
Protokol nr 7/22

z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa,

Porzqdku Publicznego I Infrastruktury Drogowej

Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 maja 2022 roku

Godz. rozpoczQcia: 10.00

Godz. zakohczenia: 12.10

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie
Powiatowym w Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu wzi^to udziat 11 cztonkow (nieobecny Przewodnicz^cy Komisji, p. Waldemar Bicz)

komisji oraz:

1) Adamek Jerzy - p.o. Nadlesniczego Nadlesnictwa Bystrzyca Ktodzka,

2) Kmiecik Marek - Inzynier Nadzoru Nadlesnictwa Bardo Sl^skie,

3) Franczyszyn Dagmara - Sekretarz Nadlesnictwa Bystrzyca Ktodzka,

4) Gredys Grzegorz - Sekretarz Powiatu Ktodzkiego,

5) Janiszyn Tomasz - Pracownik Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog Publicznycti

6) Palmowski Andrzej - Zast^pca Nadlesniczego Nadlesnictwa Jugow,

7) Noga Bogustaw-Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowycti,

8) Pactiuta Waldemar - Dyrektor Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog Publicznych,

9) Pogonski tiukasz - Nadlesniczy Nadlesnictwa Lqdek Zdroj,

10) Popiel Henryka-Skarbnik Powiatu Ktodzkiego,

11) Rusinek Krzysztof- Nadlesniczy Nadlesnictwa Mi^dzylesie,

12) Szkwarek Arleta - Asystentka Prezesa PKS w Restrukturyzacji w ktodzku

13) Zwaduch Przemystaw - Nadlesniczy Nadlesnictwa Zdroje,

14) Elzbieta Zytyhska - Prezes Zarzqdu Spotki PKS w Restrukturyzacji w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz gosci stanowiq zatqczniki do protokotu.

ZAtACZNIKI 1-2

Wiceprzewodniczqcy Komisji, P. Tadeusz Zielinski - otworzyt posiedzenie komisji, przywitat

cztonkow komisji biorqcycti udziat w posiedzeniu. Przedstawit porzqdek posiedzenia oraz zgtosit

propozycj^ zamiany pkt 3 i 4 - z uwagi na zaproszonycti gosci.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji.

2. Eksploatacja drog powiatowycfi w zwi^zku z dziatalnoscig Lasow Panstwowych i innych

podmiotow przewozqcycti towary masowe - wspotpraca w zakresie inwestycji na drogacti

powiatowycli.

3. Biezqce opiniowanie projektow uctiwat:

a) w sprawie przyj^cia Planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dia

Powiatu Ktodzkiego.

4. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowi^cego zatqcznik do

projektu uctiwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

5. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.

6. Sprawy rozne:
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a) ustalenie daty i tematow kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku Publicznego
Infrastruktury Drogowej,

b) przyj^cie protokolu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczenstwa, Porzqdku Publicznego i
Infrastruktury Drogowej w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

Komisja 9 gtosami - za pozytywnie przyjqia zmionq porzqdku posiedzenia.

Porzqdek posiedzenia zostaf zamieszczony radnym na strong internetowq

www.powiotklodzki.rada365.pl i stanowi zaiqcznik do protokofu.
ZAtACZNIK 3

Ad. 2 Eksploatacja drog powiatowych w zwiqzku z dziatalnosclq Lasow Panstwowych I Innych
podmiotow przewozqcych towary masowe - wspofpraca w zakresle Inwestycji na drogach
powiatowych.

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Plotr Marchewka oraz Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Dariusz
Kupiec zreferowali rzeczony material przedlozony radnym na stronie.

Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Reglonalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
przedlozyl czlonkom komisji pismo RDLP dotyczgce wspomagania administracji publicznej poprzez
realizacj^ przedsi^wzi^c wspolnych z Powiatem Klodzkim.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Dariusz Kupiec zapytal czy jest mozliwe dofinansowanie w
wiqkszej wysokosci niz 50% przez Lasy Pahstwowe?

Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Reglonalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
odpowiedziat, ze udziat Lasow Panstwowych we wspolnych przedsi^wziQciach jest regulowany
Zarzgdzeniem (Nr 28/2022,m stronie internetowej LP). Nie ma tam gornej granicy udziatu Lasow
Panstwowych, natomiast srodki ktorymi dysponujg sq albo bezposrednio rozdzielane przez Dyrektora
Generalnego - w procedurze konkursowej (im wyzszy udzial samorzqdow tym wi^ksze sq zadania).
Trzeba powiedziec, ze na wnioski ztozone w tym roku - poza jednym czy dwoma - wszystkie uzyskaty
akceptacj?. W tej chwili nadlesnictwa podpisuj^ porozumienia z Dyrektorem Generalnym LP na
dysponowanie tymi srodkami (srodki Funduszu Lesnego). W dalszej kolejnoki b^dq podpisywane
umowy. Jest jeszcze II pula srodkow - mniejsza (3 min 300 tys. zt) - w dyspozycji Regionalnego
Dyrektora LP. Trzeba zaznaczyc, ze teren Kotliny Klodzkiej jest znaczgcym beneficjentem. Czy bytaby
szansa na ich zwi^kszenie? To zaiezy od sytuacji finansowej. W poprzednich latach bylo to 50 tys. zt.
srednio liczone na nadlesnictwo, teraz jest 100 tys. zt. Po pierwszym potroczu b^dzie wiadomo jak
b^dzie klarowac s\q sytuacja finansowa i jakie bytyby mozliwosci finansowe ewentualnie do jej
zwi^kszenia.

Wiceprzewodniczqcy Komisji dopytat, od czego zaiezy, jaki jest priorytet otrzymania srodkow przez
jednostki samorzqdu terytorialnego - czy to b^dzie powiat czy gminy?

Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Reglonalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
powiedziat, ze czym wi^kszy udziat jednostek samorz^du terytorialnego w rankingu, jaki
przeprowadza Regionalna Dyrekcja zgodnie z Zarzqdzeniem - wskaznik ten jest znaczqco
punktowany. Kolejnym elementem jest lesistosc przypadajqca na danq drog^. Procedura jest taka, ze
jest podpisane porozumienie z Dyrektorem Generalnym, ktory wprost mowi, jaki jest procentowy
udziat, kiedy ma bye to zadanie zakohczone i jaka jest gorna granica jego ukohczenia.

Wiceprzewodniczqcy Komisji zapytat, jaki jest termin planowania i kiedy wiadomo co wejdzie w
budzet, ktorym dysponuje Generalna Dyrekcja Lasow Panstwowych?



Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
odpowiedziat, ze strong inicjujgcg sg samorzgdy. W ciggu roku nastgpuje rozpoznanie „priorytet6w" i
mozliwoki. Zawsze jest tak, ze samorzgd wystgpuje do nadlesnictwa, ktore przekazuje z kolei do
Generalnej Dyrekcji. Ten rok mozna zaiiczyc do udanych, bowiem przyznana zostata wigksza pula
srodkow na ten cel. Jesli chodzl o planowanie - na etapie prowizorium planu - we wrzesniu - kazde
nadlesnictwo zapisuje u siebie kwotg (w poprzednim roku 50 tys. zt, w tym roku 100 tys. zt).
Rozpatrywanle wnioskow odbywa sig w marcu. Natomiast procedura konkursowa Dyrektora
Generalnego jest uruchamlana takze na etapie planu zasadniczego. W miesigcu kwietniu nastgpuje
sama procedura zatwierdzenia planu, na poczgtku maja nadlesnictwa otrzymujg informacjg i
wowczas sg podpisywane porozumienia z Dyrektorem Generalnym, nadlesnictwo juz dysponuje
srodkami finansowym i moze podpisac umowg z jednostkami samorzgdowymi.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz dodal, ze w tej chwili sg planowane przetargi i wyraza obawg czy
planowane srodki, ktore zostafy zaplanowane w ubieglym roku, a obecnie w zwigzku ze wzrostem
kosztow okazg sig niewystarczajgce. Bye moze udatoby sig zwigkszyc montaz finansowy, by moc te
zadania zrealizowac. Rozumie, ze powiat bgdzie miat mozliwosc zwigkszenia dotacji w wypadku
radykalnego wzrostu, co tak naprawdg moze nastgpic.

Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Paristwowychi
nadmienit, ze nie potrafi odpowiedziec na to pytanie. 0 srodkacti decyduje Dyrektor Generalny.
Uwaza, ze sg dwie mozliwosci - albo ograniczenie zakresu albo roztozenie tego zadania w czasie. Jest
szansa wystgpienia do Dyrektora o zgodg na zwigkszenie puli srodkow, ktorg dysponuje. Oczywistym
jest fakt, ze musi bye taka informacja, bowiem procentowy udziat wymaga zmiany catej procedury.

Rusinek Krzysztof- Nadlesniczy Nadlesnictwa Migdzylesie chciatby uzyskac jedng informacjg - jaki
jest stosunek partycypacji innych podmiotow odnosnie remontow i utrzymania drog? Podkreslit, ze
waznym aspektem jest podbudowa drog - wykonywane w latach przed rokiem 2010 jest staba. To sg
stabe drogi. Drogi robione wspdinie z Lasami sg dobrej jakosci i sg przystosowane do tych obcigzen.
Dodat, jako reprezentant nadlesnictwa, iz sg gotowi do wspotpracy. Nadlesnictwo Migdzylesie
otrzymato ponad 2 min zt na modernizacjg drog lesnych. Celem tycti modernizacji jest przeniesienie
transportu na drogi wojewodzkie, ktore majg lepszg podbudowg, przygotowane na przenoszenie
duzych mas tadunkowycli, tzw. „potok6w fadunkowych".

Wiceprzewodniczgcy Komisji zgadza sig z przedmowcg w kwestii partycypacji innych podmiotow.
Podkreslit, ze zawnioskuje pod koniec roku - przy opracowywaniu planu pracy komisji na 2023 rok -
0 uwzglgdnienie innych podmiotow przewozgcych towary masowe.

Etatowy Cztonek Zarzgdu, p. Piotr Marchewka uzupetnit, ze w poprzednich latach miata miejsce
wspotpraca chociazby z kamieniotomem, przebudowano szereg drog w jego poblizu. Ostatnio dobra
wspotpraca z Kopalnig Gabra w Nowej Rudzie Stupcu. Transport kruszywa odbywa sig ul.
Kwiatkowskiego, ktora zostata wspolnie wyremontowana z tym przedsigbiorstwem, jeden odcinek
wytgcznie na koszt tej spotki. Na tym odcinku dwa tygodnie temu zostaty zamontowane dwa
fotoradary tyiko i wytgcznie na koszt kopalni. W tym roku kolejne dziatania w tym zakresie - jesli
chodzi 0 poprawg bezpieczehstwa. Ponadto zaznaczyt, ze nie ma subwencji, tyIko dofinansowania z
rzgdowych srodkow. Trafiajg one do budzetu pahstwa — ile wroci? Cigzko powiedziec (dla
przypomnienia w zakresie Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog na powiaty w ciggu roku to kwota ok.
35- 40 mIn zt - przy 33 powiatach na Dolnym SIgsku - ok. 1 mIn). Kazda ztotowka jest cenna -
„rzgdowa", z nadlesnictwa, kamieniotomow, z gmin. Od 2015 roku poziom ten znacznie wzrost, co
mozna przetozyc na wzrost aktywnosci Zarzgdu, sigganie po te srodki i mozliwoki wktadu wtasnego,
jednak niestety w ciggu dwoch lat bardzo mocno wyhamowat. Z roku na rok jest coraz gorzej, a
biezgcy to lui „dramotycznie". Co bgdzie dalej -optymizmu nie widac.

Radny, p. Borystaw Zatoka poruszyt kwestig mostow, ktore nie sg dostosowane tonazem do
transportu. Okoto 30% mostow jest zniszczona i wymaga przebudowy. Stusznie zauwazyt podjgcie
kwestii innych podmiotow przez nadlesniczego Nadlesnictwa Migdzylesie. Sg przeciez inne



przedsi^biorstwa roznego rodzaju - np. kamieniobmy, ktore obci^zajq swoim tonazem drogi. Nalezy
wypracowac algorytm, model, ktory moze siQ stac „relacjq" pomi^dzy samorzqdami a Lasami i innymi
podmiotami, o ktory od kilku lat si^ upomina. Gdyby byJa wiedza, jaka jest strategia drog
alternatywnych, gdzie potoki transportowe b^d^ przebiegac, wowczas strategia remontowa drog
ulegtaby zmianie. Zaprosit rowniez do uczestnictwa w pracach nad Strategic Powiatu. Zawnioskowal
do Zarzqdu o opracowanle algorytmu we wspotpracy np. z instytucjq transportu samochodowego,
ktory doktadnle przelicza tonaze i jak one wptywajq na stabllnosc 1 zywotnosc drogi. Jest to kwestia
matematycznego przeliczenia, jakie straty generowane sq wskutek transportu.

Dyrektor Zarzqdu Drog Powiatowych, p. Darlusz Kupiec odnoszqc si^ do zdania przedmowcy w
temacie wniosku powiedzial, ze taka wspotpraca z Lasami Panstwowymi juz zostata nawigzana.
Nadlesnictwa Lgdek- Zdroj i Mi^dzyiesie przekazato informacj^, ktorymi potokami drogami b^dzie
odbywac si^ transport. ZDP jest w fazie przygotowania dokumentow i po analizie przekaze Zarzqdowi
Powiatu Ktodzkiemu i radnym informacje. Aby jakiekolwiek dziatania poczynic, trzeba miecdane.

Noga Bogustaw - Naczelnik Wydziatu Infrastruktury Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych
odnosz^c si^ do przedmowcow przytaczajgc przyklad drogi we wsi Gaj stwierdzit, ze kwestia nie lezy
w tonazu tyiko po prostu droga nie byta remontowana bardzo wiele lat. Z samego faktu uplywu czasu
ta droga Jest ledwie zywa" . Nie nalezy demonizowac problemu ze wzgl^du na to, ze cz^sto to moda
na powiedzenie ,,/osy niszczq". Nie do konca - jest jeszcze kultura pracy, policja, przestrzeganie
przepisow drogowych. Prosilby o spokojne podejkie do tematu. Druga kwestia - Lasy Panstwowe
prowadzq bazQ danych od 30 lat i sq w stanie wykonac szerokie analizy z kazdego miejsca - lie
drewna, jakq drogg. Bez problemu mozna stworzyc taki algorytm - kto jedzie i ile i lesnicy to robiq.
Lasy buduj^c swoje drogi wewn^trzne omijaj^ drogi trudne. Nie jest prawdq, ze Lasy nie wykonuj^
zadnych ruchow by odciqzyc mate drogi.

Ruslnek Krzysztof Nadlesniczy Nadlesnictwa Mi^dzyiesie uzupetnit mowiqc, ze LP sg instytucj^
transparentnq, s^ zawsze otwarci i do dyspozycji. Wspomniat rowniez o DSD - docelowa siec
drogowa, mapy. Lasy opracowujq rowniez takq strategie. Nadlesnictwo Mi^dzylesie w przysztym
roku b^dzie posiadaczem najwi^kszych sieci single trackow.

Wiceprzewodniczqcy Komisji podzi^kowat za gtos w dyskusji.

Radny, p. Borystaw Zatoka odniost si^ do tematu kruszyw. Okazuje s'\q, ze ok. 80% bierze si^ z
Dolnego SIgska. Zwraca si^ do zaproszonycti goki z LP o partnerstwo w opracowaniu metody
finansowania drog, uwzgl^dniajqc wszystkie dziatania turystyczne, przeciwpowodziowe.

Nadlesniczy Nadlesnictwa Lgdek Zdroj, p. Pogonski tukasz dodat od siebie, ze lasy warunkujg rozwoj
tego regionu, a przez to turystyki. Nalezy sobie rowniez uswiadomic, ze jakosc drog powiatowycli
znacznie odbiega od wytycznycti, jakie powinna ta droga posiadac. Nalezy podqzac w jednq strong,
wspierac si^, realizowac wspolnie dziatania. Lasy Panstwowe na tyle ile mogq pomagajq, partycypujq,

Wiceprzewodniczqcy Komisji podkreslit, ze intencj^ dzisiejszej dyskusji nie byto zrzucanie winy na
Lasy Panstwowe, aczkolwiek jak juz wspomniat wczesniej b^dzie wnioskowat o poszerzenie tego
punktu przy opracowywaniu planu pracy komisji na 2023 rok.

Radny, p. Adam tqcki podzi^kowat za wspotpracy LP pod kytem turystycznym. Nalezy problemy
rozwiyzywac we wzajemnej wspotpracy. Jest ona dobra, przy obopolnycti ctiyciacti, nie mozna tego
zepsuc krytyky. Probuje siy jedynie „wycisnqc" jak najwiycej dia mieszkahcow. Nalezy uswiadamiac i
przekazywac problemy „wyzej" - one bydy dobrze sprecyzowane, umiejytnie - wowczas wiycej
srodkow na drogi, w tym drogi w lasacli.

Nadlesniczy Nadlesnictwa Lydek Zdroj, p. Pogonski tukasz poruszyt alternatywne rozwiyzania, jakim
jest kolej w przypadku np. Stronia Slyskiego czy Lydka Zdroju. Tabor kotowy ponosi ogromne koszty
zwtaszcza dzisiaj w kontekscie kosztow transportu czy paliwa itd. Gdyby byta sktadnica wowczas



transport odbywat si^ tyiko do skladnicy, dalej odbywatoby si^ to drogq kolejow^. Jednak ta kolej
musi bye.

Etatowy Cztonek Zarz^du, p. Piotr Marchewka na zakonczenie podsumowat, ze zyczytby sobie takiej
wspotpracy, jaka jest do te] pory. Podzi^kowat za dotychczasowg prac^ i wspotdziatanie.

Radny, p. Borystaw Zatoka zawnioskowaJ o zaproszenie przedstawicieli LP i nadlesnictw do
budowania Strategii Powiatu Klodzkiego przez Zarzgd Powiatu Ktodzkiego.

Wiceprzewodniczgcy Komlsji podzi^kowat za udziat w posiedzeniu i w dyskusji.

Materiof dotyczqcy tematu zostaf zomieszczony na stronie internetowej

www.powiatklodzki.rada365.p! i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAU{CZNIK5

Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych we Wroctawiu dotyczqce wspomagania
administracji publicznej poprzez realizacjq przedsiqwziqc wspolnych z Powiatem Ktodzkim stanowi
zafqcznik do protokofu

ZAtACZNIK6

Wiceprzewodniczqcy Komisji zarz^dzit 3 minuty przerwy.

Po przerwie.

Ad. 3 Biez^ce opiniowanie projektow uchwat:

a) w sprawie przyj^cia Planu zrownowazonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dia

Powiatu Ktodzkiego

Etatowy Cztonek Zarzqdu, p. Piotr Marchewka oraz Dyrektor Wydziatu Komunlkacji, Transportu I
Drog Publicznych, p. Pachuta Waldemar pokrotce przedstawili i omowili rzeczony projekt uchwaty.

Radna, p. Joanna Walaszczyk zapytata o 3 zaplanowane wQzly przesiadkowe (Ktodzko, Bystrzyca
Ktodzka, Nowa Ruda) w zakresie integracji komunikacji krajowej, regionalnej i powiatowej. Jaka jest
koncepcja w zakresie tworzenia, odtwarzania lub rozwoju tych w^ztow? Czy lokalizacje, ktore sq
ulegnq zmianie czy tez pozostanq? Jak to b^dzie wygl^dato?

Pracownik Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog Pubiicznych, p. Tomasz Janiszyn odpowiedziat,
ze plan transportowy w swoim zakresie mowi o tym, w jaki sposob planowane jest funkcjonowanie
transportu publicznego na terenie powiatu ktodzkiego. Faktycznie sq zaplanowane 3 w^zty
przesiadkowe. Jest za wczesnie by mowic w jaki sposob b^dq one funkcjonowaty, a wynika to z faktu
wspotpracy powiatu z gminami - w tym przypadku gmina Nowa Ruda i Bystrzyca Ktodzka. Gminy te
sg dose rozbudowane. Kwestia miejsca w^ztow nie jest ostateczna, na t^ chwilQ PKS dysponowat
dwoma miejscami - dworzec bystrzycki (zbyty) oraz dworzec noworudzki (w planach do zbycia). W
catej „idei" w^ztow przesiadkowych nie chodzi o to, w ktorym on b^dzie miejscu tyiko o to to, ze on
ma bye.

Radna, p. Joanna Waiaszczyk odniosta si^ do stow przedmowey stwierdzajgc - z catym szacunkiem -
ze zadne to wyjasnienie. Zaplanowano 3 w^zty przesiadkowe, pytanie brzmiato - w jaki sposob
zostaty zaplanowane, za wyj^tkiem wskazania miejsc, ktore funkejonowaty w sposob naturalny przez
kilkadziesigt lat, byty w^ztami przesiadkowymi w kontekkie zmian wtasnosciowych w obr^bie spotki
powiatowej. Radna rozumie, ze na etapie planu zrownowazonego rozwoju ta koncepcja nie jest
doprecyzowana, okreslona, czy wr^cz nie jest zaplanowana.

Pracownik Wydziatu Komunikacji, Transportu i Drog Pubiicznych, p. Tomasz Janiszyn zaznaczyt, ze
nie mowimy o miejscach, ale o potrzebie. Powiat zrealizuje eel, jakim jest dowiezienie mieszkahcow
do stolicy gmin. I wowczas, gdy gmina wykaze ze swej strony potrzebQ - wowczas uruchomiony
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zostanie w^zet. Plan transportowy przewiduje, jesli zajdzie potrzeba, organizowane takich miejsc,
wspoinie z gminami.

Radny, p. Marek Mazurklewicz dodat, ze miejsce przesiadkowe musi bye tarn gdzie dworzec
kolejowy. Tak zrobiono w Dzierzoniowie i Swidnicy. Zgadza si^ z przedmowcq, nie wyobraza sobie
uruchomienie miejsca przesiadkowego 1,5 km od dworca kolejowego.

Radny, p. Borysfaw Zatoka zapytat czy plan transportowy powstawaf we wspolpracy z gminami?

Pracownik Wydziatu Komunlkacji, Transportu i Drog Publicznych, p. Tomasz Janiszyn powiedzlat, ze
przed sporzqdzeniem aktualizacjl planu transportowego, ktory byt w 2016 roku tworzony z firmq
TRAKO wystqpiono do wszystkich gmin (do czego ustawa obllguje) z tak^ informacj^. Jednak zadna
gmina nie odpowiedziata. Plan transportowy zostat poddany konsultacjom spolecznym (ogloszony na
BIP, w mediach), mozna byto wnosic uwagi. Zeszlym razem - w 2016 roku gminy wnosity uwagi, ktore
juz wtedy byly zaimplementowane do tego planu.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytat, czy jest szansa, aby powstal jeden podmiot obsfugujqcy jeszcze
bardziej „g^stq siec" przewozow? Czy taka konstrukcja na bazle tego planu mi^dzygminna moglaby
powstac? Nie mysl^c tyiko takimi kategoriami jak obowiqzek powiatu czy ustawowy obowiqzek
dowiezienia z zasadniczych osrodkow?

Pracownik Wydziatu Komunlkacji, Transportu 1 Drog Publicznych, p. Tomasz Janiszyn odpowiedziat,
ze przez caty kwlecieh byty przeprowadzone konsultacje. Wptynqt jeden wniosek od mieszkahca
powiatu, zawierajgcy 12 punktow. Mieszkaniec zasugerowat przejazd przez Sienn^, zostato to
uwzgl^dnione. Gala konstrukcja planu opiera si^ na sled podstawowej i na sieci rozszerzonej.
Podstawowe sieci to te, ktore powiat gwarantuje, ze b^dzie je finansowat. Na chwil^ obecnq
finansowane jest to co z Wojewodq. Jezeli chodzi o sieci rozszerzone s^ one bardzo rozlegte, to linie
ktore na dzieh dzisiejszy nie funkcjonujg (ok. 40). Kwestia sprowadza sIq do tego, czy znajdzie sIq
dofinansowanie- jako samorzgd bqdz wspotfinansowanie z gminq.

Radny, p. Adam tqckl poruszyt kwesti^ linil kolejowej Ktodzko Nowe -Stronie Sl^skie, z tym, ze tutaj
punktem odniesienia jest zapis; "w 2016 roku zapowiedziano rewitoUzaqq linii kolejowej dia ruchu
pasazerskiego, gtownie turystycznego". Uwaza, ze nalezatoby ten zapis uaktualnic.

Dyrektor Wydziatu Komunlkacji, Transportu I Drog Publicznych, p. Pachuta Waldemar
odpowiedziat, ze komunikacj? zastQpczg, autobusowq na linii kolejowej w tym roku uruchomit
Marszafek - linia specjalna, ktora ma jezdzic i jezdzi. Tam potrzeby komunikacyjne sq zabezpieczone
w ramach Funduszu.

Komisjo 7 gfosami-za, 4 glosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowafa projekt uchwaty.

Ad. 4 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowiqcego zatqcznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

Radny, p. Zbigniew topusiewicz zaznaczyl, ze wszystkie uwagi, ktore zostaty zgtoszone na
poprzednich sesjach, w poprzednim roku zostaty w tym raporcie ujQte. I to jest bardzo istotne.

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys przedstawit krotkq informacj^ o raporcie - jest to
juz kolejna edycja, jest on bardzo istotny bowiem podsumowuje dziatalnosc catego powiatu na
przestrzeni roku 2021. Kluczem po debacle jest wotum zaufania dIa Zarzgdu Powiatu Ktodzkiego czyli
rozpatrzenie uchwaty. Kwestie dotyczqce uwag (m.in. radnego, p. A. tqckiego, p. J. Walaszczyk, i p. T.
Zielihskiego) - stqd analiza porownawcza dotyczqca roznych obszarow dziatalnoki powiatu zarowno
w obszarze dziatalnosci jednostek organizacyjnych jak i Starostwa. Pojawit si^ rowniez nowy §
dotyczgcy analizy porownawczej powiat ktodzki na tie innych powiatow w Polsce i na Dolnym Slqsku.
Wraz z Raportem podejmowana jest rowniez uchwata dotyczgca wotum zaufania dIa Zarzqdu. Nad
raportem przeprowadza si^ debate bez ograniczeh czasowych. Uczestniczq w niej radni, jak rowniez



osoba, ktora zgtosi poparcie 300 mieszkahcow powiatu do Przewodnicz^cego Rady. Do tej pory takie
zdarzenie nie miato miejsca. Raport zostal stosownie wczesniej opublikowany przez Zarzgd na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jak rowniez na stronie powiatowej.

Komisja 7 giosomi za, 4 gfosomi wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowafo Raport a stanie

Powiatu Kiodzkiego za 2021 rok.

Material zostai zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 5 Opinia na temat sprawozdania zarz^du z realizacjl budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.

Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego przedstawila opini^ na temat sprawozdania zarzqdu.

Nie bylo glosow w dyskusji.

Komisja 7 glosami za, 4 glosami wstrzymujqcymi pozytywnie zaopiniowala sprawozdanie

zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Kiodzkiego za rok 2021.

Material zostal zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rada365.pl

oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Ad. 6 Sprawy rozne:

a) ustalenie daty i tematow kolejnego posledzenia Komisji Bezpleczenstwa, Porz^dku
Publicznego i Infrastruktury Drogowej

Przewodniczqcy Komisji poinformowat, ze nast^pne posiedzenie Komisji odb^dzie si^ w dniu
23 czerwca 2022 roku, o eodz. 10.00.

1. Retencja zasobow wodnych na terenie Powiatu Kiodzkiego

Radny, p. Boryslaw Zatoka zapytal, czy w zwigzku z tematyk^ kolejnego posiedzenia komisji mozna
bytoby zaprosic Lasy Pahstwowe a to ze wzgl^du na fakt, iz nie mogg realizowac bez szkody dia
wtasnego majqtku malej retencji, sg obcigzone za opiaty za korzystanie z wod.

Wiceprzewodniczqcy Komisji powiedziat, ze przekaze tq informacji Przewodniczicemu Komisji.

b) przyjicie protokotu: nr 6/22 z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

Nie bylo uwag do protokolow.

Komisja -11 glosami za, przyj^la protokol nr 6/22.

Wiceprzewodniczicy Komisji - po wyczerpaniu porz^dku, zamkngl posiedzenie komisji.

Na tym protokol zakohczono.

Protokolowola: Wiceprzewodniczqcy Komisji

Diana Zajqc ̂  Tadeusz Zielinski


