
Protokot nr 7/21

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony ̂ rodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 24 czerwca 2021 roku

Godz. rozpoczQcia: 13:30

Godz. zakoriczenia: 14.30

Posiedzenie odbywaio si^ w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencjq w aplikocji Microsoft Teams.

Podstawa prawna - art. 15zzx ust. 2 1 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczegolnych

rozwiqzaniach zwiqzanych z zapobieganiem, przeciwdziafaniem i zwalczaniem COVID-19, innych

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

W posiedzeniu komisji wzIqIg udziat 11 cztonkow komisji oraz zaproszeni goscie:

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

Starostwie Powiatowym w Ktodzku,

2) P. Agnieszka Kopaczyhska - Dyrektor Wydziatu Ochrony Srodowiska w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku,

3) P. Krzysztof Palarz - Wiceprezes kota „Sum", Straznik Spotecznej Strazy Rybackiej,

4) P. t.ada Ponikowska- Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku,

5} P. Marek Terlecki - Prezes Kota Ktodzko, Polski Zwiqzek W^dkarski.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zafqczniki do protokofu.

ZAtACZNIK 1-2

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

Nikt nie zgfosii uwag do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzqdku obrad komisji

2. Informacja dotyczqca Klastra Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) oraz
Euroregionu.

3. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarzqdowe w obszarze promocji, kultury i
sportu

4. Sprawozdanie z dziatalnosci Spotecznej Strazy Rybackiej za 2020 rok oraz z zarybiania rzeki
Nysy Ktodzkiej w 2020 roku.

5. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Ktodzkiego na lata 2016 - 2020.
6. Monitoring Strategii Rozwoju Sudety 2030.
7. Koncepcja powiatowych obchodow ̂ wiatowego Dnia Turystyki.
8. Sprawy rozne:

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

i Ochrony Srodowiska,

b) przyjqcie protokotu nr 6/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony

Srodowiska w dniu 27 maja 2021 roku.



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

ZAtACZNIK 3

Ad.2 Informacja dotyczqca Klastra Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny Sudety) oraz
Euroreglonu

Starosta Ktodzki, p. Maclej Awizen dedal, ze sq podejmowane spotkania w tej kwestii, jest rowniez
wspolpraca samorzqdow w tym zakresie. Euroregion b^dzie obchodzic swojg rocznic^ (25-lecie) i
poprzez wspolprac^ polsko - czeskq udalo s\q zebrac bardzo duzo srodkow. Niedawno odbylo s\q
zgromadzenie Euroregionu, ktorego Prezesem jest Czeslaw Kr^cichwost — przedstawiciel powiatu
klodzkiego. Zarzqd otrzymal absolutorium. Ma nadziej^, ze powiatowi uda si^ pozyskac nowe srodki
zarowno z mikro jak i wi^kszych grantow unijnych.

Radna, p. Krystyna Sliwiriska zapytala, na jakiej zasadzie przedsi^biorcy mogq przyst^powac do
udzialu w tym przedsi^wzi^ciu? Kiedy bylby termin, od kogo i od czego to zaiezy?

Starosta Ktodzki, p. Made] Awizen odpowiedzial, ze Klaster Energii zostat zaiozony przez 5 gmin. Aby
obejmowal caty powiat musi bye co najmniej 14 gmin plus powiat. Na tg chwilQ znajduje si^ 13 gmin.
To, czy ktos jest w Klastrze zaiezy od dotychczasowych cztonkow. Jest to wspolna decyzja cztonkow.
Samorzqdy skorzystaly z funduszy zewn^trznych.

Radna, p. Krystyna Sliwinska dopytata, jakie kryteria nalezy spetnic przy przyjQciu nowych cztonkow
do Klastra Energii?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odpowiedzial, ze wszystkie zasady funkcjonowania Klastra sg
opisane, poleca strong internetowq klasterares.pl, tam sq wszystkie regulaminy, sposob
przyjmowania, warunki. Wszystko jest opisane na stronie internetowej. Zacti^ca do jej zapoznania.

Radny, p. Michat Cisakowski w zwiqzku ze zmian^ lidera projektu - czy siedziba zostanie przeniesiona
z Dusznik Arena do Lqdka- Zdroju? Czy zmiana ma charakter rotacyjnym czy staty?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen oznajmit, ze s^ prowadzone na ten moment rozmowy, aby
faktycznie przeniesc siedzib^ do dworca PKP w Lgdku- Zdroju.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat, czy obserwowany jest proces „zasolarzania"7 Protestowano
przeciwko budowie masztow, czy w planowaniu przestrzennym jest jakiekolwiek narz^dzie jak to
b^dzie wyglqdac w najblizszej perspektywie?

Starosta Ktodzki, p, Maciej Awizen odnosz^c si^ do kwestii poruszonej przez radnego Zatok^
podkreslit, ze to gminy majq plany zagospodarowania, studium uwarunkowan i kierunki
zagospodarowania przestrzennego i to one muszq wskazywac, co powinno bye w icli gminie i w jakim
miejscu. Uwaza, ze jest wiele zaniedbah w planachi zagospodarowania przestrzennego.

Radny, p, Borystaw Zatoka prosi o podniesienie problemu budowania struktury solarnej
niezauwazonej przez uczestnikow Klastra -o zwrocenie uwagi na problem estetyczny tego procesu.

Radny, p. Jacek Hecht odniost siQ do wypowiedzi przedmowcow mowiqc, ze w obecnej ctiwili obecne
regulacje, proponowane rozliczenia stanq s\q bardzo niekorzystne dia osob chcqcych fotowoltaik^. Sq
one bardzo niekorzystne finansowo. Farmy fotowoltaiczne wcale nie powstajq tak bardzo tatwo.
Dynamika rozwoju nowycti farm jest bardzo mocno zahamowana.



Ad. 3 Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarz^dowe w obszarze promocji, kultury i
sportu.

P. Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku pokrotce omowit udost^pnione radnym materiaty dotycz^ce omawianego

tematu.

Radna, p. Krystyna Sliwihska zapytala, w jakiej wysokosci dofinansowanie otrzymata Fundacja
Festiwali Chopinowskich?

P. Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji i Kultury w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku, odpowiedziata, ze Fundacja Mi^dzynarodowychi Festiwali Chopinowskicti
otrzymata dofinansowanie w kwocie 12 000 zt.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony
www.powiatl<lodzki.rada365.pi i stanowi zaiqcznik do protokolu.

na stronie internetowej

ZAtACZNiKA

Ad. 4 Sprawozdanie z dziatalnosci Spotecznej Strazy Rybackiej za 2020 rok oraz z zarybiania rzeki
Nysy Ktodzkiej w 2020 roku.

Przewodnicz^cy Komisji spytat, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabratgtosu.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony

www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

na stronie internetowej

ZAtACZNiKS

Ad. 5 Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Ktodzkiego na lata 2016 - 2020

Przewodniczqcy Komisji spytat, czy ktos chciatby zabrac gtos.

Nikt nie zabrat gtosu.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony
www.powiatklodzki.rada365.pl I stanowi zaiqcznik do protokolu.

na stronie internetowej

ZAtACZNiKS

Ad. 6 Monitoring Strategii Rozwoju Sudety 2030

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizeri nadmienit, iz jest to strategia o ktorq opierajq si^ prace nad FST
i ma nadziej^, ze zostanie uwzgl^dniony czynnik spoteczny. W zeszty poniedziatek odbyto si^
spotkanie w Urz^dzie Marszatkowskim. Pan Marszatek potwierdzit, ze planowane jest powotanie ZIT
w trzech powiatach: Dzierzoniow, Zqbkowice Slqskie, Ktodzko. Nalezy przygotowac zatozenia
strategiczne, ktore b^dq „kompatybilne" ze strategic Sudety 2030.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

na stronie internetowej

ZAtACZNlK?



Ad. 7 Koncepcja powiatowych obchodow Swiatowego Dnia Turystyki.

P. Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocjl i Kultury w Starostwie
Powlatowym w Ktodzku pokrotce omowila udost^pnione radnym materiaty dotyczqce omawianego

tematu.

Przewodnlczqcy Komisji spytai, czy ktos chciatby zabrac glos.

Nikt nie zabratgtosu.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.racla365.pl i stanowi zaiqcznik do protokolu.

ZAtACZNIKS

Ad. 8 Sprawy rozne:

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisji

Komisja ustalita, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 24 sierpnia 2021 roku, godz. 13.00, a
jej tematem b^dzie:

1. Wody termalne Powiatu Kfodzkiego i aktualne szanse ich efektywnego wykorzystania w
powiecie kiodzkim.

2. Stan zaawansowania realizacji projektu drogi 58.

b) przyjQcie protokotu: nr 6/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
^rodowiska w dniu 27 maja 2021 roku.

Komisja gtosami 10-za przyjqia protokol nr 6/21 w dniu 27 maja 2021 roku.

Radny, p. Michat Cisakowski w zwi^zku z planowanym tematem nast^pnej komisji dotyczqcym stanu
zaawansowania drogi SB zwraca si^ z pytaniem o mozliwosc doi^czenia informacji o modernizacji
drogi Kudowa Zdroj - Duszniki Zdroj oraz Szczytna - Ktodzko? Radny dodat, ze w przypadku tej
drugiej ma nastqpic zmiana i b^dzie prawdopodobnie obwodnica Szalejowa.

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awlzen odpowiedzial, ze w dniu jutrzejszym w siedzibie GDDiK odb^dzie
s\q konferencja w sprawie Szczytna -Ktodzko. B^dzie tez tam nasz przedstawiciel, wszystkich
serdecznie zach^ca do udziatu. Dodat, ze Zarzgd postara s\q przygotowac informacji na temat tego
odcinka.

Radna, P. Krystyna Sliwinska zapytata o mozliwosc przyspieszenia modernizacji drogi w Ctiocieszowie
i w Studziennej. Zdjicia tej drogi znajdujg sii na stronie radia Wroctaw. Jest to droga do Gor
Stotowycli, turysci i mieszkancy „/op/(?s/i za glowq". Droga ta od dtuzszego czasu wymaga remontu. Z
wiedzy radnej wynika, ze od przysztego roku moze ona bye wpisana w plany modernizacji drog
powiatowych). Prosi o informacji w tej sprawie. Drugie pytanie dotyczy Dozynek- plany oraz terminy?

Starosta Ktodzki, p. Maciej Awizen odpowiedziat radnej, ze w przypadku drogi Ctiocieszow i
Studzienna sytuacja nie jest najgorsza. Byta tam jedna dziura, ktora trzy dni temu zostata zatatana,
natomiast pozostata czisci drogi nie jest planowana wtym momencie do remontu. Byta planowana w
ramach „powodzi6wek", jednak program ten jest zamkniity w catoki. Zniszczenia powodziowe nie si
realizowane przez panstwo. Pojawiajg sii jednak inne projekty, poki co Gmina Szczytna nie wskazuje
tej drogi jako drogi strategicznej. Nie przewiduje sii na ten moment dofinansowania czy remontu w
catosci.



Radna, p. Krystyna Sliwinska dopytuje, o jakich mozliwokiach pozyskania srodkow jest mowa?

Starosta Ktodzki, p. Maclej Awizen odpowiedzial, ze ma na mysli nowy okres programowania
unijnego oraz Polski tad. Ma jednak nadzieje, ze powroci si^ do „powodzi6wek", lipiec jest miesiqcem
trudnym.

Radny, p. Borystaw Zatoka zwrocit siQ z pytaniem do Starosty o barierki ochronne w Lgdku- Zdroju?
Nie pasujq do zabudowy miasta. Czy bytaby mozliwosc zmiany projektu? Zmieniioby to wizerunek
Lgdka- Zdroju.

Starosta Ktodzki, p. Made] Awizen poruszyt temat dozynek oraz zwrocit sl^ do wszystkich gmin z

informacj^ o doflnansowanie dozynek wspolnie. Srodki finansowe na ten eel to okoto 43 tys. ztotych.

Rozestane zostaty pisemne zapytania 1 oczekuje sl^ na odpowiedl Jezeli chodzi o pytanie radnego

Zatoki w kwestii barierek w L^dku- Zdroju powiedziat, ze wymagatoby to inwestycyjnych zmian.

Barierki te sq obowi^zujqce i zgodne z projektem, zgodne z wielkoscig i wytrzymatosci. DIa przyktadu

podat barierki przy ul. Kosciuszki, koto Szkoty Muzycznej w Ktodzku kiikakrotnie uratowaty zycie

dzieciom. Co najwyzej mozna pomyslec o ich przemalowaniu, ale to pozostawia Burmistrzowi L^dka-

Zdroju.

Radna, p. Krystyna Sliwinska odnosnie dozynek spytata, co w sytuacji, gdy do wspotpracy zadeklaruj^
si^ dwie lub wi^cej gmin?

Starosta Ktodzki, p. Macie] Awizen odpowiedziat radnej, ze obawia si^ faktu, gdy do wspotpracy nie
zgtosi si^ zadna gmina. Cz^sc gmin nie planuje organizowac dozynek w ogole, gmina Radkow mimo
wieloletniej wspotpracy postanowita wypowiedziec umow^ w prowadzeniu dozynek powiatowychi.
Jest to jednak duze obci^zenie i duze koszty. Jezeli faktycznie nikt siQ nie zgtosi b^dzie namawiat
„indywidualnie".

Radny, p. Midiat Cisakowski zapytuje o aktualn^ informacj^ odnosnie Doliny potwierdzaj^cq udziat
w tej inwestycji. Bodajze jesieni^ Duszniki- Zdroj oraz Szczytna zabezpieczyty po 100 tysi^cy ztotych
na I etap modernizacji drogi w Dolinie. Drugie pytanie dotyczy wspotorganizacji innych przesi^wzi^c
powiatu z gminami w najblizszym czasie, oprocz dozynek?

Starosta Ktodzki, p. Made] Awizen odpowiedziat, ze najblizsza impreza to Festiwal Pstr^ga, ktory
odb^dzie si^ 3 lipca 2021 roku w Kudowie- Zdroju, ktora jest wspotorganizowana z powiatem juz od
wielu lat, Wi^kszosc imprez wspotorganizowana jest z gminami, czy to np. 3 maja czy 11 listopada.

Przewodniczqcy komisjl - po wyczerpaniu porz^dku, zamkn^t posiedzenie komisji,

Na tym protokot zakohczono.

Protokoiowaia: Przewodni

Diana Zajqc

^  / ̂\Adam tOi

/ w\

Komisji

iW\


