
Protokot nr 5/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocjl, Turystyki

i Ochrony ̂ rodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 22 kwietnia 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13:00

Godz. zakonczenia: 15.20

Posiedzenie odbywato siQ 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 zwaiczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywotywanych nlmi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842. ze zm.)

W posiedzenlu komisji wzi^to udziat 12 cztonkow komisji oraz zaproszeni goscie:

1) p. Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydzialu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie

Powiatowym w Klodzku

2) p. tada Ponikowska- Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie

Powiatowym w Kfodzku,

3) p. Ewa Palichleb, p. Agnieszka Gorecka, p. Zbigniew Tyczyriski - pracownicy Wydziatu

Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku.

4) p. Sebastian Kulikowski - EKO-TEAM Zgorzelec, wykonawca Powiatowego Programu Ochrony

Srodowiska

5) p. Agnieszka Kopaczyhska - Dyrektor Wydziatu Ochrony Srodowiska.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.
ZAtACZNIK 1-2

Przewodnlcz^cy 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 zgfosil uwag do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Zaopiniowanie projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad V sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie przyj^cia „Powiatowego Programu Ochrony Srodowiska dia Powiatu
Ktodzkiego na lata 021-2024 z perspektywq na lata 2025-2028"

3. Stopieh zaawansowania i metodologia prac nad opracowaniem Strategii Powiatu Ktodzkiego
na lata 2021-2030.

4. Sprawy rozne:

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

b) przyj^cie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony

Srodowiska w dniu 25 marca 2021 roku,

c) Pismo Burmistrza Lqdka Zdroju w sprawie Uchwaty nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej Lgdka -
Zdroju dotyczqcego odmowy udziatu Uzdrowiska Lqdek - Dtugopote S.A. w badaniach
geotermalnych na terenie L^dka Zdroju.



Porzqdek posiedzenio zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rQda365.pl i stanowi zatqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Ad.2 Zaopiniowanle projektu uchwaty przewidzianego w porzqdku obrad V sesjl Rady Powlatu
Ktodzkiego, w sprawie przyjQcia „Powiatowego Programu Ochrony Srodowlska dia Powiatu
Ktodzkiego na lata 021-2024 z perspektywq na lata 2025-2028".

P. Sebastian Kulikowski - EKO-TEAM Zgorzelec, wykonawca Powlatowego Programu Ochrony

Srodowlska pokrotce omowit udostQpnione radnym materlaly dotyczqce omawianego tematu.

Przewodnlczqcy Komlsjl zwrocit uwagQ na rozdzial dotycz^cy Analizy mozliwosci wykorzystania

lokalnych i odnawialnych zrodef energil. Jest tam zapis: „Ar)alizujqc powyzsze mapy rozkfadu gqstosci
strumienia cieplnego mozna stwierdzic, iz budowa instalacji geotermalnych wysokiej entalpii w
powiecie kfodzkim jest nieuzasadniona. Jednakze na terenie catego powiatu mozna wykorzystac
geotermiq ptytkq przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepfa. Pompa ciepta Jest urzqdzeniem
przenoszqcym ciepfo z ogolnie dost^pnego srodowiska cechujqcego siq niewyczerpalnymi zasobami
energii, tj. gruntu, wody lub powietrza (doine zrodfo ciepia) do gornego zrodfa ciepia w postaci ciepia
o wyzszej temperaturze" Zwraca uwag^, ze na naszym terenie wody geotermalne bardzo
powaznym ziozem, nawet w L^dku- Zdroju uruchomiony odwiert w celu przyszlosciowego
wykorzystania wod do celow ogrzewania oraz w celach termalnych. Komisja Rozwoju zajmowata siQ
tym tematem kilkukrotnie na przestrzeni lat. Nie widzi konkluzji, ktora by otwierata kiezki do dzialah.
Faktem jest, ze gmina Lqdek- Zdro] jest aktywna, jezeli chodzi o wykorzystanie ztoz geotermalnych.
Zwraca rowniez uwag^ na powolanie s'iq na material badawczy p. Wojciecha Matuszek pt.
Elektrownie szczytowo - pompowe. Sq tam podane zasoby techniczne w zakresie eiektroenergetyki,

Nie widzi w tym projekcie wzmianki, ktora moglaby bye zapisana w porozumieniu z Gminq Bystrzyca
Klodzka, zabiegaj^ca o uj^cie projektu elektrowni szczytowo- pompowej w Mlotach. W zwiqzku z tym
zwrocil s\q z pytaniem do P. Sulikowskiego, jakimi kryteriami kierowat s\q? Czy jest to celowe
nieujmowanie tego typu kwestii, bye moze powinno bye uwzgi^dnione? Przewodniczqcy nie twierdzi,
ze taki zapis musi bye, leez argumentuje, by Program ten byl dokumentem wzmaeniaj^eym
samorzqdy gmin. Jednakze te przedsi^wzi^eia sq w r^kaeh gmin. W jego oeenie one takze oezekujq
swoieh strategieznyeh dzialah w tego typu dokumentaeh. Prosi o ustosunkowanie si^ do tyeh kwestii.

P. Sebastian SullkowskI - EKO TEAM Zgorzelec, wykonawca Powlatowego Programu Ochrony

Srodowlska odpowiedzial, ze kazda gmina otrzymala pismo i miala mozliwosc wypowiedzenia si^ i

zaoferowania swoieh eelow bqdz zadah, z mozliwoseiq wprowadzenia zmian bqdz zapisow do

Programu Ochrony Srodowiska. Dodal, ze o planowanej geotermii w Lqdku- Zdroju nie otrzymal
informaeji. Zwrocil uwagQ na mapk^ nr 24 dokumentu. Pokazuje ona rozklad g^stoki ziemskiego
strumienia cieplnego na obszarze Polski. Biorqc pod uwagQ powiat klodzki entalpia jest w granicach
60mW/m^ Jezeli zachodzi potrzeba, iz jest ona nieuzasadniona, moze wprowadzic zapis jako
autopoprawkQ, aby taka instalacja powstala, dodajqc kilka zdah o planowanych inwestycjach.

Przewodniczqcy Komisjl poinformowal o pismie Burmistrza Lgdka- Zdroju, gdzie Rada Miejska L^dka-
Zdroju walczy o kontynuacj^ badania odwiertu, ktory juz zostai uruchomiony. W jego oeenie jest on
strategiczny i nie moze zostac pomini^ty w tego typie dokumencie. Podjql takze kwesti^ elektrowni
szczytowo — pompowej w Mlotach. Jednak to wymaga kontaktu z gminq Bystrzyca Klodzka - rowniez



prosi 0 potraktowanie tej kwestii, jako waznej. Jezeli chodzi o geotermi^ wyrazil zdanie, iz mapka ta

podwaza cos, co przedstawia prof. Ci^zkowski w swoich badaniach, wykazujqc zioza powiatu

kiodzkiego jako jedne z ciekawszych.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytai czy w zwiqzku z dyskusjq nad projektem bytaby mozliwosc

przeniesienia gtosowania na przyszty miesi^c? Radny chciaiby zgfosic kilka propozycji i omowic to z p.

Kulikowskim oraz ze Starost^. Dotyczq przede wszystkim geotermii. Podzi^kowat Przewodnicz^cemu

za zwrocenie na to uwagi. Nalezy przy takim Programie uwzgl^dnic uzdrowiska. Mi^dzy gmin^ a

uzdrowiskiem nastqpit spor co do mozliwosci pozyskania, poniewaz geotermia Jest w tym momencie

kwestionowana, jako mozliwa do wykorzystania przez uzdrowisko, ktore oczekuje dodatkowych

badah potwierdzaj^cych bezpieczehstwo korzystania z wod w trybie dotychczasowym - samym

wyptywie z ktorego korzysta. Z kolei Gmina stusznie zabiega, by odwiert nie konczyt si^ na etapie

badawczym. W Programie powinien bye zapis, ktory owzgl^dniatby rozne warianty. Podj^t rowniez

temat spoiek wodnych jako „zapomniany byt" a bardzo Istotny na naszym terenie. Mogtoby bye to

waznym punktem tego Programu, zarowno pod wzgl^dem zabezpieczenia przeciw suszy 1

przeciwpowodziowym. W materiale wspomniana jest kwestia jakoki wod. Czy bytaby mozliwosc

przedtozenia p. Sulikowskiemu jak rowniez Staroscie projektu owzgl^dniajqcego stusznosc

rozpoznania zasobow wodnych powiatu. Czy znajdzie si^ czas na to, aby t^ kwesti^ przedyskutowac?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen jest przekonany, ze jest to bardzo dobrze przygotowany

dokument, daj^cy duzo do myslenia. Osobiscie uwag do niego nie ma. Zach^ca do tego, by

zagtosowac za przyj^ciem Programu Ochrony Srodowiska.

Przewodniczqcy Komisji przypomniat Starokie o zgtoszeniu sugestii, a ktore przyj^t p. Sulikowski, aby

na zasadzie autopoprawki uzupetnic zapis o mozliwosc wykorzystania zrodet geotermalnych jako

energii odnawialnej - kontakt z Gmin^ Lqdek- Zdroj oraz z Gmin^ Bystrzyca Ktodzka w zakresie

elektrowni szczytowo - pompowej Mfoty.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odniost si^ do slow przedmowcy mowiqc, ze taka sygnalizacja jest

jak najbardziej sluszna.

Przewodnicz^cy Komisji dodal, ze taki Program powinien bye sygnatem rowniez dia rzqdu. To nie

tyiko sprawa samorzqdu i gmin.

P. Sebastian Sulikowski - EKO TEAM Zgorzelec, wykonawca Powiatowego Programu Ochrony

Srodowiska odpowiedziat radnemu Zatoce na pytanie dotyczqce jakosci wod. Zanieczyszczenia

glownie, jakosci wod powierzchniowych pochodzq ze sciekow. Wody nie maj^ swoich granic
administracyjnych, stqd cz^sc tych zanieczyszczeh ,,sp/ywo" spoza granicy powiatu. W glownej mierze

zrodlami zanieczyszczenia wod powierzchniowych sq wody opadowe i roztopowe. Zasygnalizowal
przedlozenie pisma Przewodniczgcemu, po wczesniejszej konsultacji z Lqdkiem- Zdroj jak i Bystrzyc^
Klodzk^. Przygotuje pismo z autopoprawki i prosi o wniesienie jej do Programu. Nadmienil, iz uj^te

zostaly w harmonogramie rzeczowo - finansowym zadania dotyczqce wykorzystania odnawialnych
zrodel energii przez gminy i prywatnych przedsiibiorcow. Program ten zostal zaopiniowany

pozytywnie przez Zarz^d Wojewodztwa Dolnoslqskiego. Wydziat merytoryczny nie pozwalal na tak
dalekosi^zne zapisy. Zarzqd musi przedstawic raport z Programu ujmuj^c dzialania realizowane na

terenie powiatu ktodzkiego. Mozna ten dokument zmieniac, wprowadzajic poprawki. Obliguje si^ do

naniesienia zmian do Programu, jezeli zachodzi taka potrzeba.



Radny, p. Borystaw Zatoka ubolewa nad faktem krotkiego czasu na konsultacje i przedyskutowanie
pewnych kwestii. Z jego wiedzy wynika, ze temat odwiertu dia Burmistrza Lqdka- Zdroju jest
strategiczny. Czy konsultacje spoteczne mogtyby siQ jednak odbyc? Jest kilka profesjonalnle
dziafajgcych organizacji pozarz^dowych, ktore na pewno chciatyby si^ wypowiedzlec.

P. Sebastian Sulikowski - EKO TEAM Zgorzelec, wykonawca Powlatowego Programu Ochrony

Srodowlska odpowiedzlal, ze konsultacje spoteczne odbyty si^. W ustawie o ocenach oddziatywania

na srodowlsko inwestycji wskazuje 21 - dniowe konsultacje spoteczne poprzez wywieszenie na
tablicy ogtoszen, na stronie internetowej tego dokumentu. Z jego wiedzy wynika, ze nie wptyn^ty
zadne uwagi, czy tez wnioski.

Radny, p. Boryslaw Zatoka uwaza, ze skoro konsultacje spoteczne nie zadziataty, moze nalezatoby w
innym trybie to ogtosic, zaprosic imiennie organizacje?

Radna, p. Krystyna Sliwinska zapytata, co obliguje do przegtosowania tego Programu? Wyraza cti^c
przesuniQcia tego ctiocby na nast^pnq sesj^ b^dz dwie. Bytoby to wtasciwym posuni^ciem po to, by
dogt^bnie to przeanalizowac, zmobilizowac gminy. Podj^te teraz decyzje i zaakceptowanie tego - z
szacunkiem dIa merytoryki i wartosci tego dokumentu oraz osob, ktore nad tym pracowaty. Moze

warto bytoby si^ wstrzymac? Taka jest radnej wniosek i propozycja.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen prosi i apeluje - jezeli sq jakies propozycje i wnioski to nalezy je
zgtaszac. Odnosi wrazenie, ze jest to „dyskusja dla dyskusji". Przypomina, ze Program Octirony
Srodowiska nie obejmuje wszystkicti zadan powiatu ktodzkiego. Ze wszystkimi inspekcjami byto to
konsultowane, jak rowniez z samorzqdami. Innycti uwag nie byto zgtoszonycti, Kazda organizacja
pozarzqdowa ma prawo i obowiqzek dowiadywac siQ, jakie tematy sq rozwiqzywane.

Radna, p. Krystyna Sliwinska powiedziata, ze to, o czym powiedziat Starosta w pewnym sensie
rozwiewa jej w^tpliwosci, clioc nie do kohca. Radnq niepokoi fakt, ze gminy nie braty udziatu, tudziez
inne wszelkie podmioty. Bye moze przekaz nie dotart do nich?

Radny, p. Borystaw Zatoka podziela zdanie radnej Sliwinskiej.

Przewodniczqcy Komisji podkresia, ze Program zawiera wiele najwazniejszych kwestii. To, co zostato

pominiQte, zostato przez p. Sulikowskiego uwzgl^dnione. Nie widzi potrzeby wstrzymania procedury
gtosowania nad nim.

Radny, p. Borystaw Zatoka nadmienit, ze ma propozycja, ktorq chciatby przedstawic i przestac p.

Sulikowskiemu. Radny ma jednq propozycja, jakim jest rozwiqzanie konsultowane ze

Stowarzyszeniem Hydrogeologow Polskicti. Bardzo ciekawy program. Skutkiem wnioskowania o

fundusze na takie dziatania.

P. Sebastian Sulikowski - EKO TEAM Zgorzelec, wykonawca Powiatowego Programu Ochrony

Srodowiska powiedziat, iz uwzgl^dni rowniez uwagi radnego Zatoki. Prosi o ich przestanie e-mailowo.

Zapozna siQ i skontaktuje s\q z radnym.



Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen w podsumowaniu zaapelowat raz jeszcze - jezeli jest potrzeba

zainicjowania zmian bqdz uwag do Programu - prosi o jego zgtoszenie. Zostanie to przeanalizowane z

wydziatem, wykonawcg programu, wskazane do Zarzqdu i ewentualnie zostanq zgtoszone zmiany

autopoprawkq.

Komisja 11 gfosami - za, 1 giosem wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwafy w
sprawie przyjqcia „Powiatowego Programu Ochrony Srodowiska die Powiatu Khdzkiego na Iota 021-
2024 z perspektywq na lata 2025-2028".

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatkiodzkLrada365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK4

Ad. 3 Stopieh zaawansowania i metodoiogia prac nad opracowaniem Strategii Powiatu Ktodzklego
na lata 2021-2030.

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

TyczyriskI -przedstawit materiat udost^pniony radnym.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat, w jakim trybie radni czy obywatele mogq zgtaszac uwagi do
strategii? Czy s^ zgtoszenia?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odpowiedziat, ze IRT (Instytut Rozwoju Terytoriainego) otrzymaf
zlecenie od Urz^du Marszatkowskiego, aby opracowac strategic, a w zwiqzku z tym, ze majq bye
oceniajqcymi nie mog^ si^ podj^c jej tworzenia. Diatego zlecone to zostato firmie zewn^trznej
(EffiCon Sp. z O.O.). Jest to solidna firma, majqca duze doswiadczenie w tej sytuacji. Jezeli chodzi o
harmonogram prac, powiat wspolnie b^dzie realizowac i budowac catq strategic, nie tyiko
interpretowac czy zgtaszac wnioski.

Pracownik Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku p. Zbigniew
Tyczynski rozszerzyt wypowiedz Starosty mowi^c, iz duzy nacisk ktadzie sIq na konsultacje spoteczne,
ktore b^dq trwaty nie 21 dni jak dotychczas tyIko minimum 35 dni. Rozpocznq si^ one po dokonaniu
diagnozy, a w zasadzie po wykonaniu wnioskow z diagnozy ekonomicznej, spotecznej catego powiatu.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytuje czy wzbogacenie dokumentu dotyczqcego Programu Srodowiska
0 konsultacje spoteczne, o profesjonalnie dziatajqce organizacje, bytoby korzysci^ dia strategii
powiatu?

Pracownik Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku p. Zbigniew
Tyczynski odpowiedziat, ze w przypadku konsultacji spotecznycti nie kazdy sledzi informacje na
biezqco, mimo, ze wywiqzywania si^ z ustawowycti zobowiqzan.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytuje czy w dokumencie strategicznym b^d^ zawarte elementy
zwi^zane z dobrami kulturalnymi m.in. niedawno uruchomiony program wsparcia budownictwa
drewnianego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dbatosc o arctiitektur^ sudeckq.
Przygotowywana jest ustawa krajobrazowa na konferencji w L^dku- Zdroju, sprzed paru lat, ktorego
autorem jest prof. Solon. Czy b^dzie ona brana pod uwagQ w odniesieniu do uctiwat krajobrazowycti?

Pracownik Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie Powiatowym w Ktodzku p. Zbigniew
Tyczynski powiedziat, ze instrukcja ministeriaina, do ktorej jest odniesienie bezposrednio w
wykonywaniu strategii w zasadzie daje takie mozliwosci, by tworzyc gminne standardy urbanistyczne,
niezmiernie istotne. Opracowanie moze bye zat^cznikiem, dziedzictwo kulturowe rowniez. W
odniesieniu do wt^czenia do strategii tematyki wspomnianej przez radnego odpowiedziat, ze te



kwestie rowniez podniesione. Po diagnozie wprowadzany b^dzie projekt tego dokumentu.

Material dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.racla365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAU^CZNIKS

Ad, 4 Sprawy rozne

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisjl

Komisja ustalita, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 27 maia 2021 roku, godz. 13.00, a jej
tematem b^dzie:

1. Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacji budzetu Powlatu Ktodzkiego za rok 2020
oraz Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok.

2. Aktualnoki dotyczqce rolnictwa Ziemi Ktodzkiej przedstawione przez Dolnoslqski Osrodek
Doradztwa Rolniczego we Wroctawiu - Powiatowy Zespot Doradcow w Ktodzku

3. Dziatania podejmowane przez Spotk^ Restrukturyzacji Kopain S.A. w Bytomiu w
zakresie rewltalizacji 1 przywracania terenow zdegradowanych - niekorzystnie
przeksztalconych.

b) przyjQcie protokotu: nr 4/21 z posiedzenia Komisjl Rozwoju, Promocji, Turystyki 1 Ochrony
Srodowiska w dnlu 25 marca 2021 roku.

Komisja gfosami 9 gfosami za przyj^fa protokol nr 4/21.

c) pismo Burmistrza Lqdka Zdroju w sprawie Uchwaty nr XXVIII.208.2021 Rady Miejskiej
Lqdka - Zdroju dotyczqcego odmowy udziatu Uzdrowiska L^dek - Dtugopote S.A. w
badaniach geotermainych na terenie Lqdka Zdroju.

Przewodniczqcy Komisjl odnoszqc si^ do pisma wyrazit zdanie, ze dotyczy dwoch stanowisk:
Uzdrowiska Lqdek Dtugopote S.A. i p. Burmistrza Lqdka- Zdroju wraz z Rad^ Miejskq. W zwiqzku z
powyzszym zwrocit si^ z propozycj^ mozliwosci icti zaproszenia w celu wypowiedzenia si^ w sprawie
na nast^pnym posiedzeniu komisji.

Radny, p. Borystaw Zatoka nie rozumie zasadnosci tego punktu. Czy w zwi^zku z udziatem stron,
b^dzie to poprzedzone apelem b^dz gtosowaniem? Powiat nie ma wiedzy merytorycznej ani
uprawnlenia systemowego by uczestniczyc w tym „procesie".

Przewodniczqcy Komisji stwierdzit, ze zasadnym bytoby temat omowic szerzej przy udziaie stron.
Nalezatoby blizej poznac argumenty stron.

Radny, p. Borystaw Zatoka uwaza jednak, ze sg to zbyt duze pieni^dze i zbyt strategiczne decyzje by
podejmowac tego typu inicjatywQ.

Radna, p. Krystyna ^iiwinska zwrocita sl^ o wyjasnienie do Przewodniczqcego Komisji, jak nalezy
rozumiec punkt c) wprowadzony do porzqdku obrad w sprawacti roznycli? Jaki miato to miec eel?
Podziela zdanie radnego Zatoki. Sprawa zarowno dia L^dka, Uzdrowiska jak i dia powiatu ma
ctiarakter „duzej wagi". to absolutnie merytoryczne postawy i decyzje wynikajqce z
odpowiedzialnosci za mienie 1 zadanie, ktore jej powierzono. Popiera sugesti^ Przewodnicz^cego
Komisjl jedynie po to, by moc poznac dogt^bnie stanowiska 1 problem.



Przewodniczqcy Komlsjl wyjasnit, iz taka byta tez wo!a Burmistrza L^dka- Zdroju. Uwaza, iz siusznym
byloby przedstawic stanowiska stron. Ponadto poinformowat cztonkow komisji o treki pisma
przedstawicieta branzy turystycznej, p. Adama Jasnikowskiego.

Radny, p. Borystaw Zatoka podniost temat wczasow dzieci^cych. Jelenia Gora i Z^bkowice Slqskie
podj^ty zamiar likwidacji Domow Wczasow Dzieci^cych.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen powiedziai, ze likwidacji Domow Wczasow Dzieciicych opiniuje
kurator, Opinia jest obowi^zujica dia powiatu, czego wczesniej nie byto. Samorzgd nie moze
zlikwidowac DWDZ bez zgody kuratora oswiaty. Z jego wiedzy wynika, ze kurator w Z^bkowicach an!
w Jeleniej Gorze nie zgodzH sii na likwidacji. Zarz^d Powiatu Ktodzkiego zwrocil uwagi Ministerstwu
Oswiaty na podwojne finansowanie, do prywatnych domow wczasowych dotozono 2 min ziotych.
Nalezatoby sii zastanowic, komu takie wczasy by sii nalezaty, czy ma bye to prywatny dom, do
ktorego doptacaji samorz^dy pomimo podwojnego dofinansowania, czy domy wczasow
samorz^dowych (ok. 20 w Polsce).

Radna, p. Krystyna Sliwinska zapytala Starosti, czy Domy Wczasow Dzieciicych mogi prowadzic
dziatalnosc komercyjn^? Bye moze bytaby forma wsparcia.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odpowiedziat, ze raczej nie. Na chwili obecn^ jest to sprawdzane
pod tym kitem.

Radna, p. Krystyna Sliwinska dodaia, ze na okres roku wstrzymano wprowadzanie nowych zasad. Nie
wie natomiast ile czasu juz miniio.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen powiedziat, ze do kohca roku funkcjonowanie odbywa sii na

dotychczasowych warunkach. Od stycznia niestetyjuz wedtug nowych zasad, ktore juz nie daji szans

ekonomicznie.

Przewodniczqcy Komisji - po wyczerpaniu porz^dku, zamkngt posiedzenie komisji.

Na tym protokot zakohczono.

Protokofowata: Przewodniczqcy Komisji

Diana Zajqc


