
Protokot nr 6/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, TurystykI

i Ochrony ̂ rodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 27 maja 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13:00

Godz. zakonczenia: 15.00

Posiedzenie odbywafo siq w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikacji Microsoft Teams.

Podstawa prawna - art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem 1 zwalczaniem COVlD-19, innych

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

W posiedzeniu komisji wzi^to udziai 11 czionkow komisji oraz zaproszeni goscie:

1) P. Leszek Bobula - Przewodniczqcy Rady Powiatowej Dolnoslqskiej Izby Rolniczej w Klodzku,

2) P. Krzysztof Boiis^ga - Dyrektor PUP w Ktodzku,

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

Powiatowym w Klodzku,

4) P. Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu Ktodzkiego,

5) P. Agnieszka Kopaczynska - Dyrektor Wydziatu Octirony Srodowiska w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku,

6) P. Piotr Marcliewka - Etatowy Cztonek Zarz^du,

7) P. Tadeusz Nowak - Przedstawiciel SRK S.A. Bytom, w zast^pstwie Dyrektora Wiestawa

Rzepeckiego,

8) P. Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego,

9} P. t.ada Ponikowska- Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku,

10) P. Janusz Redmerski - p.o. Kierownika Powiatowego Zespotu Doradcow w Ktodzku,

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAt/\CZNIK 1-2

Przewodnlczqcy Komisji, P. Adam tqcki - otworzyt posiedzenie komisji i przywitat obecnycti na

posiedzeniu. Zgtosit wniosek o wprowadzenie do porzqdku obrad pkt. polegaj^cego na zaopiniowaniu

projektu uctiwaty, przewidzianego w porzqdku obrad VI sesji Rady Powiatu Ktodzkiego w sprawie

stanowiska Rady Powiatu Ktodzkiego dotycz^cy zamiaru likwidacji IV Wydziatu Pracy w S^dzie

Rejonowym w Ktodzku.

Komisja 10 gfosami -za przyj^fa wniosek o zmianq porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji.

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



3. Dzialania podejmowane przez Spolk^ Restrukturyzacji Kopalh S.A. w Bytomiu
w zakresie rewitalizacji i przywracania terenow zdegradowanych - niekorzystnie
przeksztalconych

4. Przyj^cie "Informacji z dziatalnosci Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku za 2020 rok w
zakresie przeciwdziafania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy".

5. Zaopiniowanie projektow uchwal przewidzianych w porzqdku obrad VI sesji Rady Powiatu
Klodzkiego, w sprawie:

a} przyj^cla "Informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziafania Bezrobociu
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020"

b) przyj^cia "Powiatowego Program Przeciwdziafania Bezrobociu oraz Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2027"

c) stanowiska Rady Powiatu Kfodzkiego dotyczqcy zamiaru likwidacji IV Wydziafu Pracy
w Sqdzie Rejonowym w Kfodzku

6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kfodzkiego za 2020 rok, stanowigcego zaf^cznik do
projektu ucfiwafy w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Kfodzkiego wotum zaufania.

7. Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacji budzetu Powiatu Kfodzkiego za rok 2020.
8. Sprawy rozne:

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

b) przyjQcie protokofu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK 3

Ad.2 Aktualnoki dotyczqce rolnictwa ZiemI Kfodzkiej przedstawione przez Dolnoslqski Osrodek
Doradztwa Rolniczego we Wroctawiu - Powlatowy Zespof Doradcow w Ktodzku.

P. Leszek Bobula - Przewodnlczqcy Rady Powiatowe] Dolnoslqskiej Izby Rolniczej w Ktodzku,
pokrotce omowif udost^pnione radnym materiafy dotyczqce omawianego tematu.

Radny, p. Jozef Kott brat udziaf w Konferencji zorganizowanej przez Nadlesniczego Mi^dzylesia
zwraca si^ z prosbq o zgfaszanie szkod fowieckich przez rolnikow w formie elektronicznej. Na dzieh
dzisiejszy Koto towieckie„L/s" w Bystrzycy Kfodzkiej nie ma mozliwosci przesfania go e-mailowo.

P. Leszek Bobula - Przewodniczqcy Rady Powiatowej Dolnoslqskiej Izby Rolniczej w Ktodzku
odpowiedziaf, ze juz w tej kwestii zostafy podjQte dziafania oraz ze dost^pna b^dzie ta forma.
Przypomni si^ raz jeszcze Zwi^zkowi towieckiemu, jak i Dyrekcji Lasow Panstwowych we Wroctawiu.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytuje:
1) jak ocenia dziafalnosc spofek wodnych na terenie powiatu kfodzkiego? Tyiko dwie gminy zfozyfy

wnioski o dofinansowanie tj. gmina Polanica- Zdroj i Lewin Kfodzki, radny od wielu lat stara si^
„naswietlic" sprawy samorzqdowcom,

2) dotyczy dofinansowania dojazdu do pol, chodzi o dostQp do gospodarstwa jednego z rolnikow,
potrzebne sq gigantyczne fundusze na odbudow^ drogi powiatowej. Do 31 listopada 2021 roku w
Wydziale Geodezji Urz^du Marszafkowskiego (dysponujqcy takimi srodkami) mozna skfadac
wnioski na dofinansowanie drog dojazdowych do pol.

P. Leszek Bobula - Przewodnlczqcy Rady Powiatowej Dolnoslqskiej Izby Rolniczej w Ktodzku
zauwazyf, co do spofek wodnych w powiecie kfodzkim - sq one znane od lat. Z jego wiedzy wynika, ze
istniejq 3 spofki - gmina Radkow, Kfodzko i Nowa Ruda. Funkcjonujq one w miar^ mozliwosci. Jednak



temat w catej Polsce „kuleje".

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytuje, czy bytaby mozliwosc zaangazowania Rady Powiatowej
Dolnoslqskiej Izby Rolniczej w spotkania z wtodarzami, aby objasnic, na czym polega funkcjonowanie
spoiki wodnej.

P. Leszek Bobula - Przewodnlczqcy Rady Powiatowej Dolnosl^skiej Izby Rolniczej w Ktodzku
odpowiedzial, ze jezeii jest zainteresowanie w danej gminie - jak najbardziej. Posiadamy kontakty z
Wojewodzkim Zwiqzkiem Spotek Wodnych. Co do pytania drugiego -Izba Rolnicza nie dysponuje
funduszami w tej kwestii.

Przewodniczqcy Komisji nadmienit, ze swego czasu miaf do czynienia ze spoikami wodnymi,
uczestniczyl rowniez w spotkaniach roboczych. Uwaza, ze jest to pozyteczna formuia do dziaiania 1
rozwi^zywania problemow. W rozmowie ze Starostq Ktodzkim omowi temat i przekaze prosb^ o
poruszenie tego tematu na Stowarzyszeniu Gmin Ziemi Kfodzkiej.

Ad. 3 Dziatania podejmowane przez SpotkQ Restrukturyzacji Kopalh S.A. w Bytomiu w zakresie
rewitalizacji i przywracania terenow zdegradowanych - niekorzystnie przeksztalconych.

Przewodniczqcy Komisji zapytat czy ktos chciatby zabrac gtos.

NIkt nie zabratgtosu.

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

ZAt^CZNIKA

Ad. 4 Przyj^cie "Informacji z dziatainosci Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku za 2020 rok
w zakresie przeciwdziatania bezrobociu oraz aktywizacji iokainego rynku pracy"

Dyrektor Powiatowego UrzQdu Pracy, p. Krzysztof BolisQga pokrotce omowil udost^pnione radnym
materiaty dotyczqce omawianego tematu.

Radna, p. Krystyna ̂ liwihska zapytata, czy sq rozbieznoki w kontekscie bezrobocia, jezeii chodzi o
poszczegoine regiony powiatu ktodzkiego?

Dyrektor Powiatowego Urz^du Pracy, p. Krzysztof BolisQga odpowiedzlat, ze najgorsza sytuacja jest
na terenach wiejskich, gdzie nie ma zaktadow pracy, gdyz sq probiemy z dojazdem osob
bezrobotnych. Najiepsza za to jest w Ktodzku, Nowej Rudzie czy Bystrzycy Ktodzkiej.

Ad. 5 Zaopiniowanie projektow uchwat przewidzianych w porz^dku obrad VI sesji Rady Powiatu
Ktodzkiego, w sprawie:

a) przyjQcia "Informacji z reaiizacji Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020"

Przewodniczqcy Komisji spytat, czy ktos chciatby zabrac gtos.
NIkt nie zabratgtosu.

Komisja 11 gfosami - za, pozytywnie zaopiniowaia projekt uchwaty w sprawie przyjqcia "Informacji z
reaiizacji Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy na lata 2016-2020".



b) przyjQcia "Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy na lata 2021-2027"

Komisja 10 gfosami - za, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaiy w sprawie przyjqcia
"Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na
lata 2021-2027"

c) stanowiska Rady Powiatu Ktodzklego dotyczqcy zamiaru likwidacji IV Wydziatu Pracy w
Sqdzie Rejonowym w Ktodzku

Starosta Ktodzkl, p. Maciej Awizen osobikie uwaza, ze zamiar likwidacji dotknie wielu mieszkancow i
nalezy si^ temu przeciwstawic.

Radny, p. MIchat Cisakowski zapytat, czym podyktowana jest decyzja o likwidacji tegoz wydzialu? Czy
jest podane uzasadnienie, czy mowa jest o aspekcie finansowym, ilosciq spraw?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen przytoczyt uzasadnienie Zarzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci w
sprawie zniesienia niektorych wydzialow w sqdach rejonowych oraz zmieniaj^ce zarzqdzenie w
sprawie utworzenia wydzialow w s^dach rejonowych:

„Projektowane zarzqdzenie przygotowane zostafo na podstawie upowaznienia, o ktorym
mowa w art 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sqdow powszechnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 2072) zgodnie z ktorym „Minister Sprawiedliwosci tworzy i znosi wydzialy oraz
wydziaty i osrodki zamiejscowe sqdow w drodze zarzqdzenia, majqc na wzgl^dzie potrzeb^
zapewnienia racjonalnej organizacji sqdownictwa, w szczegolnosci przez dostosowanie liczby,
rodzaju i wielkosci wydzialow do obciqzenia wplywem spraw, wlasciwq skalq etatyzacji, ekonomiq
postqpowania sqdowego oraz koniecznosc prawidlowego wykonywania czynnosci nadzorczych, w
celu zagwarantowania realizacji prawa obywateia do rozpoznania jego sprawy w rozsqdnym
terminie; w zarzqdzeniu o utworzeniu wydzialu oraz wydzialu iub osrodka zamiejscowego nalezy
okreslic jego siedzibq, obszar wlasclwosci oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania."
Zarzqdzenie jest konsekwencjq przekazania Sqdowi Rejonowemu w Zqbkowicach Slqskich
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z obszaru wlasciwosci Sqdu Rejonowego w Klodzku,
na podstawie przepisow rozporzqdzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 2021 r.
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie przekazania niektorym sqdom rejonowym
rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy Iub ubezpieczen spolecznych z obszarow wlasciwosci
innych sqdow rejonowych.
W wyniku powyzszej reorganizacji konieczne jest zniesienie IV Wydzialu Pracy w Sqdzie
Rejonowym w Klodzku oraz uwzglqdnienie we wlasciwosci IV Wydzialu Pracy i Ubezpieczen
Spolecznych Sqdu Rejonowego w Zqbkowicach Slqskich spraw w zakresu prawa pracy z obszaru
wlasciwosci Sqdu Rejonowego w Klodzku.
W 2020 r. limit etatow w pionie pracy Sqdu Rejonowego w Klodzku wynosil 0,99 etatu.
Utrzymywanie funkcjonowania wydzialu o tak niskim poziomie etatyzacji prowadzi do
rozdrobnienia wewnqtrznej struktury sqdow, tworzenia zb^dnych stanowisk funkcyjnych oraz
znacznych problemow organizacyjnych w przypadku absencji orzecznika Iub pracownika.
Przekazanie spraw z zakresu prawa pracy do Sqdu Rejonowego w Zqbkowicach Slqskich przyczyni
si^ do wyrownania obciqzenia wplywem spraw sqdziow w pionie pracy i pionie cywiinym, co
pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystania kadry orzeczniczej i urzqdniczej, co powinno
korzystnie wplynqc na szybkosc i sprawnosc postqpowania.
Wejscie w zycie niniejszego zarzqdzenia nie powoduje zmian w budzecie sqdu, w ktorym
wprowadzane sq zmiany, ustalonych na rok 2021."

Ocenil; ze tego typu uzasadnienie jest wygodne, tanie i bezpieczne dia wymiaru sprawiedliwosci.
Pytanie tyiko, dIa kogo jest sqd? Sqd jest dIa mieszkancow, interesantow. Podobnie jak szkola nie jest
dIa nauczycieli, ale dIa uczniow.



Radna, p. Krystyna Sliwinska zasugerowata, ze bye moze zasadnym bytoby deiegowanie s^dziego do
Sqdu Rejonowego w Ktodzku. Moze wowczas problem byiby rozwiqzany.

Komisja 10 giosami - za, pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwofy w sprawie stanowiska Rady
Powiatu Ktodzkiego dotyczqcy zamiaru likwidacji IV Wydziafu Procy w Sqdzie Rejonowym w Kfodzku.

Ad. 6 Zaoplniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2020 rok, stanowlqcego zatqcznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowl Powiatu Ktodzkiego wotum zaufanla.

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys powiedziat, ze Zarzqd Powiatu Ktodzkiego juz po
raz trzeci przygotowuje Raport o stanie powiatu za rok poprzedni. Obowiqzek wynika z ustawy o
samorz^dzie powiatowym, nalezy go przedtozyc do 31 maja. Jest on rozpatrywany na sesji
absolutoryjnej. Jest elementem niezb^dnym poprzedzajqcym absoiutorium. Wraz z Raportem
podejmowana jest rowniez uchwata dotyczqca wotum zaufania dia Zarz^du. Nad raportem
przeprowadza si^ debate bez ograniczeh czasowych. Uczestniczq w niej radni, jak rowniez osoba,
ktora zgtosi poparcie 300 mieszkancow powiatu do Przewodniczqcego Rady. Do tej pory takie
zdarzenie nie miato miejsca. Raport zostat stosownie wczesniej opublikowany przez Zarz^d na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jak rowniez na stronie powiatowej. Zawiera on zarowno
sprawozdanie z realizacji polityk strategii i programow, sprawozdanie z budzetu obywatelskiego za
rok poprzedni, jak rowniez wszystkich zadan zleconych i wtasnych. Odnosi si^ do kazdego elementu
dziatalnosci powiatu.

Starosta Ktodzkl, p. Maclej Awlzen dodat, ze jest to bardzo dobry i obszerny material. Zach^ca do
zapoznania si^ z Raportem i wykorzystywania go w swojej pracy. B^dzie on rowniez pomocny przy
budowie Strategii Powiatu Ktodzkiego. Podzi^kowat za jego wykonanie Sekretarzowi jak i catemu
zespotowi.

Przewodniczqcy Komlsjl podzielit zdanie Starosty.

Komisja 7 giosami za, 2 giosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowaia Raport o stanie

Powiatu Kiodzkiego za 2020 rok, stanowiqcego zaiqcznik do projektu uchwaiy w sprawie udzieienia
Zarzqdowi Powiatu Kiodzkiego wotum zaufania.

Materiai zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatkiodzki.rada365.pi oraz w

Biuietynie informacji Publicznej.

Ad. 7 Opinia na temat sprawozdanla zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2020.

Skarbnik Powiatu Ktodzkiego, p. Henryka Poplel omowita najwazniejsze kwestie dotycz^ce
sprawozdanla.

Wlceprzewodnlcz^cy Komlsjl zapytat, czy ktos chciatby zabrac gtos w dyskusji.

Nikt nie zabrai giosu w dyskusji.

Komisja 7 giosami za, 3 giosami wstrzymujqcymi, pozytywnie zaopiniowaia sprawozdanie z
wykonania budzetu powiatu za 2020 rok.

Materiai zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatkiodzki.rada365.pl oraz w

Biuietynie Informacji Publicznej.

Ad. 4 Sprawy rozne:



a) ustalenie terminu oraz tematow nastQpnego posiedzenia Komlsji

Komisja ustalita, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 24 czerwca 2021 roku. godz. 13.30, a
jej tematem b^dzie:

1. Informacja dotyczgca Klastra Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) oraz
Euroregionu.

2. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarzqdowe w obszarze promocji, kultury I
sportu

3. Sprawozdanie z dziatalnosci Spotecznej Strazy Rybacklej za 2020 rok oraz z zarybiania rzekl
Nysy Klodzkiej w 2020roku.

4. Monitoring Strategii rozwoju Powiatu Kfodzkiego na lata 2016 - 2020.
5. Monitoring Strategii Rozwoju Sudety 2030.

6. Koncepcja powiatowych obchodow Swiatowego DniaTurystyki.

b) przyjQcie protokotu: nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, PromocJI, Turystyki I Ochrony
Srodowiska w dniu 22 kwletnia 2021 roku.

Komisja 11 gfosami za przyjqia protokof nr 5/21.

Przewodnicz^cy Komisji powiedziaf, ze na poprzednlej komisji podejmowano temat odwiertu wod
termalnych w Lqdku- Zdroju. Dyskusja w tym zakresie miata na celu tyiko i wytqcznie przekazanie
cztonkom komisji informacji na temat faktycznego stanu tej sprawy. Poprosit o udziat w komisji
przedstawiciela gminy oraz Uzdrowiska. Otrzymano odpowiedz od Pani Prezes i Dyrektor naczelnej,
p. Joanny Walaszczyk, ktora wyrazita stanowisko, iz Zarz^d spoiki nie jest zainteresowany
omawianiem tego tematu. W zwiqzku z tak postawionym stanowiskiem ze strony Uzdrowiska oraz
brakiem przedstawiciela gminy - Burmistrza Lqdka- Zdroju temat nie b^dzie poruszany. Wyrazit
jednak zdziwienie, ze zaistniala obawa przed informacja na ten temat. Liczy na pozytywny final
sprawy dia wszystkich zainteresowanych stron.

Poruszyt rowniez wqtek oferty systemu dynamicznej informacji pasazerskiej dziatajqcy w oparciu o
serwis internetowy kiedyprzyjedzie.pl. Od kwietnia br. pasazerowie majq dost^p do informacji o
rzeczywistych odjazdach autobusu z dowolnego przystanku w sieci komunikacyjnej PKS w Klodzku
S.A. Aplikacja jest promowana, jest informacja w mediach. Jednak spotkat si^ z sytuacjami, gdzie
przewodnicy i mieszkancy sygnalizujq fakt, ze pot^czenia komunikacyjne nie s^ dostosowane do
potrzeb turystow. Osobikie odebrat sporo tego typu sygnaiow, takze ptynqcych od przewodnikow
klodzkich.

Wychodz^c naprzeciw takiemu stanowi rzeczy Przewodniczqcy sformutowal wniosek do Zarzqdu
Powiatu Kfodzkiego o nast^pujqcej tresci:

0 opracowanie przez PKS Kfodzko, we wspoipracy z gminami, tzw. matego prog ram u komunikacji
proturystycznej w Powiecie Kiodzkim m.in. poprzez lepszq koordynacjq pofqczen kolejowych 1
autobusowych dIa turystow z Wrocfawia do Kfodzka, a nastqpnie do gfownych osrodkow
turystycznych na Czarnej Gorze, Zieienca i Sokoica oraz do klodzkich uzdrowisk.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen uwaza, ze wniosek taki jest zasadny. Jednak nalezy pobudzac
gminy do tego, aby w koncu zacz^fy realizowac swoje zadania ustawowe - przewozu do miejscowoki
gminnej. Odnosi wrazenie, ze pewna siec pofqczen moze siq finansowac "wakacyjnie". Sq takie
przewozy - cyklobusy, ktore finansujq siq samodzielnie. Wyraza nadziejq na cfiqc wspofpracy gmin.

Radna, p. Krystyna ̂ liwinska uwaza, ze temat ten byf wielokrotnie poruszany, jednak bez wiqkszego
rezultatu. Powrocifa do tematu wczesniej poruszanego - wod geotermalnych oraz zapytafa
Przewodniczqcego Komisji, czy ze strony samorzqdu Iqdeckiego przyszfa odpowiedz bqdz wyrazone
stanowisko na wystosowane zaproszenie?



Przewodniczacy KomisJI odpowiedzial radnej, ze nie. Miala uczestniczyc osoba z ramienia Wydzia^u
Rozwoju, jednak nie uzyskano pot^czenia.

Radny, p. Borystaw Zatoka uwaza, ze inicjowanie "wst^pnego" opracowania przedstawionego przez
Przewodnicz^cego nie jest zasadne. Chyba, ze opracowany b^dzie plan transportowy, ktory b^dzie
"preludium" do walk! o srodki dia regionu. Podzi^kowai Przewodniczgcemu za rozmowQ ze Starost^ o
spotkach wodnych. Nalezy je promowac wsrod gmin. Zasygnalizowai temat wykaszania rowow
przydroznych, o ktorych wspomnlat na Komisji Bezpieczenstwa, Porz^dku Publicznego 1 Infrastruktury
Drogowej.

Przewodniczacy Komisji poddai pod giosowanie rzeczony wniosek.

Komisja 7 gfosami za, 1 gfosem wstrzymujqcym, 1 ghsem przeciw pozytywnie przegiasowafa
przyjqcie wniosku.

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

Na tym protokot zakohczono.

Protokofowafa: Przewodniczacy Komisji

Diana Zajqc

Adam tbckj^


