
Protokot nr 4/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocjl, TurystykI

I Ochrony ̂ rodowlska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 25 marca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13:45

Godz. zakohczenia: 15.00

Posiedzenie odbywato si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjQ w aplikacji Microsoft Teams.
Podstawa prawna - art. ISzzx ust. 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych
rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-IO, innych
chorob zakaznych oraz wywotywanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzeniu komisji wzi^to udziat 11 cztonkow komisji oraz zaproszeni goscie:

1} P. Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydziaiu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku

2) P. tada Ponikowska- Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku,

3) p. Zbigniew Tyczynski - pracownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zaiqczniki do protokoiu.
ZAt^CZNIK 1-2

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

Nikt nie zghsif uwag do porzqdku obrad.

Porzadek oosiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji
2. Stan zaawansowania prac nad programowaniem i wdrozeniem Zintegrowanycti Inwestycji

Terytorialnych Potudniowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POW) w nowej perspektywie
finansowej UE 2021-2027.

3. Kalendarz imprez kulturalnycti na Ziemi Ktodzkiej.
4. Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystykii
Ochrony Srodowiska,

b) przyjqcie protokotow nr 2/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 18 lutego 2021 roku oraz 3/21 z posiedzenia w dniu 18 lutego 2021
roku.

c) prezentacja krotkiego filmiku pt. „Zwiastun projektu mobilnej miniatury Ziemi Ktodzkiej"
zapowiadajqcego budowq jedynej w swoim rodzaju, mobilnej i interaktywnej miniatury
naszej polsko-czeskiej krainy.

Porzqdek posiedzenia zostat zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokotu.

ZAt/\CZNIK 3



Ad.2 Stan zaawansowania prac nad programowanlem i wdrozeniem ZIntegrowanych Inwestycjl
Terytorlalnych Potudniowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ROW) w nowej perspektywie
finansowej UE 2021-2027.

Starosta Klodzki, p. Maciej Awizen odniost s\q do omawianego tematu. DIa przypomnienia
powiedziat, ze istniejq rozne formy przekazywania srodkow unijnych m. in. 051, ZIT. ZIT rozni si^ od
OSI tym, ze otrzymuje pewn^ pul^ srodkow, ma swojg strategic 1 zgodnie z nl^ dzieli mi^dzy sobg.
Powiat otrzymywaf dofinansowanle z programow unijnych, transgranicznych, Euroregionu, rowniez
bezposrednio z budzetu pahstwa. W poprzednim okresie funkcjonowania wnioskowano takze o
powstanie ZIT-u, niestety stwierdzono, ze powiat nie Jest aglomeracjq. W nowym rozdaniu srodkow
istnieje mozliwosc powstania ZIT-u wokol miejscowoki, ktore „tracq na znaczeniu". Na naszym
terenie s^ to 4 miejscowoki: Ktodzko, Zqbkowice, Bielawa oraz Dzierzoniow. Stworzono zatozenia
strategiczne dia ZIT-u. Na zakohczenie dodal, ze srodki z Unii Europejskiej na pewno zostan^
przyznane, pytanie tyiko w jakiej formule.

Radny, p Borystaw Zatoka zwrocit s\q z pytaniem do Starosty o list^ strategicznych inwestycjl
perspektywy ZIT-u, ktore uwaza za najistotniejsze?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odpowiedziat, ze jest gotowy dokument, ktory zostat przekazany
do Urz^du Marszatkowskiego. To zbior roznych inwestycjl nie tyIko powiatowych, ale i gminnych.
Plan, ktory miesci si^ w Strategii i b^dzie kompatybilny dIa ZIT-u. Firma Efficon, ktora przygotowuje
strategic dIa ZIT-u b^dzie rowniez przygotowywala strategic dIa powiatu ktodzkiego. Podkreslif, ze
ustawodawca nie przewidziat roll powiatow w strategii ponadlokalnej, a przewidzial tyIko zwi^zki
mi^dzygminne. Osobikie uwaza to za skandal. Pokfada nadziej^, ze b^dzie to strategia dIa catego
powiatu pod wzgl^dem terytorialnym, samorzqdowym. Dodal, ze takl wykaz zostanie przeslany
czfonkom komisji.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.racJa365.pl i stanowi zafqcznik do protokotu.

ZAt4CZNIK4

Ad. 3 Kalendarz imprez kulturalnych na Ziemi Ktodzkiej.

Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kuitury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku - p. tada
Ponikowska pokrotce omowit udost^pnione radnym materialy dotyczqce omawianego tematu.

Przewodniczqcy Komisji zwraca sIq z sugesti^ o uj^cie w kalendarzu imprez pt. „Biafa Kolacja".
Impreza ta nabiera charakteru promocyjnego dIa miasta Klodzka. Organizatorzy zamierzajq
kontynuowac realizacj^ tego projektu z Urz^dem Miasta. Nadmienil takze o imprezie kulturalnej pt.
„Echa Kresow". Towarzystwo Milosnikow Ziemi Ktodzkiej przygotowuje j^ na przetomie pazdziernika
- listopada o lie sytuacja pandemiczna nie pokrzyzuje planow.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatktodzki.rada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAIACZNIKS

Ad. 4 Sprawy rozne

Radny, p Borystaw Zatoka zapytuje, czy wsrod strategicznych inwestycjl powiatu ktodzkiego w
dtuzszej perspektywie nalezatoby uwzgl^dnic zapis budowy nowego szpitala w Strategii dIa Powiatu?
Nadmienil, ze podczas prezentacji dotyczqcej sytuacji w szpitalu ktodzkim oraz perspektywy budowy
kopaini w Nowej Rudzie szef projektu zadeklarowat wsparcie dIa budowy oddziatu w Nowej Rudzie.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen uwaza, ze na chwil^ obecn^ wbrew pozorom szpital ma dose



nalezyt^ infrastruktur^, lecz nie wystarczajqcq ilosc personelu. I to jest powazny problem.
Przypomnlaf rowniez, ze jest pomysl nacjonalizacji szpitali samorzqdowych.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytat Starost^, czy ma wiedz^ na temat szkolnictwa zawodowego okoio
medycznego. Czy w jego ocenie taka szkofa medyczna miataby sens? Mozna bytoby skonsultowac taki
temat z prezesami uzdrowisk.

Starosta Ktodzkl, p. Maclej Awlzeri powiedziab ze wi^kszym priorytetem jest na ten moment budowa
bqdz dostosowanie nowego budynku odpowiedniego dia Szkoty Specjalnej w Klodzku. Jest takze
pomyst powiqzania szkoty z pracodawcq, tzw. „klasy patronackie". Co do klas medycznych uwaza, ze
Wyzsza Szkota Medyczna bardzo dobrze sobie radzi. Nie widzi potrzeby tworzenia dodatkowo klasy o
takim profilu.

Przewodnicz^cy Komlsji poruszyt temat wsparcia przedsi^biorcow w zwiqzku z sytuacj^
pandemiczn^. Wnioski, ktore byty tematem dyskusji zostaty przekazane do Prezesa Rady Ministrow,
p. Mateusza Morawieckiego, natomlast wnioski dotyczqce promocji i wspotpracy z gminami i branzq
turystycznq w celu zwi^kszenia liczby odwiedzaj^cych Ziemi^ Ktodzkq po odmrozeniu ruchu
turystycznego zostan^ zapisane w Strategic Rozwoju Powiatu Ktodzkiego do 2030 roku.

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisji

Komisja ustaiiia, iz nastQpne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 22 kwletnia 2021 roku, godz. 13.00, a
jej tematem b^dzie:

Stopien zaawansowania i metodologia prac nad opracowaniem Strategii Powiatu Ktodzkiego na

lata 2021-2030

b) przyjQcie protokotow: nr 2/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
^rodowiska w dniu 09 lutego 2021 roku oraz 2/21 z dnia 18 lutego 2021 roku

Komisjo gfosami 9 giosami zo przyjqta protokoi nr 2/21.

Komisja gfosami 10 gfosami za przyjqfa protokof 3/21.

c) prezentacja krotkiego filmiku pt. „Zwiastun projektu mobilnej miniatury Zlemi KtodzkieJ"
zapowiadajqcego budowQ jedynej w swoim rodzaju, mobilnej i interaktywnej miniatury
naszej polsko-czeskiej krainy.

Z przyczyn tectinicznycfi zaprezentowanie „Zwiastunu projektu mobilnej miniatury Ziemi Kiodzkiej"
nie byfo mozliwe.

Przewodniczqcy Komisji zwrocit si^ z wnioskiem formalnym do Zarzqdu Powiatu Ktodzkiego o
przyjQcie partnerstwa powiatu w realizacji promocyjnego projektu Towarzystwa Mitosnikow Ziemi
Ktodzkiej dotyczgcego budowy mobilnej, interaktywnej miniatury ziemi ktodzkiej z pograniczem
czeskim, z wykorzystaniem hologramow najwi^kszych atrakcji turystycznycli regionu. Koncepcja i
projekt zostat zaprezentowany, w formie filmu na sesji Rady Powiatu Ktodzkiego w dniu 24 lutego
2021 roku.

Radny, p. Borystaw Zatoka zadeklarowat plan wstrzymania si^ od gtosu wyjasniajgc, ze w obecnych
okolicznosciach kwestia omawianej miniatury ma marginalne znaczenie. Argumentujqc swojq opini^
wyjasnit, ze gdyby w uj^ciu biznesowym znaczenie projektu byto istotnie zauwazalne, to wowczas
dawno zostataby taka inicjatywa przez kogos podjQta.



Przewodniczqcy Komisji jest innego zdania. Projekt mobilne] miniatury zostat zrealizowany przez
prywatnego przedsi^biorc^. Ma on wzmocnic promocj^ naszego regionu.

Radna, p. Krystyna SItwInska zwrocHa si^ z sugesti^, o wstrzymanie si^ z gtosowaniem nad
wnioskiem do momentu obejrzenia mobilnej miniatury 1 poddania go pod dyskusj^. W zaden sposob
nie jest przeciwna takim inicjatywom jak i pomystom.

Przewodniczqcy Komisji nadmienit, ze projekt ten zostai zaprezentowany w formie filmu na ostatniej
sesji Rady Powiatu Ktodzklego w dniu 24 lutego 2021 roku.

Starosta Ktodzki, p. Maclej Awizen ocenil, ze pomyst projektu miniatury jest nowatorski. Opowiada
siQ za wsparciem tego typu inicjatyw,

Przewodnlczqcy Komisji poddal pod gtosowanie rzeczony wniosek.

Komisja 9 giosami za, 1 gfosem wstrzymujqcym, pozytywnie przegfosowafa przyjqcie wniosku.

Przewodniczgcy Komisji - po wyczerpaniu porzqdku, zamkn^t posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Protokoiowata:

Diana Zajqc^ ̂
Przewodniczqcy Komisji

Adam tqcki


