryzacja obwodow sprawl, ze
stawki czynszow dzierzawnycti wzrosn^ 10-krotnie. Oznacza to, ze Koto towieckie nie b^dzie
prowadzic odstrzatu. A to zapowiada gigantyczne problemy dIa rolnikow.

Material dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAtACZNIKA

Ad. 2. Ocena efektywnoki robot publicznycti, prac interwencyjnycti, przygotowania zawodowego
oraz stazow I innycti aktywnych form zwalczania bezrobocia.

Dyrektor PUP w Ktodzku, p. Krzysztof Boiis^ga pokrotce omowit udostqpnione radnym materiaty
dotycz^ce tematu.

Radna, p. Krystyna Sliwinska w odniesieniu do zat^czonego materiatu zwrocita uwag^ na
stosunkowo wi^kszy w skali wojewodztwa wzrost bezrobocia w powiecie ktodzkim. Z czego to
wynika?

Dyrektor PUP w Ktodzku, p. Krzysztof Boiis^ga udzielit odpowiedzi na pytanie radnej mowi^c, ze
wzrost bezrobocia wzgl^dem wojewodztwa jest wi^kszy. Nasz rejon jest zwi^zany z turystyk^. W roku
ubiegtym w zwiqzku z covid 19 branze takie jak tiotelarstwo czy gastronomia nie mogty prowadzic
dziatalnosci, nie zatrudniaty dodatkowycti osob. Optymistyczny jest fakt, ze wi^kszosc firm nie
zwalniata pracownikow, korzystata z roznej pomocy wsparcia z Urz^du Pracy. Nie odnotowano
wi^kszej rejestracji osob poprzez likwidacjQ miejsc pracy. Powiat ktodzki nie moze niestety rownac siQ
z miastami jak Wroctaw, Legnica - tam podmiotow gospodarczycli jest wi^cej.

Radny, p. Michat Cisakowski zapytat, czy formy wsparcia na rok 2021 sg adekwatne do roku
poprzedniego. Czy przewidziane sq nowe formy wsparcia ze wzgl^du na covid?

Dyrektor PUP w Ktodzku, p. Krzysztof Bolis^ga odpowiedziat, ze uructiomiono wszystkie programy
rynku pracy, zarowno te, ktore tworzq nowe miejsca pracy jak i wspierajqce zatrudnienie. Na dzieh
dzisiejszy jest wi^cej srodkow anizeli w roku ubiegtym. Uwaza, ze funduszy nie zabraknie, poniewaz
sg podpisane 3 umowy na srodki z EFS, rowniez te przeznaczone przez Ministerstwo z Funduszu Pracy



- dwa razy wi^cej niz w roku ubiegtym. Trudno tez przewidziec, jak zachowa si^ rynek.
Wspotpracujemy z kilkuset firmami w powiecie ktodzkim.

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisji

Komisja ustaliJa, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 25 marca 2021 roku. godz. 13.00. a jej
tematem b^dzie:

1. Stan zaawansowania prac nad programowaniem i wdrozeniem Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Poiudniowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ROW) w nowej perspektywie
finansowej UE 2021-2027.

2. Kalendarz imprez kulturalnych na Ziemi Ktodzkiej.

b) przyj^cie protokotu nr 1/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
^rodowiska w dniu 21 stycznia 2021 roku

Komisja 11 ghsami - za przyj^fa protokot nr 1/21.

Radny, p. Jozef Kott poruszyt temat braku kursu do Mi^dzygorza, radny przytoczyt fragment petycji
ze strony www.petvcie.online.pl. Zwraca si^ z sugestiq o pefn^ informacje w tym zakresie na
najblizszej sesji Rady Powiatu Ktodzkiego. Dodat, ze nalezy si^ nad tym tematem szczegolnie
„pochylic".

Radny, p. Marek Mazurkiewicz zasygnalizowat ztozenie interpelacji na najblizszej sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego w sprawie wypracowania kompleksowej strategii kampanii promocyjnej Ziemi Ktodzkiej.
Zwrocit si^ o wsparcie i promocje powiatu ktodzkiego na „nowe dalsze obszary".

Przewodniczqcy Komisji podziela zdanie przedmowcy, jest to duza szansa na promocje rowniez przy
wsparciu i wspotpracy z gminami wraz z Wydziatem Rozwoju, Promocji i Kultury Starostwa
Powiatowego w Ktodzku, aby dziatania promocyjne Ziemi Ktodzkiej byty wyrazne i zarazem
efektywne.

Przewodniczqcy Komisji zakonczyt I cz^sc komisji i ogtosit przerw^ do godz. 13.30.

II CZ^tt KOMISJI

Po przerwie.

c) dyskusja dotycz^ca wsparcia branzy turystycznej w Powiecie Ktodzkim w zwiqzku z
epidemic COVID-19

Przewodniczqcy Komisji, P. Adam tqcki - ponownie otworzyt posiedzenie komisji po przerwie i
przywitat obecnych na posiedzeniu gosci:

1) p. Stanistaw Haczkiewicz - Resort „Czarna Gora"
2) p. Piotr Wdowiak gastronomia i hotel Bystrzyca Ktodzka, Ziemia Ktodzka
3) p. Adam Jasnikowski - przedsi^biorca Stronie Sl^skie
4) p. Barbara Glihska - restaurator- Ktodzko
5) p. Jozef Dzi^sko - Zieleniec Ski Arena
6) p. Wojciech Majdahski -restauracja Nota Bene

7) p. Adam Konefat - restauracja Korona w Ktodzku

8) p. Dawid Przybylski restauracja na Boguszynie
9) p. Ewa St^pek Willa Scandia w Dusznikach- Zdroju
10) p. Mieczystaw Bromboszcz Izba Przemystowo- Handlowa Ziemi Ktodzkiej
11) p. Joanna Stoklasek - Michalak - Twierdza Ktodzko



12) p. Tomasz Derori - Koordynator ds. Mediow Lokalnych, Zarz^d Polska 2050 Dolnoslqskie

13) p. Emanuelle Guarnieri - Restauracja Bueno Ktodzko

14) p. Martyna Trzaska - Ustugi Turystyczno -Szkoleniowe Bystrzyca Ktodzka

15) p. Jerzy Dudzik - Naczelnik WOS Nowa Ruda

16) Burmistrzowie i wojtowie z terenu powiatu ktodzkiego.

Przewodniczqcy Komisji na wst^pie zapowiedzial, ze wypracowane na dzisiejszej komisji postulaty z

udziatem przedsi^biorcow i przedstawicieli gmin zostanq przekazane odpowiednim podmiotom,

ktore wskaze Zarz^d Powiatu Klodzkiego - po przeanalizowaniu wnioskow.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizeh nadmienil, ze samorzqd stara si^ apelowac do rzqdu o wi^kszosc

spraw w celu wsparcia dziatania przedsi^biorcow. Zach^ca przedsi^biorcow, aby wst^powali w swoje

zwiqzki gospodarcze poprzez efektywniejsze wykorzystanie srodkow pubiicznych. Byty realizowane

projekty z Turystycznq 13, z Dolnosl^ska Organizacj^ Turystyczng - jedyna organizacja, ktora zrzesza

podmioty prywatne jak 1 samorzqdowe. Powiat nie posiada „swoich'' podatkow lokalnych, jak gminy.

Funkcjonuje na zasadzie udziatu w podatkach CIT \ PIT. Starosta poruszyt rowniez temat uzytkowania

wieczystego- u przedsi^biorcow, u ktorych wyst^pil spadek obrotow gospodarczych w nastQpstwIe
wystqplenia COVID-IO mozna ztozyc wniosek zaiiczenia jej na przyszty rok. Otrzymano na to zgod^
wstQpn^ od Wojewody.

Burmistrz L^dka- Zdroju, p. Roman Kaczmarczyk wyrazit opinl^, iz w kwestii zwracania si^ o
umorzenie bqdz zwolnienie z podatku podchodzi w sposob pragmatyczny. Najwi^ksze wydatki w
kazdej gmlnie idg na oswiat^ czy wydatki biezqce. Podsumowujqc temat wsparcia i pomocy
przedslqbiorcom zaznaczyl, ze samorz^d w Polsce nie jest samofinansuj^cy. Ustawa o finansach
pubiicznych jednostek samorzqdu terytorialnego jest tak utomna, ze nie daje zadnej mozliwoki.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwrocit si^ z sugestiq o obnizenie pensji o 20-30 % osobom zatrudnionym
na podstawie wyboru (radni, czlonkowie, zarz^du, burmistrzowie). Jest to czas szczegolny i nalezy si^
solidaryzowac z przedsiQbiorcami. Bye moze warto przedyskutowac tg kwestiQ.

Radny, p. Marek Mazurkiewicz ponownie zasygnalizowal ztozenie interpelacji na najblizszej sesji
RPK.

Przewodnicz^cy Komisji zach^cit wszystkich do obejrzenia krotkiego 5 -minutowego filmu na You

Tube pt. „Zwiastun projektu mobilnej miniatury Ziemi Klodzkiej" z wykorzystaniem hologramu. Jest
on przygotowany przez Stowarzyszenie Towarzystwa Milosnikow Ziemi Klodzkiej, ktory b^dzie chcial
realizowac wspolnie z samorzgdami.

Burmistrz Miasta Ktodzko, p. MIchat Piszko odnosz^c si^ do umarzania i zwolnienia z podatku
powiedzial, ze na dzien dzisiejszy w Klodzku zwolniono z cz^ki optaty tych przedsi^biorcow, ktorzy
zgodnie z ustawg uiscili optaty z gory za dany rok, a tych podmiotow jest 4.

W wyniku dyskusji usystematyzowano wnioski i postulaty przedsi^biorcow, a takze burmistrzow w
sposob nast^pujqcy:

W nawiqzaniu do Uchwafy Rady Powiatu Ktodzkiego z dnia 10.02.2021 r., w sprawie przyjqcia

stanowiska dotyczqcego wsparcia branzy turystycznej w Powiecie Ktodzkim, w zwiqzku z epidemiq
COVID-19, Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska zwraca siq z wnioskiem do
Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego o przekazanie do rozwazenia i realizacji wg. kompetencji n/w wnioskow
roboczych, wynikajqcych z posiedzenia Komisji przy udziale przedsi^biorcow oraz burmistrzow.

I. Rozne wnioski przekazane do opracowania przez Komisji RPTiOS:

1. Warunkowo odblokowac gastronomic, jako dziedzinc newralgicznq dia turystyki Ziemi Klodzkiej i



podobnych subregionow w Polsce, przy bezwzgl^dnym zastosowaniu rezimu sanitarnego, dia
zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego.

2. Zastosowac mechanizmy oraz przepisy, umozliwiaj^ce gminom zwolnienia przedsi^biorcow branzy
gastronomicznej, hotelarskiej i innych zwi^zanych z turystykq z podatkow od nieruchomoki,
czynszow oraz opiat koncesyjnych bez ograniczen czasowych, w zwiqzku z epidemic COVID-19 2020 -

2021.

3. Pokryc gminom z budzetu panstwa straty podatkowe, z mozliwosci^ pokrywania wydatkow
biez^cych a nie tyiko przeznaczanych na inwestycje.

4. Uwzgl^dnic straty powlatow gorskich, zarowno w sferze utraconych podatkow, jak 1 rz^dowego
wsparcia inwestycyjnego.

II. Wnloski i ape! przedsi^biorcy, Adama Jasnlkowsklego, przedstawlciela grupy inicjatywnej

Stowarzyszenia „Wsparcle I Rozwoj Turystyki na Zlemi Ktodzklej":

„W imieniu branzy turystycznej na Zlemi Kiodzkiej zwracamy sIq z apelem i gorqc^ prosbq o

ratowanie glownego zrodta utrzymania mieszkancow i przedsi^biorcow naszego regionu. Zamkni^cie
od pazdziernika, a takze w okresie swigt i ferii obiektow typu hotele, pensjonaty, agroturystyki,

restauracje i innych (np. transport wycieczkowy, pralnie, przewodnicy, sklepy turystyczne) kisle
zwiqzanych z turystyk^ spowoduje bankructwo cz^sci branzy wiascicieli tych obiektow, a

zatrudnionych w branzy pozbawi srodkow do zycia. Hotele, pensjonaty i restauracje nadal muszq

zwracac zaiiczki od klientow za okres marzec 2020 - czerwiec 2021 - z poprzednich i przysztych tarcz

dia branzy turystycznej. DIatego oczekujemy wi^kszego wsparcia finansowego naszych wczesniej

zamrozonych branz. W petni popieramy propozycje, ktore juz zostaly przedstawione przez rozne

organizacje zrzeszajqce branzy turystycznq."

Przygotowalismy nasze 10 punktow TAK dia Turystyki:

* Rozszerzenie nowego naboru subwencji PFR dia branz, ktore nie zostaly do tej pory obj^te
subwencjami z 1.0 i 2.0 Tarczy Antykryzysowej - cz^sc firm otrzymala okrojone subwencje - brak

moziiwoki skutecznego odwolania w PFR.

* Dofinansowanie koszow pracownikow zatrudnionych w branzy.

* Zwolnienie z ZUS-u w okresie od pazdziernika do kohca restrykcji w tej branzy, a takze zwolnienie z

ZUS-u w 100% - za okres kwiecieh, maj, czerwiec - firmy male i srednie mialy umorzone tyiko 50 %

ZUS-u.

* Systemowe zwolnienia z podatkow lokalnych, takich jak: podatek od nieruchomoki, wieczyste

uzytkowanie za okres pandemii.

* Umorzenie w 100% subwencji PFR dia branzy turystycznej i gastronomii.

* Rekompensaty za utracone przychody w okresach obj^tych ograniczeniami w 2019 i 2020 roku.

* Zawieszenie splat kredytow i leasingow do kohca restrykcji - po restrykcji pomoc systemowa

Panstwa.

* Uruchomienie tanich pozyczek dia branzy turystycznej na pilne inwestycje i remonty w branzy.

* Postojowe dia wszystkich pracownikow w branzy, gdzie spadek jest powyzej 50% przychodow za

okresy kiedy byly spadki.

* Pozyczki na zwrot zaiiczek hoteli, pensjonatow za okres marzec 2020-czerwiec 2021 (hotelowe

zaiiczki grup wycieczkowych, ktore rezygnujq i zadatki nie zostaly obj^te wsparciem poprzednich



tarcz)."

III.Wniosek radnego Borysfawa Zatokl, zgtoszony podczas sesji Rady Powiatu Ktodzkiego dn.
10.02.21, w nawiqzanlu do wystqpienia Prezesa „Resort Czarna Gora", P. Stanistawa Haczkiewlcza:
Opracowanie rozwiqzan umozliwiajqcych kredytowanie usfug przedsi^biorstw sieciowych, w
szczegolnosci energii elektrycznej i gazu, umozliwiajqcych podtrzymywanie infrastruktury
turystycznej zarowno w okresie wyt^czeh epidemicznych jak i w okresie odtwarzania sprawnosci
przedsi^biorstw i stabilizacji finansowej gmin.

IV. Tematy i pytania zgtoszone przez P. Tomasza Deronia, koordynatora ds. mediow lokalnych przy
Rzeczniku Prasowym Zarz^du Dolnoslqsklego „POLSKA 2050":
1/ zaproponowanie standardow sanitarnych dia obiektow noclegowych i zasad ich wdrazania (czy we
wdrazaniu b^dzie udzielana pomoc Powiatu?)
2/ sezonowosc branzy turystycznej (sq podmioty, ktore zarabiajq tyiko w lecie lub tyiko zimq)
3/ wieiorakosc forma zatrudnienia pracownikow branzy turystycznej: umowy o pracQ, umowy
zlecenie, samozatrudnlenie, pomoc rodzinna, nierejestrowana dzlalalnosc gospodarcza
4/ wspolpraca z innymi powiatami gorskimi - czy 1 w jakim zakresie aktualnie trwa, czy nast^puje
przeptyw informacji 1 wzorcow

Pytania:

1/ Czy Starostwo Powiatowe planuje akcjQ promocji powiatu i Ziemi Ktodzkiej wsrod tour-operatorow
z Dolnego Slqska i innych wojewodztw w kontekkie pobudzenia ruchu turystycznego po pandemii?
Jesli tak, to jakim zakresie, w jakiej formie i w jakich mediach?
2/ Czy Starostwo planuje wesprzec rowniez organizacje NGO (stowarzyszenia, LOTy, lokalne grupy
dzialania, grupy branzowe) dziatajqce w obszarze turystyki na terenie powiatu ktodzkiego?
3/ Czy dziatania pomocowe b^d^ zroznicowane ze wzgi^du na profil dziatalnoki podmiotow branzy
turystycznej (miejsca noclegowe, gastronomia, wyci^gi narciarskie, wypozyczalnie sprz^tu, ustugi
instruktorow i przewodnikow, ustugi inne)?
4/ Jakie b^d^ formy pomocy dIa przedsi^biorcow, ktorycli moze udzielic Powiat?

V. Postulaty P. Barbary Glinskiej, reprezentanta ktodzkich przedsi^biorcow branzy gastronomjcznej
1 hotelarskiej:

Zwolnienie przez gminy, w tym Gmin^ Miejskq Ktodzko, z podatkow i optat za caty 2021 rok w tym:
- podatek od nieructiomosci,
-czynsze,

- podatek za zajQcie pasa na ogrodki turystyczne,
- optata za koncesj^ od sprzedazy alkotiolu.

VI.Wnioski burmlstrzow Lqdka Zdroju, P. Romana Kaczmarczyka oraz miasta Ktodzka, P. Michata
PIszko.

Poprzez dofinansowanie przez Rz^d dziatalnosci biezqcej gmin zwi^kszyc mozliwosci udzielania
pomocy przedsi^biorcom, w zwi^zku z ograniczeniami dziatalnosci przez pandemic COVID-19.

VII. Wnioski Przewodniczqcego Komisji RPTiOS, P. Adama tgckiego:
1/ Zastosowanie zdecydowanego priorytetu w dziatalnosci pomocowej Rz^du dIa gmin i
przedsi^biorcow, regionow takicti jak Powiat Ktodzki, turystycznycli gmin gorskich i uzdrowisk w
Polsce, ktore opierajq swoje funkcjonowanie w zdecydowanej wi^kszosci na branzy turystycznej,
2/ Przygotowanie na okres post-pandemiczny zdecydowanych dziatah promocyjnycti w skali kraju,
polegajqcych na wspotpracy wi^kszosci podmiotow branzy turystycznej i samorzqdow.

VIII. Wniosek Dyrektora Twierdzy Ktodzko, P. Joanny Stoklasek-Mlchalak:
Przygotowanie dalekosi^znycti wektorow promocji Ziemi Ktodzkiej, z rozpoznaniem profilow turystyki
przy koordynacyjnej roli Powiatu oraz wspotudziale zainteresowanycti podmiotow.

IX. Zapowiedz ztozenia interpelacji przez radnego RPK, P. Marka Mazurkiewicza, odnosnle



wypracowania specjalnej strategii promocyjne] Powiatu, adresowanej w rozne miejsca Polski, pod
kgtem efektywnego ruchu turystycznego.

X. Gtos w dyskusji radnego Borystawa Zatoki, dotyczqcy wykonania przez samorz^dowcow gestu
wobec przedsi^biorcow, polegajqcego na ewentualnym zadeklarowaniu obnizek wynagrodzen,

Radna, p. Krystyna Sliwihska powiedziata, ze dzisiejsza dyskusja, potrzebna zreszt^, pokazata
wyraziste swiatto na problemy, o ktorych wiemy. Nie moze si^ zgodzic z zrzutami, jakoby panstwo
zostawito przedsi^biorcow samych -to nieprawda. W odniesieniu do wypowiedzi Burmistrza L^dka-
Zdroju poprosita, aby nie naduzywac demagogii po to by deprecjonowac starania rz^du w trosce o
najbiedniejszych.

p. Tomasz Deron - Koordynator ds. Mediow Lokalnych nie zgodzil sl^ z wypowiedzi^ radnej
Sliwinskiej. Uwaza, ze obecny rzqd zabrania mu prowadzenia dzialalnoki gospodarczej.

Przewodniczqcy Komlsji podzl^kowal zaproszonym gokiom za udziat w komisji, owocn^ dyskusj^.
Nast^pnie, po wyczerpaniu porz^dku obrad, zamkn^t posiedzenie Komisji.

Na tym protokol zakonczono.

Protokotowata:

Diana Zaj^c ̂  ,

I  Przewoclnici^(^ Komisji
m tgcki


