
Protokot nr 5/22

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 26 maja 2022 roku

Godz. rozpocz^cia: 12:30

Godz. zakonczenia: 14.45

Miejsce posiedzenia: sala obrad Rady Powiatu Ktodzkiego (sala nr 109) w Starostwie

Powiatowym w Ktodzku, przy ul. Okrzei 1.

W posiedzeniu komisji wzi^to udziat 9 cztonkow komisji (nieobecni radny, p. Waldemar Bicz i

radna, p. Malgorzata Kanecka) oraz:

1) Cudzik Tomasz - Prezes Kota towieckiego „Lis" w Bystrzycy Ktodzkiej,

2) Frymus Rafat - Pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w/m,

3) Gajek - Bogusz Renata- Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji, i Kultury w/m,

4) Jastrz^b Pawet - Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Ktodzku,

5) Ledowski Aleksander - Prezes Kota t-owieckiego „Muflon" w Bystrzycy Ktodzkiej

6) Popiel Henryka - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego

7) Zbigniew Dqbrowski - w zastQpstwie p.o. Kierownika Powiatowego Zespotu Doradcow DODR

w Ktodzku, p. Janusza Redmerskiego,

8) Kubicki Jacek-PUP w Ktodzku.

Listy obecnosci radnych oraz przybytych gosci stanowiq zatqczniki do protokoiu.

ZAtACZNIK 1-2

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

Nikt nie zgiosil uwag do porzqdku obrad.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porzgdku obrad komisji.

2. Biez^ce opiniowanie projektow uchwat.
3. Aktualnoki dotycz^ce rolnictwa Ziemi Ktodzkiej przedstawione przez Dolnoslqski Osrodek

Doradztwa Rolniczego we Wroctawiu - Powiatowy Zespot Doradcow w Ktodzku.
4. Informacja dotyczqca dziatalnoki Powiatowego UrzQdu Pracy w Ktodzku wraz z realizacjq

Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
na lata 2021- 2027 za 2021 rok.

5. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowigcego zalqcznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.

6. Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.
7. Koncepcja powiatowych obchodow Swiatowego Dnia Turystyki.

8. Sprawy rozne:

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

b) przyjQcie protokotu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

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



ZAt/\CZNIK3

Ad.2 Biezqce opiniowanie projektow uchwat.

Nie byfo projektow uchwaf do zaopiniowania.

Ad.3 AktualnoscI dotyczqce rolnictwa Ziemi Ktodzkiej przedstawlone przez Dolnoslqski Osrodek
Doradztwa Rolniczego we Wrodawiu - Powiatowy Zespot Doradcow w Ktodzku.

Zbigniew Dqbrowski - w zast^pstwie p.o. Kierownlka Powiatowego Zespotu Doradcow DODR w
Ktodzku, p. Janusza Redmersklego przedstawit rzeczowo aktualnoki dotyczqce rolnictwa Ziemi
Ktodzkiej.

Przewodniczqcy Komisjl odniost si^ do materialu przekazanego przez p. Leszka Bobuli - Prezesa
Dolnosl^skiej Izby Rolniczej, na poprzednim posiedzeniu komisji. Podnosi tam temat cen nawozow -
jak wygl^da sytuacja na obecnq chwil^? Podniesiony byt rowniez temat ograniczenia dost^pu do
paliw - czy problem ustat? Trzecia kwestia - sygnalizowana - to kwalifikacje w przepisach rolnikow.
Produktem wpisanym na list^ krajowg produktow tradycyjnych jest sudecki miod wielokwiatowy oraz
sudecki miod gryczany. Pszczelarstwo jest pot^g^ powiatu w dziedzinie rolniczej i agroturystyki.

Zbigniew Dqbrowski - w zast^pstwie p.o. Kierownlka Powiatowego Zespotu Doradcow DODR w
Ktodzku, p. Janusza Redmersklego odpowiedziat: po pierwsze ceny nawozow sq wysokie. Czy
spowoduj^ podwyzk^ ceny surowcow takich jak zboze czy rzepak? - Oczywiscie, to nie ulega
wqtpliwosci, zwtaszcza na rynku deficytowym ktory juz jest. Wynika to i z sytuacji politycznej i cen
gazu, ale rowniez z faktu ograniczonej mozliwoki importu. Co do ograniczenia dost^pu do paliw -
trudno mu si^ do tego odniesc. Nie stychac glosow rolnikow jesli ctiodzi o zakup paliwa. Wsparcie
matych czy duzychi gospodarstw - to problem natury produkcji i intensywnosci produkcji i problem
socjalny. Srednio w Polsce jest ok. 60 tys. gospodarstw. Istnieje tzw. doptata do pierwszych 30 ha,
teraz juz do 50 ha, do 30 sztuk bydta, 20 sztuk krow. To s^ ograniczenia, ktore muszq bye, w powiecie
ktodzkim jesli chodzi o bydto, ktorego byto duzo. W tej chwili jest ok. 11 tysi^cy sztuk. Srednia to ok.
10 sztuk na gospodarstwo. To bardzo mato. Zawsze b^dzie niezgoda pomi^dzy duzymi a mniejszymi
gospodarstwami produkcyjnymi. Brak zaktadow przetworczych, ktore poupadaty w latach 90-tych.
Tam gdzie jest zaktad przetworczy tam jest produkcja.

Radny, p. Borystaw Zatoka stwierdzit, ze sq to ciekawe informacje. Zagadnienie, ktore przedstawit
przedmowca powinno bye wprowadzone do Strategii Powiatu. Nalezatoby skierowac zaproszenia do
Osrodka w celu wspottworzenia i wtqczenia przetworstwa Strategii Powiatu Ktodzkiego. Nie ma teraz
pomystu na polsk^ wies. Oprocz tematu przetworstwa odniost s\q do spotek wodnych , ktore
przenikajq w bardzo rozne sfery - i bezpieczehstwo powodziowe i zasoby wodne. Pytanie - czy spotki
wodne powinny wrocic do naszego systemu i czy w Strategii - szeroko nazywanej - powinny bye
wspierane?

Starosta Ktodzki, p. Made] Awizeh odpowiedziat, ze uwzgl^dniany jest ten aspekt w Strategii juz od
dtuzszego czasu. Od niedawna wydano pozwolenie na ubojni^ na terenie powiatu ktodzkiego. Powiat
jako teren turystyczny - tez potrzebuje zywnosci zwtaszcza lokalnej bo taka jest tendencja wsrod
mieszkahcow. I nalezy tq lokainq zywosc zabezpieczyc. To wszystko w Strategii i w zatozeniach
przysztokiowych jest zawarta.

Ledowski Aleksander- Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Bystrzycy Ktodzkiej poruszyt dwa
aspekty: po pierwsze - stan przetworstwa roino - spozywczego na terenie powiatu, ktorego
praktycznie brak. Jedynie w Trzebieszowicach - ruiny po przetworni konserw mi^snych, nie
wspominajqc o mieczarni. Jedynie serownia w Wilkanowie, ktora nie prowadzi skupu mieka
wytworzonego na miejscu, tyiko zaopatruje si^ „no zewnqtrz". Na terenie Dolnego Sl^ska istniejq 2
mieczarnie. Nie ma drobnych przetworni, ktore by zagospodarowywaty ten surowiec wytworzony na
miejscu. Dodat, ze bierze udziat w programie Zielona Dolina Sudetow - program prowadzony przez



Uniwersytet Przyrodniczy i Osrodek Doradztwa ktorego celem jest intensyfikacja produkcji wotowiny
na terenie

Sudetow. Efektem tego jest powstanie kilka stad. Na bazie tego programu powstata Spoidzielcza
Grupa Producentow w Scinawce, majqca 7 czionkow. Wotowina produkowana tarn - jest wywozona,
w II etaple b^dzle certyfikowana. Podsumowujqc przetworstwo nie istnleje, potrzeba duzo wkladu i
ch^ci, inwestora. Nie sztukq jest wyprodukowac, tyiko zapewnic ciqgfosc dostaw surowca.

Gajek - Bogusz Renata - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji, 1 Kuitury w/m zaprosila na kolejne
spotkanie zwi^zane z budowq Strategii Powiatu Ktodzkiego. Do tej pory odbyty sl^ juz dwa spotkania.
Na ostatnim - 19 maja - sprawy zwiqzane z obszarem rolnictwa. Temat wazny 1 powinien si^ w
Strategii znalezc. Kolejne - 01 czerwca formutowane b^dq juz cele rozwoju powiatu do 2030 roku.
Serdecznie zaprasza.

Radny, p. Jacek Hecht zwrocit uwag^ na jedng rzecz -rolnlctwo stato si^ profesjq maio znanq i
praktykowanq przez coraz w^zszq grup^ ludzi. Powrot bydta mi^snego i mieczarstwa i owczarstwa na
terenie powiatu ktodzkiego oznacza szans^ na zwi^kszenie dochodow ludnosci wiejskiej, rolniczej. W
naszym wspolnym dobrze rozumianym interesie o te udogodnienia warto zawalczyc.

Przewodnlczqcy Komisji odnoszqc sIq do tematu zwiqzanego z funkcjonowaniem kol towieckich.
Zapytat przedstawicieli reprezentujqcych Kota towieckie - jakie sq problemy, z ktorymi powiat moze
pomoc w ich rozwiqzaniu?

LedowskI Aleksander- Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Bystrzycy Ktodzkiej przedstawit - na
przyktadzie kota, ktore reprezentuje sytuacj^. Koto to dzierzawi od Urz^du Marszatkowskiego za
posrednictwem Starostwa Powiatowego ok. 14 tysi^cy tia. Do tego roku optata za dzierzawQ wynosita
ok. 8 tysiQcy ztotycli rocznie, W tym roku optata dzierzawna wzrosta do 51 tysi^cy ztotych. Z mocy
ustawy Koto tiowieckie jest zobowiqzane do wyptacania odszkodowania rolnikom za szkody
wyrzqdzone z upraw rolnych przez zwierzyn^ lesnq. Produkt rolniczy - dziczyzna - sprzedawany jest
na rynku. Cena 1 kg dzika w skorze - to 4 ztote, jeleh - ok. 6 ztotycti. Cena tony pszenicy - 1,6 zt,
rzepaku - 4,7 tys. zt, cena prognozowana gryki 1,5 tys. zt {powiat 10 % krajowej produkcji grykil). Kota
b^dq „gospodarzyc" rok, potem zobowiqzania z tytutu odszkodowah „spiynq" na Skarb Panstwa.
Problemem jest tez cos innego. Na terenie gruntow rolnycti - przyktadowo droga od Polanicy Zdroj
do Bystrzycy Ktodzkiej - wzdtuz niej sg zabudowy. Wytgczenia z powierzchni obwodow czyli
zmniejszenie optaty dzierzawnej odbywa sIq tyIko na podstawie odebranycli budynkow mieszkalnycti.
W momencie kiedy zaczyna si^ budowa, przepis prawa towieckiego mowi, ze wolno wykonywac
polowania 150 m od zabudowah, jezeli sg place zabaw bgdz miejsca uzytecznosci publicznej - 500 m,
ale za szkody trzeba zaptacic. Kwestia jest tez taka - ile jest budynkow zamieszkatycfi, a nie
odebranycli, ktore nie widniejq w ewidencji budynkow. Na przyktadzie - pomi^dzy 3 dziatkami jest
plantacja truskawek, na ktorq wtargn^ty sarny i j^ zniszczyty. Jednak w tym przypadku udato si^
dogadac z wtascicielem. Presja ze strony rolnikow na wyptaty odszkodowan jest ogromna. Zmieniono
rowniez kategoryzacj^ obwodow - presja nadlesnictw i Lasow Panstwowych aby „wystrzelac" jak
najwi^cej jeleni. Obwody w naszym rejonie sq bardzo dobre i st^d te wysokie optaty dzierzawne.
Zwraca si^ z prosbq - za posrednictwem Starostwa - o weryfikacj^ wyt^czen ze strony Urz^du
Marszatkowskiego. Aby nie ptacic optat za grunty, na ktorych nie mozna wykonywac polowania.

Frymus Rafat - Pracownik Wydzlatu Ochrony Srodowiska 1 Rolnictwa w/m odniost si^ do
przedmowcy i powiedziat, ze dzierzawi siQ na 10 lat obwody towieckie, co nie znaczy ze co 10 lat jest
nowy podziat na te obwody. Tutaj byta zmiana ustawy. Wyt^czenie a oswiadczenie o zakazie
polowania - nalezy te poj^cia odroznic. W przypadku wytqczenia musi bye aneks do Uchwaty. Caty
podziat jest regulowany Uchwaty Marszatka - z chwil^ uszczuplenia obwodu o jak^s powierzctini^
wowczas nalezy zmienic uctiwatQ w tej cz^sci. Na poziomie Starostwa nie da si^ tego „przeskoczyc".

Ledowski Aleksander- Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Bystrzycy Ktodzkiej uzupetnit, ze jesli
budynek b^dzie stawiany na dziatce siedliskowej czy rolnej - jest to wowczas presja na
odszkodowania. Sygnalizuje, by Starostwo Powiatowe zwrocito na to uwag^, wspolnie z UrzQdem



Marszatkowskim w jakis sposob doprowadzic do tego by te wyt^czenia gruntow, zmniejszenie
powierzchni obwodu odbywato si^ niejako w momencie uzyskania pozwolenia na budowQ.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytat, czy nie mozna bybby wystqpic w trybie dost^pu do informacji
publicznej o wskazanie obszarow niezabudowanych, takich ktore nie dostaty pozwolenia na budow^.

Cudzik Tomasz - Prezes Kota towieckiego „Lis" w Bystrzycy Ktodzkiej powiedziaf, ze w zwi^zku z
sytuacj^ panujqcq na Ukrainie ptody rolne poszty o 3 razy w gor^. Zwraca si^ z prosbq o zwolnienie z
opiat za ten rok. Gdyby byta taka mozliwosc, bo to tak naprawd^ bye albo nie bye dia kol lowieckich.

Przewodnicz^cy Komisji zaproponowaf aby sprecyzowac problemy i je wypunktowac. Sg sprawy,
ktore moze zatatwic powiat, marszatek, a sq sprawy, ktore wymagajq zmiany ustawodawczej.
Merytoryczny wydziat sprecyzuje propozycje. Pozostawia sprawQ jako otwartq do dalszego dzialania
1 pomocy taka jaka jest mozliwa ze strony powiatu.

Frymus Rafat - Pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w/m odniost si^ do propozycji
wstrzymania czynszu czy roztozenia go na raty. Wystqpiono z takim zapytaniem do Ministerstwa
Srodowiska oraz do Biura Obstugi Prawnej Starostwa Powiatowego w Klodzku. Z ministerstwa nie
otrzymano odpowiedzi, natomiast BOP odpowiedziat, ze nie mozna ani tego wstrzymac ani rozlozyc
na raty z jednej proste] przyczyny - nie jestesmy beneficjentem tych pieni^dzy. Z Jego wiedzy wynika,
ze Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych we Wroctawiu przy starym podziale praktykowaia
wplatQ na raty.

Starosta Ktodzkl, p. Macie] Awizen poprosit o przygotowanie pisma, przez wszystkie kota towieckie
czy kazdego z osobna, poprzez wskazanie problemow, najlepiej w punktacfi, aby - tak jak wspomniat
przewodnicz^cy komisji rozdzielic tematyk^ do odpowiednich miejsc.

Radny, p. Jozef Kott podniost temat powotania Komisji Rolnictwa - nalezatoby si^ nad tym jeszcze raz
zastanowic. Problem z kotami towieckimi, rolnictwem jest ze powazny.

Radny, p. Jacek Hecht jako, ze tqczy profesj^ bycia rolnikiem z hobby, jakim jest towiectwo rowniez
chciatby skomentowac i potwierdzic wszystkie obawy wypowiedziane przez kolegow mysliwych - to o
czym mowig to nie jest ich fantazja, tak zmienito si^ prawodawstwo. Trudno mu uwierzyc, ze ktos
chciatby intencjonalnie zniszczyc kota towieckie w Polsce. Z punktu widzenia pahstwa mysliwych jest
zaiedwie 120 tysi^cy. duzo czyniq, aby ograniczac populacjQ dzikdw w miescie. Nie jest tak, ze one
uciekajq do miast poniewaz nie mogq znalezc pokarmu - wr^cz odwrotnie - ich ptodnosc jest tak
wysoka przy starzej^cej si^ populacji mysliwych - bo to rowniez jest problemem. Na dzieh dzisiejszy
sytuacja kot jest „c/obro". Wedtug wiedzy radnego zadnemu z kot nie grozi upadtosc, ale ceny ptodow
rolnych podrozaty rok do roku srednio o 100% i te ktopoty nieuchronnie sIq zacznq. Rosnie
swiadomosc i rowniez roszczeniowosc rolnikow, wartosc tych szkod wzrosnie. Jezeli dosztoby do

upadtoki ktoregos z kot oznaczatoby to gigantyczne problemy dIa rolnikow na ktorych terenie koto
ma swoj obwod towiecki, poniewaz takie koto ogtaszajqc upadtok odst^puje od dzierzawy, przestaje
prowadzic gospodark^ lek^. Co mozemy zrobic? Chociazby lobbowac, naciskac na ustawodawcow,
ze jednak mysliwi petni^ rol^ w spoteczenstwie. Dodat, ze jest ogromny problem wysokiej populacji
jeleni. Ich populacja w Masywie Snieznika czy Gorach Bystrzyckich juz dawno przekracza pojemnok
towiska. Zach^ca do pomocy mysliwym poprzez kupno zwierzyny bezpokednio od nich. Koto
tiowieckie „Czajka" uruchomito punkt sprzedazy bezpokedniej. W roku 2020 i 2021 z powodu
pandemii koronawirusa catkowicie ustat eksport dziczyzny na Zachod.

Radny, p. Borystaw Zatoka poruszyt temat umocnieh brzegow, dziatania przeciwpowodziowe na
ciekach wodnych. Czy kota tiowieckie uczestniczg w konsultacjach projektu prowadzonego przez
RZGW? Temat jest niezwykle wazny - ciqgi do wodopojow sq przerywane twardq, wysokq zabudowq.
W Udku Zdroju regularnie strazacy wyciqgajq sarny z kilku miejsc, w ktorym jest dojkie do rzeki -
nieuregulowane. Jest to ostatni moment na wprowadzenie poprawek do projektu.



Jastrzqb Pawet - Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Ktodzku odniosi siQ do szkod towieckich - koto

zapfacilo juz 90 tysi^cy ztotych majqc budzet w wysokoki 150 tysi^cy ztotycti rocznie. Pomimo

protestow do Urz^du Dolnosl^skiego - nie otrzymano do dnia dzisiejszego w ogole zadnej

odpowiedzi, wr^cz nie zostato to uwzgl^dnione.

Ledowski Aleksander- Prezes Kota towieckiego „Muflon" w Bystrzycy Ktodzkiej odniost sIq do

kwestii poruszanej przez radnego Zatok^ podzlelaj^c jego zdanie - nie uwzgl^dnia si^ przy regulacjach
dost^pu dzikiej zwierzyny do wody.

Ad. 4 Informacja dotycz^ca dziatainosci Powiatowego Urz^du Pracy w Ktodzku wraz z realizacj^

Powiatowego Programu Przeciwdziatania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na

lata 2021- 2027 za 2021 rok.

Kubicki Jacek - Powiatowy Urzqd Pracy w Ktodzku omowit materiat, ktory wczesniej zostat

zamieszczony radnym na stronie.

Radny, p. Jozef Kott w zwi^zku z agresjq Rosji na Ukrainie zapytat, ile osob (uchodzcow)
zarejestrowato si^ w PUP w Ktodzku, jaka jest liczba osob, ktore skorzystato z Targow Pracy? Drugie
pytanie zwiqzane jest z informacjq czy prawd^ jest, ze dtugotrwale zatrudnieni pracownicy polscy w
sektorach ustugowycli, pensjonatacti, hiotelach - s^ zast^powani ukrainskimi? Czy sytuacja jest
monitorowana?

Kubicki Jacek - Powiatowy Urz^d Pracy w Ktodzku odpowiedziat, iz w przypadku Ukrainy- ci ktorzy

przybyli po 24 lutym br. - czyli w momencie wybuctiu wojny na Ukrainie - majg utatwione podj^cie
zatrudnienia. W zasadzie utatwienia majq przedsi^biorcy, ktorzy zobowiqzani sq w ciqgu 14 dni do

zgtoszenia w Urz^dzie Pracy osoby poctiodzenia ukrainskiego. Sq to tryby uproszczone. Na dzien
dzisiejszy zatrudnionycii jest 765 obywateli Ukrainy. W ubiegtym roku przed konfliktem byto icti 1380.
Jezeii ctiodzi o rejestracj^ - do tej pory liczba icti wynosita 108 osob. Nie styszat o takim „zjawisku"
jakoby w pierwszej kolejnosci byli zatrudniani obywatele ukrainscy.

Radny, p. Borystaw Zatoka zasugerowat, iz zasadnym bytoby zankietyzowac - wspolnie z gminami
osoby, ktore przybyty zza wschodniej granicy. Radny spotkat siQ z sytuacjami - Jatalnie
swiadczqcymi o nos", gdzie zatrudnia si^ Ukraincow wysokokwalifikowanycti -przyktadowo - dwocti
lekarzy zatrudniono w jednym z gospodarstw agroturystycznycti w Lgdku Zdroju, za 11 zt/ti poniewaz
nikt icti nie dopytat co oni potrafiq. Mozna trafic na ludzi, ktorzy okaz^ s\q bardzo pomocni w kraju.

Starosta Ktodzki, p. Macie] Awizen dodat , ze uchodzcy z ctiwii^ nadania PESEL-u powinni bye
kierowani do Powiatowego Urz^du Pracy. Niestety tak nie jest. Jezeii chce pracowac wcale nie musi
korzystac z posrednictwa pracy i najcz^kiej tego nie robi. Ankiety takie s^ prowadzone od miejsc
gdzie jest zakwaterowanie zbiorowe. W ktodzkim szpitalu juz zostato zatrudnionych dwoje lekarzy z
Ukrainy, kolejni oczekujg na zatrudnienie. Niestety panstwo polskie „przeszkadza" w zatwierdzeniu
specjalizacji lekarskiej. Jest to problem ogolnopolski i wielokrotnie zgtaszany. Powiat ktodzki ma 9
umow podpisanycti z pensjonatami i w kazdym z nicti znajduje si^ ankieta, dzi^ki ktorej jest wiedza
kto gdzie pracowat i do jakiej pracy jest cliQtny.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopowiedziat, ze warto wiedziec „kim dysponujemy i kogo potrzebujemy
na terenie powiatu".

Material dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej

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

ZAtfiiCZNiKA

Ad. 5 Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Ktodzkiego za 2021 rok, stanowi^cego zatqcznik do
projektu uchwaty w sprawie udzielenia Zarzqdowi Powiatu Ktodzkiego wotum zaufania.



Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys przedstawil krotkg 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 Zarz^du Powiatu Ktodzkiego czyli
rozpatrzenie uchwafy. Kwestie dotyczqce uwag (m.in. radnego, p. A. tqckiego, p. J. Walaszczyk, i p. T.
Zielihskiego) - stqd analiza porownawcza dotycz^ca roznych obszarow dziatalnosci powiatu zarowno
w obszarze dziafalnosci jednostek organizacyjnych jak i Starostwa. Pojawit sIq rowniez nowy §
dotyczgcy analizy porownawczej powiat ktodzki na tie innych powiatow w Polsce i na Dolnym Slqsku.
Wraz z Raportem podejmowana jest rowniez uchwala dotycz^ca wotum zaufania dIa Zarz^du. Nad
raportem przeprowadza si^ debate bez ograniczeh czasowych. Uczestniczq w niej radni, jak rowniez
osoba, ktora zgfosi poparcie 300 mieszkancow powiatu do Przewodniczqcego Rady. Do tej pory takie
zdarzenie nie miato miejsca. Raport zostat stosownie wczesniej opublikowany przez Zarzqd na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) jak rowniez na stronie powiatowej.

Radny, p. Boryslaw Zatoka zapytal, czy dane powiatu sq na tyle dynamiczne, ze mozna je byto
zaprezentowac w formie raportu, ktore pokazywaly by dynamik^ powiatu (zwarte informacje o rynku
mieszkaniowym, wydanych pozwoleniach na budow^ itp.}

Sekretarz Powiatu Ktodzkiego, p. Grzegorz Gredys odpowiedziat, ze raport jest zamkni^tym

podsumowaniem konkretnych zadah za rok 2021, ktore ustawodawca bardzo scisle sprecyzowat.
Jezeli chodzi o dane biezqce - komorki organizacyjne powiatu realizuj^ na biezqco roznego rodzaju
raporty, sprawozdania. Mozna by takq sugesti^ wziqc pod uwag^, wi^kszosc danych juz jest, i takg
statystyk^ w obszarze - czy to miesiQCznym czy kwartalnym prezentowac. W Starostwie Powiatowym
w Ktodzku istnieje Zintegrowany System Zarzqdzania, ktory ma bardzo bogatq sprawozdawczosc.

Komisja 7 gtosami za, 1 gfosem wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowafa Raport a stanie
Powiatu Kiodzkiego za 2021 rok.

Materiaf zostaf zamieszczony radr)ym na stronie internetowej www.powiatklodzki.roda365.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 6 Opinia na temat sprawozdania zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021

Henryka Popiel - Skarbnik Powiatu Ktodzkiego przedstawita opini^ na temat sprawozdania zarzgdu.

Nie bylo gfosow w dyskusji.

Komisja 7 gfosami za, 1 gtosem wstrzymujqcym pozytywnie zaopiniowafa sprawozdanie

zarzqdu z realizacji budzetu Powiatu Ktodzkiego za rok 2021.

Materiaf zostaf zamieszczony radnym na stronie internetowej www.powiatklodzki.rado365.pl

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad. 7 Koncepcja powiatowych obctiodow Swiatowego Dnia Turystyki.

Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji, i Kultury w/m krotko i zwi^zle
przedstawita dokument jakim jest Koncepcja powiatowych obchodow Swiatowego Dnia Turystyki.

Nie byfo gfosow w dyskusji.

Materiaf dotyczqcy tematu zostaf zamieszczony na stronie internetowej
wwv</.powiatklodzki.rado365.pl i stanowi zafqcznik do protokofu.



ZAtfiiCZNlKS

Ad. 4 Sprawy rozne:

a) ustalenle terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komisjl Rozwoju, Promocji,

Turystyki i Ochrony Srodowiska

Komisja ustalila, iz nastQpne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz. 12.30 . a
jej tematem b^dzie:

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

2. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarz^dowe w obszarze promocji, kultury i

sportu

3. Sprawozdanie z dzialalnoki Spotecznej Strazy Rybackiej za 2021 rok oraz z zarybiania rzeki

Nysy Klodzkiej w 2021 roku.

4. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Kiodzkiego na tata 2016 - 2020.

b) przyjQcie protokotu: nr 4/22 z posiedzenia Komisjl Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 21 kwietnia 2022 roku.

Komisja - gfosami 8 za, przyjqia protokoi nr A/22.

Radny, p. Jozef Kott zwrdcit si^ z prosb^ do Zarzqdu Powiatu Kiodzkiego o zwi^kszenie budzetu
obywatelskiego.

Starosta Ktodzkl, p. Maciej Awizeh odpowiedzial, ze zwi^kszono budzet ze 150 tysi^cy ziotych o
kolejne 15 tys. Jednak na tym etapie nie ma takiej mozliwoki, brak srodkow na ten cel.

Radny, p. Michat CisakowskI podzi^kowat Zarzgdowi Powiatu kiodzkiego za pozytywne rozpatrzenie

zwi^kszenia budzetu obywatelskiego, o ktory wnioskowal rok wczesniej.

Przewodnlczgcy Komisji podzi^kowal Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydzialu Rozwoju, Promocji, i
Kultury w/m za zwi^zle i syntetyczne opracowanie dotycz^ce Inicjatyw produktow regionalnych.
Zach^ca do zaprezentowania na stronle internetowej oraz zwrocic si^ z informacj^ pisemn^ do gmin.

Renata Gajek - Bogusz - Dyrektor Wydzialu Rozwoju, Promocji, i Kultury w/m powiedziala, ze na
stronie powiatu jest szersza lista produktow, ktdre mozna znalezc na ziemi klodzkiej z podzialem na
gminy. Lista ta ponadto jest aktualizowana i dost^pna.

Przewodniczqcy Komisji - po wyczerpaniu porzqdku obrad zamknql posiedzenie Komisji.

Na tym protokoi zakonczono.

Przewodnickqc^ Komisji
Adam tqcki

Protokolowaia:

Diana Zaj^ckcrp j
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