
Protokol nr 6/22

z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Srodowiska Rady Powiatu Ktodzkiego

w dniu 23 czerwca 2022 roku

Godz. rozpocz^cia: 12:30

Godz. zakonczenia; 14.50

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

W posiedzeniu komisji wzi^fo udziai 10 czlonkow komisji (nieobecny Starosta Klodzki, p. Maciej

Awizeh) oraz:

1) Dudzik Jerzy - Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska (WOS) Miasta Nowa Ruda ,

2) Gorecka Agnieszka - Pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w/m,

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

4) Mrozek Roman - Pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w/m,

5) Kurek Krzysztof- Prezes Okr^gu Watbrzych Polski Zwi^zek W^dkarski,

6) Konieczna Matgorzata - Kierownik Dziatu DZOS Spotka Restrukturyzacji Kopalh S.A. Dyrektor

Oddziatu D^browa Gornicza Kopalnia W^gla Kamiennego w catkowitej likwidacji,

7) Ponikowska tiada - Dyrektor Wydziatu Rozwoju, Promocji, i Kultury w/m,

8) Waluga Marcin Petnomocnik Zarzqdu, Spotka Restrukturyzacji Kopalh S.A. Dyrektor Oddziatu

D^browa Gornicza, Kopalnia W^gla Kamiennego w catkowitej likwidacji,

9) Przysiecki Jan - Pahstwowa Straz Rybacka w zastQpstwie Komendanta Pahstwowej Strazy

Rybackiej, p. Wactawa Kuczyhskiego,

10) Szydetko Jan - Prezes Polskiego Zwi^zku W^dkarskiego w Ktodzku.

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

Przewodniczqcy Komisji, P. Adam tqcki - otworzyt posiedzenie komisji, przywitat cztonkow komisji
biorqcych udziat w posiedzeniu. Przedstawit porzqdek posiedzenia oraz zgtosit propozycjQ zamiany
pkt 3 i 5 - z uwagi na zaproszonych goki

Komisja 10 giosami za przyjqia proponowany porzqdek posiedzenia.

Porzadek posiedzenia:

1. Ustalenie porz^dku obrad komisji.

2. Biezqce opiniowanie projektow uchwat.

3. Dziatania podejmowane przez Spotk^ Restrukturyzacji Kopalh S.A. w Bytomiu w zakresie

rewitalizacji i przywracania terenow zdegradowanych - niekorzystnie przeksztatconych.

4. Sprawozdanie z dziatalnosci Spotecznej Strazy Rybackiej za 2021 rok oraz z zarybiania rzeki

Nysy Ktodzkiej w 2021 roku.

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

sportu.

6. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Ktodzkiego na lata 2016 - 2020.

7. Sprawy rozne:



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

b) przyjQcie protokolu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 26 maja 2022 roku.

Porz^dek posiedzenia zostal zamieszczony radnym na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rada365.pl i stanowi zatgcznik do protokolu.

ZAtACZNIK 3

Ad.2 Biezqce opiniowanie projektow uchwat.

Nie byh projektow uchwaf do zaopiniowania.

Ad.3 Dzialania podejmowane przez Spotk^ Restrukturyzacji Kopain S.A. w Bytomiu w zakresie
rewitalizacji I przywracania terenow zdegradowanych - niekorzystnie przeksztatconych.

Petnomocnik Zarzqdu, Spotka Restrukturyzacji Kopairi S.A. Dyrektor Oddziatu Dqbrowa Gornicza,
Kopalnia W^gla Kamiennego w calkowitej likwidacji, p. Waluga Marcin przedstawil pokrdtce
rzeczony temat.

Kierownik Dzialu DZOS Spolka Restrukturyzacji Kopalh S.A. Dyrektor Oddzialu D^browa Gornicza
Kopalnia WQgIa Kamiennego w calkowitej likwidacji, p. Malgorzata Konieczna w uzupelnieniu
dodala, ze jezeli chodzi o likwidacji i zagrozenie pozarowe haldy - polegac ona b^dzie na wykonaniu
wierzchniej okrywy izolacyjnej. Sq to bardzo wrazliwe newralgicznie i bardzo szkodliwe dia
srodowiska wystipuj^ce tam gazy, diatego tez wierzchnia ta okrywa b^dzie wykonana z gliny
piaszczystej i materialu mineralnego i okryta ok. 50 cm nad powierzchniq, zmi^kczone i uformowane
w odpowiednie ksztalty. Natomiast firma wyst^pila do Glownego Instytutu Gornictwa o wspolpraci
juz na etapie rozpocz^cia pracy. Polegac ma to na tym, ze firma przeprowadzi badania m.in. dokona
badah termowizyjnych, opracuje szczegotowe rozwigzania prowadzenia prac oraz okresli skutecznosc
wykonania tych prac. Firma zaoferowala rowniez wykonawcy bardziej alternatywne rozwi^zanie -
zapobiec rozpylaniu i ucigzliwosci wspdtpraci z okolicznymi firmami innych substytow popiolow
lotnych czyli tzw. piasku zuzlowego. Wymaganie te b^d^ oczywikie spetniaty normy i b^dzie to
zminimalizowana mozliwosc wystipowania nadmiernego pylenia. Ponadto zastosowane b^dzie przy
schtodzeniu materialu haldowego, innego niz mieko wapienne opartego na drobnofrakcyjnym
kruszywie naturalnym. B^dzie rowniez pozyskiwany ten material jako surowiec z okolicznych firm.
Bidi budowane nowe drogi, poczyniono rozmowy z miejscowq firmq, ktora umniejszy natQzenie
ruchu samochodow i przewoz tych materialow z firmy, ktora b^dzie wykonywala te zadania. B^d^
one budowane i uzytkowane w momencie prawidlowej rekultywacji tej haldy, tzn. w momencie
opracowania projektu drogi te b^dg wykorzystywane i firma ktore je wybuduje zostawi do dalszego
uzytku. Powstanie rowniez row maj^cy na celu ukierunkowanie migracyjnych zjawisk termicznych,
nastipnie wypelniony materialem niezawierajqcym cz^ki palnych. Zostanie zmieniona do rownosci
okrywa tej haldy - musi ona zachowac powierzchni^ ujQtej w specyfikacji warunkow zamowienia,
jednoczesnie zmniejszy ona ucigzliwosc gazow. Wymarle drzewa zostan^ usuni^te ze wzgl^du na
zminimalizowanie powstawanie pozarow, ktore obecnie s^ na dose duzej powierzchni (pierwotnie
wynosila 1,28 ha - w tej chwili zwi^ksza sii). Zostanie opracowana nowa mapa zagrozeh pozarowych
i uwzgl^dniona przy przekazaniu do Zarzgdu o dodatkowe srodki na prace powstale obecnie, ktore
nie byly mozliwe do okreslenia przy stwarzaniu i projektowaniu likwidacji jednorazowego zagrozenia
pozarowego.

Radny, p. Borystaw Zatoka zapytal, czy w ramach dzialah zabezpieczenia przed zniszczeniem
obiektow stanowi^cych dziedzictwo kulturowe i przemyslowe, przewidywane s^ na terenie powiatu
klodzkiego wsparcie w jakikolwiek sposob? Rewitalizacja bqdz odbudowa?

Pelnomocnik Zarzqdu, Spolka Restrukturyzacji Kopalh S.A. Dyrektor Oddzialu Dqbrowa Gornicza,
Kopalnia W^gla Kamiennego w calkowitej likwidacji, p. Waluga Marcin odpowiedzial, ze spolka



zajmuje si^ tyiko likwidacj^. Ewentualnie pozyskania ze strony gminy b^dz starostwa mozna byloby
wowczas przekazac w postaci darowizny.

Radny, p. Borystaw Zatoka dopytat, czy jest szansa na rozmowy z przedsi^biorstwami, ktore
prowadzq w tym momencie dzialalnosc gorniczg. Radny ma na mysli kamieniolomy w Lutyni, koto
Lgdka Zdroju. Prowadzona jest eksploatacja, koncesja jest wydana, w pewnym momencie ruch
przedsi^biorstwa zostaje wstrzymany. Czy jest mozliwosc wsparcia rekultywacji ksztaltem wyrobiska.
Od wielu lat w L^dku Zdroju Junkcjonuje" pomysf aby stworzyc amfiteatr. Kolejna koncesja
unlemozliwila realizacj^ tego pomystu.

Petnomocnik Zarz^du, Spotka Restrukturyzacji Kopain S.A. Dyrektor Oddziatu Dqbrowa Gornicza,
Kopalnia W^gla Kamiennego w catkowitej likwidacji, p. Waluga Marcin odpowiedziat, ze nie
zajmuje si^ kopalniami odkrywkowymi, jednakze b^dzie to zaiezato od projektu, koncepcji
rekultywacji tych kopalh. na to odpowiednie fundusze, ktore mozna pozyskac. Jezeli w planie byla
rekultywacja mozna pomyslec o koncepcji zagospodarowania takiego terenu do celow publicznych.

Dudzik Jerzy - Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska (WO^) Miasta Nowa Ruda powrocit do
tematu haidy w Nowej Rudzie. Na ostatnim spotkaniu w Nowej Rudzie oczekiwano na informacj^
dotycz^c^ harmonogramu dziafah doraznycli jakie podejmie spolka. Zwrocit si^ z pytaniem kiedy
dziatania te siQ zakohcz^? Nadmienit, ze podj^to dziatania o charakterze wyjasniaj^cym, znana jest
rola gminy w catym procesie rekultywacji. Niemnlej jednak skala zagrozen „generowane" przez tiatd^
- poparte interwencjami spotecznymi - powoduje, ze potrzebna jest wiedza jak proces ten b^dzie
kontynuowany i kiedy on siQ zakohczy. Dodat, ze przygotowaf korespondencj^ skierowan^ do spotki,
do Starostwa, do marszatka, do Wyzszego Urz^du Gorniczego, WOS. Odpowiedziat tyIko WUG.
Sygnalizuje tyIko, ze rozumiana jest istota problemu i stopien skomplikowania ale i odpowiedzialnosc
za rekultywacji, ktora jest odpowiedzialnokii ustawow^. Prosi o informacji dotycz^cq
tiarmonogramu w/w by moc odpowiedziec tym, ktorzy interweniujq.

Petnomocnik Zarzgdu, Spotka Restrukturyzacji Kopain S.A. Dyrektor Oddziatu Dqbrowa

Gornicza, Kopalnia W^gia Kamiennego w catkowitej likwidacji, p. Waluga Marcin odniost sii do

wypowiedzi przedmowcy - odpowiedz jest przygotowywana, jak tyIko b^dzie rozstrzygni^te

postipowanie na projekty likwidacji. Byty 4 postipowania: w pierwszym nie zgtosit sii nikt, w drugim

jedna firma ztozyta oferti zbyt wysokq, trzecie - zgtosity sIq dwie firmy: jedna spoznita si? z

wptaceniem vadium o 20 minut diatego zostato to uniewaznione. Natomiast w ostatnim czwartym -

rowniez dwie firmy - podj^ta zostata uchwata i zostanie zawarta umowa. Okreslony zostanie caty

kierunek na likwidacji zagrozenia pozarowego, harmonogram dziatah. Jednak Spotka ma „zwiqzane

rqce" poprzez muty, ktore nalez^ do firmy Carbo Julia. S^d Rejonowy w Dzierzoniowie wydal

Postanowienie z dnia 27 kwietnia 2021 roku Sygn. akt VGC 572/20 nakazujice firmie Eko Carbo-Julia

Sp. z 0.0. oproznienie osadnika nr 4 ze znajduj^cych sii w nim mutow wiglowycti w terminie 1 roku

od dnia otrzymania postanowienia, a jezeli firma Eko Carbo-Julia sp. z o.o. w tym terminie nie wykona

powyzszej czynnoki Spotka bidzie umocowana do zasypania mutow wiglowych znajduj^cych sii we

wskazanym osadniku. Postanowienie zostato wydane w trybie natychmiastowej wykonalnoki i

uprawomocnito sii. W maju br., na wniosek Eko Carbo-Julia Sp. z o.o., Sgd Rejonowy w Dzierzoniowie

zmienit postanowienie o zabezpieczeniu, wydtuzaj^c termin na usuniecie mutow wiglowych do 5 lat.

Postanowienie jest nieprawomocne, Biuro Prawne Spotki Restrukturyzacji Kopalh S.A. w Bytomiu

przygotowuje zazalenie w tej sprawie.

Dudzik Jerzy - Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska (WOS) Miasta Nowa Ruda odniost

sii do wypowiedzi twierdz^c, ze sprawa mutow nie ma znaczenia dia obowi^zku rekultywacji. To jest

sprawa wewnitrzna spotki o charakterze komercyjnym. Przedstawienie go jako argumentu, ktory

przeszkadza rekultywacji jest nie na miejscu. Podejmowane bidq stanowcze dziatania juz w innym

trybie.



Przysiecki Jan - Panstwowa Straz Rybacka w zast^pstwie Komendanta Panstwowej Strazy
Rybackiej, p. Wactawa Kuczynskiego zwrocit si^ z pytaniem do pelnomocnika Zarz^du SRK Dyrektor
Oddzialu D^browa Gornicza, Kopalnia W^gla Kamiennego w calkowitej likwidacji czy w materialach
przedfozonych na dzisiejsz^ komisjQ sq przedstawione dzialania zabezpieczaj^ce wody gruntowe? Jaki
wptyw na wody gruntowe maj^ srodki gaszqce, ktore zostanq uzyte przez lokalnych dostawcow?

PeJnomocnik Zarzqdu, Spotka Restrukturyzacji Kopain S.A. Dyrektor Oddzialu Dgbrowa

Gornicza, Kopalnia W^gia Kamiennego w calkowitej likwidacji, p. Waluga Marcin odniosi si^ do
pytania przedmowcy i powiedziaf, ze po zakohczeniu robot wszystko b^dzie zawarte w opracowaniu.
Odpowiedz zostanie udzielona na pismie.

Ad. 4 Sprawozdanie z dziatalnosci Spotecznej Strazy Rybackiej za 2021 rok oraz z zarybiania

rzeki Nysy Klodzkiej w 2021 roku.

Przysiecki Jan - Panstwowa Straz Rybacka w zastQpstwie Komendanta Panstwowej Strazy
Rybackiej, p. Waclawa Kuczynskiego w uzupetnieniu materialu dodat, ze brakuje srodkow na
wyposazenie, chociazby na umundurowanie. Pandemia nieco „wyhamowota" ilosc kontroli. Przez
krotki okres byt nawet wprowadzony zakaz wqdkowania. Na ten moment sytuacja ulegia nieco
poprawie, prowadzona jest pomoc w zarybianiu jako Spoteczna Straz Rybacka, okr^g zarybia rzeki.
Prowadzona jest wspolpraca ze wszystkimi, ktorym zaiezy na ochronie wod - to jest podstawa
dzialania.

Szydeiko Jan - Prezes Polskiego Zwiqzku W^dkarskiego w Klodzku w uzupetnieniu wypowiedzi

przedmowcy zwrocil uwagQ na jedng rzecz - w powiecie klodzkim brakuje Panstwowej Strazy

Rybackiej, najblizsza znajduje si^ w Kamiehcu Zgbkowickim. Panstwowa Straz Rybacka jest formacj^
umundurowanq, uzbrojona, ktora przy kontroli w^dkarzy ma takie same uprawnienia jak policja,

straz lesna. Zwraca siQ z prosbq o rozwazenie powolania w powiecie klodzkim Panstwowej Strazy

Rybackiej, stricte zajmujqca si^ ochron^, kontrolq i wszystkim co jest z tym zwi^zane.

Kurek Krzysztof - Prezes Okr^gu Walbrzych Polski Zwigzek W^dkarski dodal, ze okr^g walbrzyski

dba 0 Nys^ Klodzkq i nie tylko. Tak jak wspomnieli przedmowcy, jest potrzebna wspolpraca. Prosilby

0 pomoc Starostwa w zakresie zmiany regulaminu watbrzyskiego - sprawdzac moze tylko dwbch

straznikow, czego ktodzki regulamin nie posiada.

Agnieszka Gorecka, Pracownik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa powiedziafa, ze Starostwo

Powiatowe wspiera Spoleczn^ Straz Rybackq w zakresie paliwa, ktore jest wykorzystywane na

potrzeby kontroli. Regulamin z 1999 roku faktycznie mowi, ze jeden straznik moze wykonywac
kontrol^. Nalezaioby siQ skonsultowac w jakiej formie i zasadach bytaby mozliwosc wyst^pienia z
takim wnioskiem.

Przewodnicz^cy Komisji zapytal, kto mialby wyst^pic z takim wnioskiem?
Agnieszka Gorecka, Pracownik Wydzialu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa odpowiedziata, ze
Komendant Spolecznej Strazy Rybackiej w Klodzku.

Przewodniczqcy Komisji prosi o komentarz Prezesa Okr^gu PZW Walbrzych.

Kurek Krzysztof - Prezes Okr^gu Walbrzych Polski Zwiqzek W^dkarski dodat, tak^ Panstwowq Straz
Rybackg powotuje Wojewoda za posrednictwem Starostwa Powiatowego w Klodzku, ktore wyst^puje
0 przydzial tzw. straznika pahstwowego.

Radny, p. Boryslaw Zatoka zapytal, jakie mog^ bye konsekwencje przyrodnicze budowy suchych
zbiornikow retencyjnych, nagromadzenia i pozniej zrzutu? Czy ta ryba si^ utrzyma przy tak
intensywnej eksploatacji rzeki, „uderzeniowej"? Jak to wyglqda?



Kurek Krzysztof- Prezes Okr^gu Watbrzych Polski Zwiqzek W^dkarski powiedzial, ze nie b^dzie si^
wypowiadat na temat Wod Polskich. Zarz^d Glowny w Warszawie zabronit rozmawiac z Wodami

Polskimi - kierujg si^ wtasnym, powolanym departamentem. Okr^g watbrzyski dysponuj^cy
obwodami, zbiornikami - dopoki dysponujemy operatem, jezeli nie b^dzie przyj^ty przez Wody
Polskie, wowczas zostanie to odebrane. Wody Polskie rzqdzq si^ wlasnymi zarzqdzeniami 1
regulaminami.

Szydeiko Jan - Prezes Polskiego Zwiqzku W^dkarskiego w Klodzku zgodzit si^ z przedmowc^. Jezeli
Wody Polskie zabior^ wody jako PZW wowczas nie b^dzie nic, bo kazdy b^dzie miec dost^p.

Radny, p. Boryslaw Zatoka stwierdzil, ze budowie hydrotechniczne i duzej skali zbiorniki
przeciwpowodziowe nie majq wpfywu na rybostan. Zapytal czy nie b^dzie zastrzezeh do procesu
przebudowy koryt rzecznych? Wody Polskie przygotowuj^ si^ do takiej przebudowy.

Komisja - 7 glosami za, 1 gfosem przeciwnym przyj^ia wniosek formalny Przewodniczqcego
Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Srodowiska, p. Adama tqckiego do Zarzqdu Powiatu
Khdzkiego o ustanowienie oddziaiu Panstwowej Strazy Rybackiej obsfugujqcej powiat kfodzki
niezaleznie od istniejqcej Spofecznej Strazy Rybackiej.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej

wivw.i>ovjiGik!Qdzk!.rGd(:365.pi i stanowi zaiqcznik do protokofu.

ZAtACZNIK4

Ad. 5 Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarzqdowe w obszarze promocji, kultury I
sportu.

Ponikowska tada - Dyrektor Wydzlatu Rozwoju, Promocji, I Kultury zreferowata krotko material
przedlozony radnym na stronie.

Przewodniczqcy Komisji zgtosif sugesti^ przy okazji przysztorocznych juz obchodami Swi^ta Dnia
Turystyki - promowac powiat ktodzki Franza Pablo - pierwszego oficjalnie mianowanego przewodnika
turystycznego w Sudetach.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej
www.powiatklodzki.rodo365.pl i stanowi zaiqcznik do protokoiu.

ZA17\CZNIK5

Ad. 6 Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Kfodzkiego na lata 2016 - 2020.

Radny, p. Borystaw Zatoka uwaza, ze Strategia powinna bye otwarta na „sektorowe"
opracowania, bye dokumentem „zywym".

Gajek - Bogusz Renata- Kierownik Wydziatu Rozwoju, Promocji, i Kultury zwroeila uwag^ na fakt, ze
w zespole, ktory praeuje nad opraeowaniem nowej Strategii sq przedstawieiele gmin.

Dudzik Jerzy- Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska (WOS) Miasta Nowa Ruda nadmienit, ze
na biezqeo monitoruje i uezestniezy w programowaniu wspareia unijnego. W dniu dzisiejszym przeslat
Starokie link do jedyne] i aktualnej dostQpnej publieznie wersji KPO. Jest to link podany przez
praeownika polskiego w Brukseli, obszerny dokument zawierajqey 290 stron, szeroko opisany jakiego
rodzaju jest to wspareie. Zwraea uwag^ na fakt, ze jest tam tez opisana reforma zdrowia, ktora
dotyezy szpitala powiatowego. Jest wiele wytyeznyeh, gdzie si^ ustala regufy w nowym okresie



programowania, sq one konsultowane spolecznie. Nie nalezy liczyc na wsparcie, ktore bylo

dotychczas. Nie ma zgody Unii Europejskiej na wsparcie dotacyjne. One b^dzie mozliwe tyiko w

obszarach ubostwa, w tym energetycznego 1 dia podnoszenia kompetencji. Projekty majqce charakter

dochodowy majg bye wspierane tzw. instrumentami inzynierii finansowej czyli pozyczkami,

ewentualnie tzw. dotacjami warunkowymi. Odnlosl si^ Strategii Powiatu z perspektywy obywatela.

Zapoznaf si^ z nig 1 zwrocit uwag^ na fakt iz nie ma informacji jak ta strategia ma wyglgdac. Zamiast

tego \est„sucha statystyka", ktora zostaia tak, a nie inaczej wykonana. Uwaza, ze Strategia powinna
bye krotka, konkretna, zrozumiala dIa ludzi. W sprawaeh zasadniezyeh nalezy nauezyc si^ praeowac
na strategii, umiec korygowac i eo wazne budowac relaeje ze spoteezehstwem.

Gajek - Bogusz Renata- Klerownik Wydziatu Rozwoju, Promocji, i Kultury dodafa, ze analiza
moenyeh i slabyeh stron, potenejalu powiatu, problemy zwiqzane z planowaniem przestrzennym -
one byly dose moeno omawiane podezas ostatnieh 3 spotkan - warsztataeh Strategii Powiatu
Kiodzkiego. To eo znajduje si^ na stronie powiatu to projekt diagnozy, ktory posiuzy do omawiania
spraw dotyez^eyeh potenejalu powiatu. Podezas w/w warsztatow gminy wykazaly si^ matym
zainteresowaniem. Materiaty ezy informaeje zebrane wtasnie na tyeh spotkaniaeh zostan^

spreeyzowane i dolqezone do diagnozy. Obeena Strategia jest inna niz poprzednia, - sluzyla glownie
Zarz^dowi Powiatu, znajdowaty si^ tam zadania, na ktore ZPK mial bezposredni wplyw.

Dudzik Jerzy - Naczelnik Wydzialu Ochrony Srodowiska (WOS) Miasta Nowa Ruda zaznaezyt, ze

jego wypowiedz miafa eharakter odniesienia si^ do dokumentu z perspektywy obywatela. Jak juz

wezesniej wspomniat - Strategia powinna bye krotka, komunikatywna, realizowana poprzez polityki i

programy.

Przewodniczqcy Komlsji dodaf, ze najwazniejsze jest to, by Strategia zajmowata si^ dziedzinami

swiadez^eymi o rozwoju powiatu.

Material dotyczqcy tematu zostal zamieszczony na stronie internetowej

www.poiviatklud/ki.radaSGS.p! i stanowi zafqcznik do protokofu.

ZAt/^CZNIK 6

Ad. 7 Sprawy rozne:

a) ustalenie terminu oraz tematow nast^pnego posiedzenia Komlsji Rozwoju, Promocji,
Turystyki i Ochrony Srodowiska

Komisja ustalita, iz nast^pne posiedzenie odb^dzie si^ w dniu 25 sierpnia 2022 roku o godz. 14.00 . a

jej tematem b^dzie:

1. Wody termalne Powiatu Kiodzkiego i aktualne szanse ich efektywnego wykorzystania w
powiecie klodzkim.

b) przyj^cie protokofu: nr 5/22 z posiedzenia Komlsji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony
Srodowiska w dniu 26 maja 2022 roku.

Komisja - glosami 10 za, przyjqia protokol nr 5/22.

Radny, p. Borysfaw Zatoka powroeit do tematu restrukturyzaeji i jaka jest rola powiatu w tej
sprawie?

Dudzik Jerzy — Naczelnik Wydziatu Ochrony Srodowiska (WOS) Miasta Nowa Ruda odpowiedziat, ze
obowi^zek rekultywaeji jest obowi^zkiem konstytueyjnym. Na spofee SRK jako nast^pey prawnym
obowi^zek taki istnieje. Zgodnie z deeyzj^ wydanq przez StarostQ o rekultywaeji z 2002 roku powinna



si^ zakohczyc w 2007 roku. Mija 15 lat od tego czasu i trwaj^ nadal rozmowy o haldzie, ktora si^
zapaiila. Wszystko zaiezy jakg technologic rekultywacji spolka przyjmie. To jest istotna kwestia.

Radny, p. Jozef Kott zwrocit sic z prosbc aby Zarz^d zainterweniowat do Nadlesnictwa Micdzylesie w
kwestii uregulowania spraw formalnych/organizacyjnych z kofami iowieckimi (strona internetowa nie
dziata, telefon nie odpowiada). Radny rozmawial z przedstawicielem Kota towieckiego Lis, ktory

poinformowab ze nie ma prawa aby e-mailowo odbierali szkody lowieckie.

Radny, p. Jacek Hecht odniosi sic do przedmowcy i powiedzial, ze gmlna, na terenie ktorej dane kolo
ma obwod iowiecki ma obowi^zek wywiesic w gablocie budynku dane teleadresowe osoby

uprawnionej do przyjmowania szkod towieckich. Jezeli takie dane nie widniejc, nie ma skutecznej
formy mozliwoki zawiadomienia wowczas zgfasza sic do wtasciwego nadlesnictwa z prosbc o
oszacowanie szkody.

Przewodniczccy Komisji prosi Biuro Rady o przekazanie w/w wypowiedzi do merytorycznego
wydziatu ochrony srodowiska i rolnictwa o zajccie stanowiska w tej sprawie. Po wyczerpaniu
porz^dku obrad zamknci posiedzenie Komisji.

Na tym protokol zakohczono.

Protokolowata;

Diana Zaj^c(

Przewodnicaocy KomisjiAda^tjcki ̂


