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Szanowni Państwo,  

ubiegły rok zostanie zapamiętany jako jeden  

z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejszy  

w historii samorządności. Trudne czasy to wyzwania, 

tragedie, ale także czas, w którym objawiają się 

dobrzy ludzie, a nawet bohaterowie… Przetrwaliśmy 

dzięki takim ludziom – pracującym w służbie zdrowia, 

służbach mundurowych, samorządach, organizacjach 

pozarządowych, ale również wszystkim życzliwym i pomocnym, przyjaciołom  

czy sąsiadom. To solidarność mieszkańców pozwoliła skutecznie stawić czoła pandemii. 

Jako samorząd potrafiliśmy utrzymać płynność finansową, a nawet inwestować (o czym 

w raporcie dużo więcej). Przed nami jeszcze dużo pracy, abyśmy mogli wrócić do 

normalności i nadal rozwijać nasz region. Jestem przekonany, że pomimo smutku 

spowodowanego osobistymi tragediami, potrafimy wyciągnąć z tego trudnego czasu 

naukę na przyszłość - WSPÓLNIE jesteśmy w stanie stawić czoła każdemu wyzwaniu. 

Za to bardzo Wszystkim dziękuję. 

Maciej Awiżeń 

 

starosta kłodzki 
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I. Wprowadzenie 
1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 30a. ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 920) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i  strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 
obywatelskiego.  

Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu  
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie 
powiatu przeprowadza się debatę, po zakończeniu której rada powiatu przeprowadza głosowanie nad 
udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. 

Funkcjonowanie powiatu reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z  2020 r. poz.920 t.j.) zwana w dalszej części Ustawą. Zgodnie z nią, powiat wykonuje 
określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada 
osobowość prawną. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej, a o ustroju powiatu stanowi jego 
statut.     

 

2. Rada Powiatu Kłodzkiego 
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. W skład Rady Powiatu Kłodzkiego 

wchodzi 27 radnych, a liczba ta wynika z art. 9 ust. 4 Ustawy. Radni wybierani są w wyborach 
bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. Wybory do Rady Powiatu VI 
kadencji odbyły się 21 października 2018 roku.  

Rady Powiatu Kłodzkiego uchwałą nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 r. uchwaliła Statut 
Powiatu Kłodzkiego (Dolno.2018.4702 z dnia 2018.10.02). Statut określa wewnętrzny ustrój Powiatu 
Kłodzkiego, w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów. 

 
W skład Rady Powiatu Kłodzkiego VI kadencji wchodzą: 

Lp Imię i nazwisko 
radnego powiatowego Pełniona funkcja 

 
1 Maciej Awiżeń Starosta Kłodzki 

2 Waldemar Bicz Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Infrastruktury Drogowej 

3 Mariusz Borcz  

4 Michał Cisakowski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, 
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, 

5 Robert Duma Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, 
Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji 

6 Jacek Hecht  
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7 Małgorzata Jędrzejewska-
Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki 

8 Małgorzata Kanecka Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

9 Sławomir Karwowski Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

10 Józef Kołt  

11 Grzegorz Kuzak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

12 Adam Łącki Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki  
i Ochrony Środowiska 

13 Zbigniew Łopusiewicz Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 

14 Agnieszka Mandryk-Kryniecka Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

15 Piotr Marchewka Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

16 Marek Mazurkiewicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

17 Ryszard Niebieszczański Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego 

18 Tomasz Nowicki Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki  
i Ochrony Środowiska 

19 Anita Piszko Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

20 Jarosław Przybył Przewodniczący Komisji Edukacji 

21 Ewelina Ptak Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

22 Paweł Szafran  

23 Krystyna Śliwińska  

24 Joanna Walaszczyk  

25 Renata Wolan- Niemczyk Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych 

26 Borysław Zatoka  

27 Tadeusz Zieliński Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku 
Publicznego i Infrastruktury Drogowej 
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W skład Prezydium Rady Powiatu Kłodzkiego wchodzą: 

1) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- Zbigniew Łopusiewicz- wybrany na mocy uchwały  
nr XI/101/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 roku, 

2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- Robert Duma- wybrany na mocy uchwały  
nr XI/102/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 roku, 

3) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego- Michał Cisakowski - wybrany na mocy uchwały  
nr XI/103/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 roku. 

 
Rada Powiatu Kłodzkiego obraduje na podstawie corocznie uchwalanego planu pracy. Zgodnie  

z art. 15 ust. 1 Ustawy sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w razie potrzeby,  
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje Rady Powiatu Kłodzkiego odbywają się w sali obrad Rady 
Powiatu Kłodzkiego, w budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, zwyczajowo  
w każdą ostatnią środę miesiąca. W związku z pandemią wirusa Sars - Cov-2,  
w oparciu o art. 15zzx Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, od maja 2020 roku sesję Rady Powiatu Kłodzkiego odbywały się w trybie zdalnym.  
W 2020 roku odbyło się w sumie 10 sesji, w tym jedna nadzwyczajna. Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła 
łącznie 95 uchwał. Radni Powiatu Kłodzkiego zgłosili 18 pisemnych interpelacji  
i zapytań. 

 
Na mocy §33 ust. 1 Statutu Powiatu Kłodzkiego powołane zostały i funkcjonują następujące komisje 
Rady Powiatu Kłodzkiego: 

1) Komisja Rewizyjna; 
2) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji; 
3) Komisja Budżetu i Finansów; 
4) Komisja Edukacji; 
5) Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych; 
6) Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej; 
7) Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska. 

 
Paragraf 42 Statutu Powiatu Kłodzkiego określa zasady tworzenia i działania klubów radnych.                         
W Radzie Powiatu Kłodzkiego VI kadencji działają trzy kluby:  

• Klub Radnych „Koalicja Obywatelska”,  
• Klub Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”,  
• Klub Radnych „Porozumienie Samorządowe Ziemi Kłodzkiej”. 
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3. Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
 

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako 
jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. (art. 26 Ustawy). 
 
Rada Powiatu Kłodzkiego uchwałą  nr VII/63/2018 z dnia 26 września 2018 r. uchwaliła Statut Powiatu 
Kłodzkiego (Dolno.2018.4702 z dnia 2018.10.02). Statut określa wewnętrzny ustrój Powiatu Kłodzkiego, 
w tym strukturę organizacyjną i tryb pracy jego organów. 
 
Zgodnie ze Statutem Powiatu Kłodzkiego w skład Zarządu Powiatu Kłodzkiego wchodzi  
5 członków (starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu i dwóch nieetatowych członków zarządu). 
 
W okresie objętym raportem w skład Zarządu Powiatu Kłodzkiego wchodzili:  

 
• Maciej Awiżeń – Starosta Kłodzki, wybrany na mocy uchwały nr XI/104/2018 Rady 

Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 r., 

 
 

• Małgorzata Jędrzejewska–Skrzypczyk – Wicestarosta Kłodzki, wybrana na mocy 
uchwały nr XI/106/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 r. , 
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• Piotr Marchewka - Członka Zarządu Powiatu Kłodzkiego, wybrany na mocy  uchwały  
nr XI/107/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 r.,  

 
• Małgorzata Kanecka - Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, wybrana  

na mocy uchwały nr XI/108/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 r., 

 
• Ryszard Niebieszczański - Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, wybrany 

na mocy uchwały nr XI/109/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 r. 
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Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku  
przy ul. Okrzei 1. W okresie  od 1 I 2020 r. do 31 XII 2020 r.  odbyło się  56 posiedzeń zarządu. W roku 
2020 Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął łącznie 220 uchwał. 

 

4. Starostwo  Powiatowe w Kłodzku  

4.1. Wybrane dane statystyczne 
 

Komórki organizacyjne starostwa 

DECYZJE ADMINISTRACYJNE 
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Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 139 139 0 0 1 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 52 52 0 8 4 

Referat Komunikacji i Transportu w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

 
 
    

3745 3745 0 0 0 

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 
(Kłodzko) 

 
39985 39985 0 1 0 

Referat Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie 3891 3891 0 0 0 

Wydział Oświaty 10 9 1 1 0 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 883 883 0 3 1 

Geolog Powiatowy 50 50 0 0 0 

Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 3397 2663 734 291 4 

Wydział Zarzadzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa  
i Polityki Zdrowotnej  703 703 0 0 0 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, 
Architektury i Budownictwa 2000 2000 0 6 1 

SUMA 54855 
85

 

54120 734 310 11 
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UMOWY CYWILNO-PRAWNE (w tym umowy zlecenia) 

Okres Liczba zawartych umów 

I półrocze 167 
II półrocze  253 
Cały rok 420 

 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Okres 
Powyżej 30 tys. euro Poniżej 30 tys. euro 

Zrealizowane  Zrealizowane  
I półrocze 3 0 
II półrocze  4 3 
Cały rok 7 3 

 
 

 

 

4.2. Zintegrowany System Zarządzania  
 

 System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 funkcjonuje w Starostwie Powiatowym  
w Kłodzku od roku 2003.  

 W 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która zobligowała jednostki 
finansów publicznych do realizowania kontroli zarządczej. Zbieżność większości wymagań 
określonych w standardach kontroli zarządczej z wymaganiami Normy ISO 9001 pozwoliła wdrożyć 
w starostwie Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) obejmujący System Zarządzania Jakością 
wg międzynarodowej normy ISO 9001 z systemem kontroli zarządczej o której mowa w ustawie  
o finansach publicznych.  Strategicznym dokumentem ZSZ jest Polityka Jakości Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku określająca misje i cele urzędu. W ramach ZSZ w starostwie prowadzi się 
audity wewnętrzne na podstawie ponad 60 procedur systemowych, ustnych i pisemnych 
obejmujących swoim zakresem usługi realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne 
starostwa. 

KONTROLE ZEWNĘTRZNE 

Okres Liczba kontroli 
I półrocze 5 
II półrocze  1 
Cały rok 6 
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4.3. Informacja publiczna 

 
W 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęło ogółem 108 wniosków o udostępnienie 
informacji publicznej złożonych na podstawie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
 81 wniosków o udostępnienie informacji publicznej złożyły osoby fizyczne, a 27 wniosków zostało 
wniesionych przez osoby prawne.  
 
Liczba zarejestrowanych wniosków w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej  
z podziałem na liczbę załatwionych spraw przez poszczególne komórki organizacyjne Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku: 

Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna 

Liczba załatwionych 
wniosków  

o udostępnienie 
informacji publicznej 

Wydział Organizacyjny 12 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i 
Budownictwa 35 

Wydział Oświaty 5 
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 11 
Geolog Powiatowy 1 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 4 
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych 2 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5 
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Ponadto w 2020 r. zostały wydane trzy decyzje o odmowie udostępnienia informacji publicznej  
oraz cztery wnioski o udostępnienie informacji publicznej pozostawiono bez rozpoznania.  
Nie zarejestrowano decyzji o umorzeniu postępowania o udzielenie informacji publicznej.   
Zarejestrowano jeden wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego. 
 

4.4. Skargi i wnioski 
 
4.4.1 Skargi kierowane do Rady Powiatu Kłodzkiego  
W 2020 roku do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęło 17 skarg, z czego: 

• 13 zostało rozpatrzonych, zgodnie z właściwością wynikającą z art. 229 pkt 4) Kodeksu 
postępowania administracyjnego przez organ, w tym 12 jako bezzasadnych i 1 zasadna  
w części; 

• 3 zostały przekazane do załatwienia zgodnie z właściwością, jako skarga na pracownika  
lub w ramach toczących się postępowań administracyjnych, a także zgodnie  
z właściwością- Wojewodzie Dolnośląskiemu; 

• 1 skarga pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. 
 
4.4.2. Skargi kierowane do Starosty 

W Wydziale Organizacyjnym w Referacie ds. Kadrowych i Kancelaryjnych prowadzony jest 
centralny rejestr skarg i wniosków, do rozpatrzenia których organem właściwym jest Starosta Kłodzki. 
Rejestracji podlegają także skargi i wnioski, co do których Starosta nie ma kompetencji do ich 
rozpatrzenia, które przekazywane są zgodnie z właściwością do rozpatrzenia innym podmiotom.  
W roku 2020 w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 14 skarg, w tym:  
 
Skargi na pracowników Starostwa  – 5 skarg, rozpatrzonych przez Starostę Kłodzkiego jak niżej: 
 

1) 1 skarga bezzasadna: skarga na pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
2) 4 skargi zasadne:  

• 1 skarga na kierownika Referatu Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie, 
• 1 skarga na Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności, 
• 1 skarga na Geologa Powiatowego, 
• 1 skarga na pracownika Referatu Komunikacji i Transportu w Nowej Rudzie. 

Wydział Finansowo-Budżetowy 4 
Sekretarz Powiatu 11 
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki 
Zdrowotnej 1 

Koordynator udostępniania informacji publicznej 14 
Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury 1 
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 
Samodzielne stanowisko ds. Polityki Zdrowotnej 1 
RAZEM 108 
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Skargi na powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe osoby prawne – 5 skarg: 
• 2 skargi na lekarza orzecznika w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

(przekazane do załatwienia wg właściwości przewodniczącej PZON), 
• 1 skarga na ordynatora oddziału dziecięcego szpitala w Nowej Rudzie (przekazane  

do załatwienia wg właściwości dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku), 
• 1 skarga na Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku (przekazane do załatwienia wg. właściwości 

dyrektorowi ZDP), 
• 1 skarga na pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (przekazana  

do załatwienia wg właściwości dyrektorowi PCPR). 
 

Pozostałe skargi - 4 skargi: 
• 1 skarga na zarządcę nieruchomości (przekazano do rozpatrzenia Wójtowi Gmina Nowa 

Ruda), 
• 1 skarga na Radę Miejską w Kłodzku (przekazano do rozpatrzenia Przewodniczącej Rady 

Miasta Kłodzko), 
• 2 skargi na burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój (przekazano do rozpatrzenia Przewodniczącej 

Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju). 
 

 

 

4.5. Petycje  
 
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 
poz. 870). Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących 
się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.  
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4.5.1 Petycje kierowane do Rady Powiatu Kłodzkiego  
 
W 2020 roku do Rady Powiatu Kłodzkiego wpłynęły 3 petycje, które przekazane zostały na mocy art. 6 
ust. 1 Ustawy o petycjach do podmiotów właściwych do ich rozpatrzenia- Zarządu Powiatu 
Kłodzkiego, Prezesa Rady Ministrów i wszystkich gmin z terenu Powiatu Kłodzkiego. 
 
4.5.2 Petycje kierowane do Zarządu Powiatu Kłodzkiego   

 
W 2020 roku do Zarządu Powiatu Kłodzkiego wpłynęły cztery petycje: 

1) Petycja z dnia 28.02.2020 r. złożona przez Mieszkańców Sołectw: Dworki, Krajanów, Sokolica, 
Świerki, Włodowice oraz Kierowcy PKS w Kłodzku S.A.  dotyczyła remontu drogi powiatowej  
nr 3338D odcinek Świerki- Włodowice. W odpowiedzi Zarząd poinformował, że będą 
wykonywane prace z zakresu bieżącego utrzymania w miarę posiadanych środków 
finansowych. Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020 roku rozpatrzył 
petycję negatywnie.  

 
2) Petycja  z dnia 12.03.2020 r.  złożona przez Mieszkańców wsi Krosnowice oraz wsi Starków.  

dotyczyła remontu drogi powiatowej nr 3290D ma odcinku Krosnowice – Starków. Zarząd 
Powiatu Kłodzkiego poinformował, że droga powiatowa nr 3290D przebiegająca  
z miejscowości Starków do miejscowości Krosnowice, której długość wynosi 4,389 km, 
utrzymywana jest na poziomie porównywalnym do pozostałych dróg powiatowych na terenie 
powiatu kłodzkiego. Na drodze tej wykonywane są prace z zakresu bieżącego utrzymania  
w oparciu o przekazywane rokrocznie przez Powiat Kłodzki środki finansowe. W związku  
z powyższym Zarząd Powiatu Kłodzkiego negatywnie rozpatrzył petycję. 

 
3) Petycja z dnia  12.06.2020 r.  złożona przez Mieszkańców Gminy Stronie Śląskie i Lądek Zdrój  

dotyczyła przywrócenia komunikacji autobusowej na trasie Stronie Śląskie – Lądek Zdrój – 
Bystrzyca Kłodzka.   Zarząd poinformował, że od 1 września 2020 r. wskazane przez Państwa  
połączenie relacji Stronie Śląskie – Bystrzyca Kł. zostanie uruchomione pod warunkiem 
funkcjonowania w trybie stacjonarnym szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu 
kłodzkiego. Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 1 września 2020 roku rozpatrzył 
petycję pozytywnie.  
 

4) Petycja z dnia 24.06.2020 r.  złożona przez Radnych Rady Miejskiej oraz Sołtysów Gminy 
Bystrzyca Kłodzka dotyczyła przywrócenia komunikacji autobusowej w Gminie Bystrzyca 
Kłodzka w szczególności połączenie na trasie Polanica-Zdrój, Stronie Śląskie, Lądek-Zdrój, 
Idzików, Pławnica, Międzygórze, Wilkanów. Zarząd Powiatu Kłodzkiego poinformował,  
że trwające etapowe znoszenie obostrzeń sanitarnych pozwoliło na stopniowe reaktywowanie 
działalności przewozowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. i że od 
1 września 2020 r. zostało uruchomionych 16  połączeń.  Zarząd Powiatu Kłodzkiego rozpatrzył 
petycję pozytywnie. 
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4.6 Badanie satysfakcji klientów 
W dniach 7 - 30 września 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach 

zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie przeprowadzone zostało badanie satysfakcji 
klientów. Celem badania było sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.  

 
Ogólne wyniki badania za rok 2020  

 
 

Ogólna ocena poziomu usług oceniona została na poziomie 4,53 przy 5-stopniowej skali  
(dla porównania rok 2019 – 4,54; rok 2018 – 4,39) 

 

5. Jednostki organizacyjne powiatu wg stanu na 31.12.2020 r. 
 

l.p. 
 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
 

Adres 
 

 
Szkoły i jednostki oświatowe 

 
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego  

w Kłodzku  
ul. Wojska Polskiego 11 
57-300 Kłodzko 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza  
w Nowej Rudzie  

Osiedle Piastowskie 17 
57-400 Nowa Ruda 

3. Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku ul. Bohaterów Getta 6 
57-300 Kłodzko 

4. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

ul. Słowackiego 4 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

5. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju ul. Wojska Polskiego 23 
57-320 Polanica-Zdrój 

4,69 
4,69 

4,53 
4,16 

4,66 
4,55 
4,56 

4,61 

3 4 5

Uprzejmość i kultura obsługi
Wiedza i kompetencje

Terminowość
Warunki lokalowe

Pełna informacja nt. sprawy
Czas oczekiwania na przyjęcie przez urzędnika

Dostęp do informacji
Pomoc w wypełnianiu dokumentów

Średnia ocena w 5-stopniowej skali 

Wyniki badania satysfakcji klientów w 2020 r. 
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6. Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie ul. Stara Droga 4 
57-401 Nowa Ruda 

7. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku ul. Szkolna 8 
57-300 Kłodzko 

8. Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie ul. Kopernika 8 
57 - 400 Nowa Ruda 

9. Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2  
57-300 Kłodzko 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
im. Przyjaciół Środowiska w Długopolu-Zdroju 

ul. Zdrojowa 11 
57-520 Długopole-Zdrój 

11. Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju ul. Wojska Polskiego 37 
57-350 Duszniki-Zdrój 

12. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 3 w Kłodzku ul. Warty 70 
57-300 Kłodzko 

13. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku  ul. Rajska 1 
57-300 Kłodzko 

14. Powiatowe Centrum  Psychologiczno- Pedagogiczne  
w Kłodzku 

ul. Bohaterów Getta 6 D 
57-300 Kłodzko 

 
Domy pomocy społecznej 

 
15. Dom Pomocy Społecznej w Jugowie ul. Główna 118 

 57-430 Jugów 
16. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Parkowa 20, 57-402 Nowa 

Ruda; 
Oddział dla osób przewlekle 
psychicznie chorych: Ścinawka 
Dolna 17, 57-410 Ścinawka Śred. 

17. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Górna 23 
57-500 Bystrzyca Kłodzka 

18. Dom Pomocy Społecznej w Podzamku Podzamek 28 
57-300 Kłodzko 

 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

 
19. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1  

w Domaszkowie 
ul. Międzyleska 15   
57-522 Domaszków 

20. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 
w Domaszkowie 

ul. Międzyleska 15A  
57-522 Domaszków 

21. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Kłodzku 

ul. Korczaka 1 
57-300 Kłodzko 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Kłodzku 
 

ul. Korczaka 1A  
57-300 Kłodzko 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Kłodzku 
 

ul. Korczaka 1B 
57-300 Kłodzko 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Kłodzku ul. Korczaka 1  
57-300 Kłodzko 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 w Kłodzku ul. Korczaka 1C  
57-300 Kłodzko 
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22. Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota 
Dziecięca Gromadka” w Nowej Rudzie 

ul. Fredry 47 
57-400 Nowa Ruda 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sigma” w Nowej 
Rudzie 

ul. Fredry 47/3 
57-400 Nowa Ruda 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa” w Nowej 
Rudzie 

ul. Fredry 47/2 
57-400 Nowa Ruda 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Omega” w Nowej 
Rudzie 

ul. Fredry 47/4 
57-400 Nowa Ruda 

23. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie  ul. Nadrzeczna 1c 
57-521 Gorzanów 

24. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich  Kąty Bystrzyckie 19A 
57-540 Lądek Zdrój 

25. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego 
Nr 3 w Bartnicy 

Bartnica 93 
57-450 Ludwikowice Kłodzkie 

26. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego 
Nr 4              w Krosnowicach 

Krosnowice 182 
57-362 Krosnowice 

27. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego 
Nr 5 w Nowej Rudzie 

ul. Słoneczna 13 
57-400 Nowa Ruda 

 
Powiatowe osoby prawne 

 
28. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Kłodzku S. A. 
ul. Dusznicka 1 
57-300 Kłodzko 

29. Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku ul. Szpitalna 1 A 
57-300 Kłodzko 

 
Pozostałe jednostki 

 
30. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ul. Kościuszki 2 

57-300 Kłodzko 
31. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2 J 

57-300 Kłodzko 
32. Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20 

57-300 Kłodzko 
33. Starostwo Powiatowe w Kłodzku ul. Okrzei 1 

57-300 Kłodzko 
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II. Podstawowe dane dotyczące powiatu 
1. Położenie 
 

Pod względem powierzchni powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich 
powiatów z powierzchnią około 1642 km2. Położony jest w południowozachodniej części Polski,  
w obrębie łańcucha Sudetów. 
Powiat kłodzki kształtem przypominającym czworokąt, wcina się w obszar Republiki Czeskiej.  
Pod względem liczby ludności (niespełna 160 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów 
dolnośląskich. Graniczy z trzema powiatami województwa dolnośląskiego: ząbkowickim, 
dzierżoniowskim, wałbrzyskim. Z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: 
Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy. 
Część środkową powiatu zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami 
Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś 
Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. 
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2. Demografia 
 

Liczba ludności w powiecie kłodzkim na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 156 283 osób  
(75 330  kobiet, 80 953 mężczyzn) i w dalszym ciągu następuje regularny spadek liczby ludności  
w powiecie co obrazuje poniższa tabela. 
 

Wybrane dane statystyczne 31 XII 2017 31 XII 2018 31XII 2019 31XII 2020 

Ludność 160 465 159 337 157 996 156 283 
Urodzenia żywe 1297 1172 1099 1052 

Zgony 2049 2073 2029 2444 
Przyrost naturalny -752 -901 -930 - 1392 

Ogólne saldo migracji -327 -292 -403 - 352 
Urodzenia żywe na 1000 ludności 8,1 7,3 6,9 6,7 

Zgony na 1000 ludności 12,7 13,0 12,8 13,3 
Przyrost naturalny na 1000 

ludności -4,7 -5,6 -5,9 -6,5 

Saldo migracji wewnętrznych  
i zagranicznych na pobyt stały na 

1000 ludności 
-2,0 -1,8 -2,5 -1,6 

źródło: www.stat.gov.pl 
 
 

Liczba ludności w powiecie kłodzkim w latach 2016-2020 

 
źródło: www.stat.gov.pl 
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Ludność w powiecie kłodzkim według płci i wieku 

 

źródło: www.stat.gov.pl 

3. Podział administracyjny powiatu 
W skład powiatu wchodzi 14 gmin: 
• gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, 

Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-
Zdrój, 

• gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca 
Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, 
Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, 

• gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, 
Nowa Ruda. 
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III. Informacje o stanie finansów powiatu 
Fundamentem działalności powiatu są stabilne finanse, które pozwalają terminowo i skutecznie 
realizować zadania bieżące i inwestycyjne. 
 
W ramach budżetu Powiatu Kłodzkiego realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, zadania na podstawie porozumień, zadania które zostały powierzone  
do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. 

 
1. DOCHODY ogółem zostały zrealizowane w kwocie –236 202 862,34 zł, co stanowi 102,4% planu,   

w tym: 
• dochody bieżące – 212 178 130,78 zł, tj. 100,4% planu,  
• dochody majątkowe – 24 024 731,56 zł, tj.124,7% planu,  

 
Struktura dochodów bieżących i majątkowych do dochodów ogółem  

 
 

Największą część w dochodach ogółem stanowią dochody bieżące tj. 89,8% w tym: subwencja ogólna 
tj: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, dotacje, udziały powiatu w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, udziału powiaty w podatku dochodowym od osób prawnych.  
Natomiast dochody majątkowe wynoszą 10,2% w dochodach ogółem i wynikają z finansowania 
inwestycji środkami z budżetu Unii Europejskiej, udziałem Gmin w finansowaniu inicjatyw 
samorządowych w realizacji zadań drogowych oraz dochodów własnych. 
 

Struktura zrealizowanych dochodów wg źródeł do dochodów ogółem  
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W strukturze dochodów ogółem  w dalszym ciągu dominują subwencje, które na koniec roku stanowiły 
44,5% ogółu zrealizowanych dochodów. W ujęciu pieniężnym stanowią największy dochód budżetu 
powiatu i zostały zrealizowane w 100 % planu, 
Udział dotacji i innych źródeł w dochodach ogółem  stanowi 28,5 %, które zostały zrealizowane  
w 109,4% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem  stanowi 27,1 %, które zostały 
zrealizowane w 99,7 % . 
 

2.  WYDATKI ogółem zostały zrealizowane w kwocie – 211 381 416,48 zł, co stanowi 96,7 % planu,   
w tym: 

• wydatki bieżące – 199 201 519,81 zł, tj. 97,0 % planu,  
• wydatki majątkowe – 12 179 896,67 zł, tj.92,7 % planu,  

 
Realizacja wydatków bieżących i majątkowych do wydatków ogółem 

 
 
Wydatki bieżące stanowią największą część  wydatków ogółem tj, 94,2 %, w  ramach których 
najwięcej wydatkowano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki statutowe 
związane z utrzymaniem jednostek, dotacje na zadania bieżące. Natomiast wydatki majątkowe  
w strukturze wydatków ogółem stanowią 5,8 %.  

 
Realizacja wydatków wg działów do wydatków ogółem 
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Największe wydatki poniesiono na:  
• Oświatę i Edukację,  
• Pomoc społeczną  
• Rodzinę oraz Transport – drogi powiatowe.  

 
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i środkom własnym m.in.: powiększono majątek powiatu 
oraz bezpieczeństwo na drogach powiatowych, stworzono warunki dla nowoczesnego nauczania  
w zakresie nauk przyrodniczych, zawodowych, nauki języków obcych,  doposażono szkoły w pomoce 
dydaktyczne, wsparcie uczniów na rynek pracy poprzez realizację staży zagranicznych  
w przedsiębiorstwach branżowych, doposażono ZOZ w sprzęt medyczny ratujący życie. 
 

Realizacja  projektów majątkowych i współfinansowanych  z udziałem środków UE  wg działów 

 
 
Na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano – 12 179 896,67 zł,  najwięcej przeznaczono na drogi 
powiatowe.     
 

Realizacja projektów i programów bieżących wspófinansowanych z udziałem środków z UE wg działów  

 
 

Na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano – 3 363 966,02 zł,  najwięcej przeznaczono na pomoc 
społeczną. 
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3. WYKONANIE BUDŻETU POWIATU KŁODZKIEGO w 2020 r: 
 
Wykres nr 7 Realizacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, nadwyżka 

 
 
Relacja wynikająca z  art. 242 ustawy o finansach publicznych  -  została spełniona (wydatki bieżące 
są mniejsze od dochodów bieżących).  
 

Budżet zamknął się nadwyżką w kwocie – 24 821 445,86 zł, które obejmują m.in: spłatę rozchodów, 
środki otrzymane w 2020 roku na przedsięwzięcia do realizacji w 2021 roku. 
 
PRZYCHODY - zostały zrealizowane w kwocie – 280 744,27zł, które obejmują: środki otrzymane  
z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r, na realizacje przedsięwzięć w 2020 r. 
 
ROZCHODY - zostały zrealizowane w kwocie – 14 417 940,00 zł, w tym: kredyty na wyprzedzające 
finansowanie działań finansowe ze środków UE – 10 644 604,00 zł. 
 
 
4. ZADŁUŻENIE POWIATU  

 
Stan zadłużenia w stosunku do instytucji finansowych, z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych 
obligacji, na 31.12.2020 r wynosi –  32 719 968,00 zł, w tym: 
• pożyczka z budżetu państwa –   3 519 968,00 zł ( spłata 2023 r ) 
• obligacje PKO BP S.A  -  29 200 000,00 zł ( spłata 2028 r ) 
 
Wskaźnik spłaty zobowiązań (indywidualny wskaźnik zadłużenia) określony w art. 243 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych został spełniony. 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego realizuje Program naprawczy Powiatu Kłodzkiego. Celem programu jest 
zachowanie płynności finansowej powiatu kłodzkiego, zapewnienie dalszej zdolności do realizacji 
obowiązkowych zadań powiatu, zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalnego prognozowania 
dochodów i wydatków.  
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IV. Wykonanie uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego 
Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2020 roku wg stanu  
na 31 grudnia 2020 r. została zawarta w Załączniku nr 1.  
 

V. Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego 
 

Informacja z realizacji uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego podjętych w 2020 roku wg stanu  
na 31 grudnia 2020 r. została zawarta w Załączniku nr 2. 

 

VI. Realizacja polityk, programów i strategii  
 

Informacja z realizacji polityk, programów i strategii wg stanu na 31 grudnia 2020 r. została zawarta  
w Załączniku nr 3.  
 

VII. Budżet Obywatelski  
1. Realizacji Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego w  2020 roku. 

 
Wszystkie 10 zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 
zostało zrealizowanych. 
Wykaz zadań zrealizowanych  w ramach Budżetu Obywatelskiego  Powiatu Kłodzkiego w 2020 r.: 

 
1) Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kłodzkiego poprzez 

doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Rudzie-Słupiec 
 Opis zadania: Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej  Nowa Ruda-Słupiec w niezbędny 

sprzęt. Wymiana zużytego sprzętu stanowiącego podstawowe wyposażenie niezbędne w trakcie działań 
ratowniczo-gaśniczych.  
Miejsce realizacji zadania: Nowa Ruda – Słupiec 
Koszt realizacji zadania: 14 798,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 1192 
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2) Tytuł projektu: Zwiększenie bezpieczeństwa w Powiecie Kłodzkim poprzez doposażenie  
Ochotniczej Straży pożarnej w Starym Gierałtowie – Gmina Stronie Śląskie 
Opis zadania: Doposażenie jednostki OSZP Stary Gierałtów w niezbędny sprzęt poprzez 
zakup:  radiotelefonu ręcznego Motorola, detektor ALTAIRr 4X R Bluetoot, agregatu 
prądotwórczego. 
Miejsce realizacji zadania: Stary Gierałtów 
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 656 

 
 

 

3) Tytuł projektu: Poprawa bazy sportowej LUKS Czermna etap II 
Opis zadania: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania boiska sportowego oraz efektywności 
gry poprzez zakup i montaż piłkochwytu. 
Miejsce realizacji zadania: Kudowa-Zdrój Czermna 
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 569 

 
 

4) Tytuł projektu: Wyposażenie pracowni biologicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących     
I Liceum Ogólnokształcące  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 
Opis zadania: Zakup sprzętu do pracowni biologicznej dzięki czemu uczniowie będą mogli 
samodzielnie eksperymentować i poznawać świat organizmów żywych. 
Miejsce realizacji zadania: Kłodzko 
Koszt realizacji zadania: 14 439,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 488 
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5) Tytuł projektu: Burza Dzikowiec wraca do gry-zakup sprzętu i odzieży sportowej 

Opis zadania: Celem zadania będzie zakup niezbędnego wyposażenia, które pozwoli na 
podniesienie jakości i warunków treningowych co pozytywnie wpłynie na przygotowanie 
zawodników do rozgrywek meczowych. Umożliwi udział dzieci i młodzieży o niskim statusie 
ekonomicznym poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu sportowego oraz treningów 
(przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu) 
Miejsce realizacji zadania: Dzikowiec 
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 483 

 
 

6) Tytuł projektu: Bystrzyca Kłodzka- miasto królewskie  
Opis zadania: Opracowanie i wydanie 500 sztuk przewodnika po mieście Bystrzyca Kłodzka 
Miejsce realizacji zadania: Bystrzyca Kłodzka 
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 471 
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7) Tytuł projektu: Doposażenie jednostki OSP Szalejów Górny poprzez zakup ubrań specjalnych 
Opis zadania: Zakup 10 kompletów 
ubrań specjalnych ( bojowych) dla 
druhów  Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Szalejewie Górnym. Ubrania są 
niezbędne podczas prowadzenia 
działań ratowniczo-gaśniczych- chronią 
strażaków przed działaniem wysokich 
temperatur. 
Miejsce realizacji zadania: Szalejów 
Górny 
Koszt realizacji zadania: 14 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 457 

 

 
8) Tytuł projektu: Budowa wiaty 

ogniskowej na terenie ROD „Jubilat”  
w Lewinie Kłodzkim  
Opis zadania: Budowa wiaty 
ogniskowej na terenie Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych „Jubilat”  
w Lewinie Kłodzkim. 
Miejsce realizacji zadania: Lewin 
Kłodzki 
Koszt realizacji zadania: 15 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 450 

 
 

9) Tytuł projektu: Jak sobie radzić  
z bioodpadami? Czy domowy kompostownik to 
właściwe miejsce  na opakowania 
biodegradowalne  
Opis zadania: Zwiększenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców Kłodzka w zakresie 
prawidłowej segregacji śmieci ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów organicznych. 
Miejsce realizacji zadania: Kłodzko 
Koszt realizacji zadania: 11 070,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 408 
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10) Tytuł projektu: Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieszowicach w sprzęt 
pozwalający prowadzić   działania z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy  
w warunkach nocnych  
Opis zadania: Zakup sprzętu ratownictwa medycznego wraz z przenośnym akumulatorowym 
masztem oświetleniowym . Doposażenie samochodu gaśniczego co pozwoli na udzielanie 
kwalifikowanej pomocy medycznej osobom poszkodowanym, a przy użyciu masztu można 
będzie dokładniej oświetlić teren prowadzonych działań. 
Miejsce realizacji zadania: Trzebieszowice 
Koszt realizacji zadania: 13 000,00 zł 
Liczba oddanych głosów: 388 

 

 
 

2. Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego na rok 2021 
Na podstawie art. 3d ust.2, ust.3 i ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła Uchwałę nr VI/44/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego oraz Uchwałę nr VI/45/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 
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    Budżet obywatelski stanowi wydzieloną część budżetu Powiatu Kłodzkiego, o której przeznaczeniu 
decydują mieszkańcy. 

    W ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane projekty dotyczące wszystkich spraw, 
które mieszczą się w kompetencjach powiatu. Zadania  zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą 
realizowane na obszarze powiatu kłodzkiego i mają służyć jego mieszkańcom. Zgłaszane projekty 
mogą dotyczyć obszarów takich jak kultura fizyczna i turystyka (np. doposażenie istniejących 
obiektów sportowych/rekreacyjnych, utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego czy organizacja 
sportowych atrakcji dla dzieci i młodzieży), promocja i ochrona zdrowia (np. organizacja 
tematycznych warsztatów służących ochronie zdrowia czy przeprowadzenie profilaktycznych 
badań), dróg publicznych (np. zadania służące poprawie bezpieczeństwa na drogach) oraz innych 
obszarów wskazanych w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym.  

    Łączna kwota przeznaczona z budżetu Powiatu Kłodzkiego na budżet obywatelski w roku 2021 
wynosi 150 000 zł. 

    Koszt jednego zgłoszonego zadania w ramach budżetu obywatelskiego musi być większy niż      
5 000 zł i nie może przekroczyć 15 000 zł. 

    Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego mogą być realizowane na majątku powiatu 
lub majątku gminy, po uzyskaniu i załączeniu do formularza zgłoszeniowego zadania zgody 
dysponenta majątku na jego wykorzystanie do celów realizacji budżetu obywatelskiego  
oraz zobowiązanie dysponenta do dalszego ewentualnego utrzymania. 

 

2.1 Kampania informacyjno-promocyjna (od 18 IX 2020 r. do 30 IX 2020 r.) 
 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację budżetu 

obywatelskiego w 2021 r., w tym minimalnej i maksymalnej wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego na 2021 r. 

2.2  Zgłaszanie propozycji zadań (od 1 X 2020 r. do 22 X 2020 r.) 
Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może zgłaszać każdy mieszkaniec powiatu 

kłodzkiego, który w momencie składania wniosku ma ukończone 18 lat, a także organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie, z siedzibą na terenie powiatu kłodzkiego. 
Zgłoszenie zadań następuje na formularzu zgłoszenia zadania, do którego należy dołączyć listę 
poparcia  
dla zadania, podpisaną przez co najmniej 20 mieszkańców powiatu kłodzkiego.  
Podmioty uprawnione do zgłaszania propozycji zadań mogą zgłosić jedną propozycję zadania.  
W razie zgłoszenia większej liczby zadań  uwzględniona zostanie propozycja mogąca przynieść 
najlepsze korzyści powiatowi i jego mieszkańcom. 
W wyznaczonym terminie zgłoszonych zostało 37 propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu 
Obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2021.  
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2.3 Weryfikacja zgłoszonych zadań (do 5 XI 2020 r.) 
Zarząd powiatu uchwałą nr 177/2020 z dnia 27 października 2020 r. powołał Zespół 

Weryfikacyjny do analizy zadań złożonych w ramach budżetu obywatelskiego powiatu kłodzkiego 
na 2021 r. W skład zespołu weryfikacyjnego powołanych zostało 5 pracowników starostwa. 
Analiza zgłoszonych projektów zadań jest przeprowadzana w oparciu m.in. o następujące kryteria: 
zgodność z wymogami formalnymi zgłoszenia, w tym prawidłowość wypełnienia formularza i listy 
poparcia; ocena przedstawionych kosztów realizacji zadania w odniesieniu do rodzaju zadania  
i jego pożyteczności dla interesu publicznego;  zgodność zgłoszonego zadania z obowiązującymi  
w gminach miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; zgodność z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym z przepisami prawa miejscowego. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy Zespół Weryfikacyjny przyjął 31 projektów zadań i odrzucił  
6 projektów.  
 
Odrzucone zostały projekty: 
- które zawierały koszty osobowe, 
- w których brakowało zgody dysponenta majątku na jego wykorzystanie (brak zgody gminy), 
- których całkowity koszt zadania przekraczał wskazane w uchwale rady wartości,  
- w których zbyt ogólnie przedstawiono koszty realizacji i opis zadania,  
- w których stwierdzono brak spójności wskazanych kosztów z opisem zadania.  
   
Wyniki weryfikacji podane zostały do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie 
internetowej powiatu, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń  
w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.   

2.4 Odwołania (do 17 XI 2020 r.) 
Od decyzji o niedopuszczeniu zadania pod głosowanie jako "odrzuconego" przysługuje 

zgłaszającym odwołanie. Odwołanie w formie pisemnej wnosi się bezpośrednio do Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników weryfikacji. Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, wyrażając swoje stanowisko w formie podjętej 
uchwały.  
Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyjmuje w formie uchwały ostateczną listę propozycji zadań  
z wyłączeniem odrzuconych oraz tych, co do których wniesiono odwołanie.  Lista zawiera nazwę 
zadania, jego zwięzły opis, szacunkowy koszt realizacji oraz przewidywany termin wykonania. 
Zadania ujęte w uchwale Zarząd Powiatu Kłodzkiego przekazuje pod głosowanie mieszkańcom 
Powiatu Kłodzkiego. 
  
Odwołanie złożone zostało przez 1 wnioskodawcę. 
W dniu 26 listopada 2020 r. Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie rozpatrzył 1 odwołanie. 
Uchwałą nr 201/2020, zatwierdził listę 32 propozycji zadań zgłoszonych w ramach budżetu 
obywatelskiego powiatu kłodzkiego na rok 2021, które zostały następnie poddane pod głosowanie.  
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2.5 Głosowanie nad propozycjami zadań (od 2 XII 2020 r. do 31 XII 2020 r.) 
Głosowanie odbyło się bez przeszkód, zgodnie z harmonogramem konsultacji w terminie  
od 2 grudnia 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r. W tym czasie mieszkańcy powiatu kłodzkiego mogli 
oddać swoje głosy na jedno z zadań w sposób elektroniczny za pośrednictwem udostępnionej  
ankiety internetowej na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku www.bip.powiat.klodzko.pl. System do głosowania 
przygotowany przez firmę Netkoncept z Opola. 

2.6 Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych (do 14 I 2021 r.) 
W wyniku weryfikacji stwierdzono że podczas głosowania łącznie oddano 10 705 głosów, w tym: 

• liczba głosów ważnych 10 704, 
• liczba głosów nieważnych 1. 

2.7 Ogłoszenie wyników konsultacji (do 26 I 2021 r.) 
 

Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów,  
aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego  13 stycznia 2021 r. podjął uchwałę nr 2/2021 w sprawie ogłoszenia 
wyników głosowania oraz zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego 
powiatu kłodzkiego na 2021 r.  

 
Lista zadań zatwierdzonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego  powiatu 
kłodzkiego na rok 2021 

Nr Tytuł zadania Miejsce realizacji  
zadania 

Szacunkowy 
koszt realizacji 

zadania [zł] 

Liczba 
oddanych  

głosów 
ważnych 

1 2 3 4 5 

1 
Doposażenie remizy OSP Nowa Ruda -

Słupiec w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia szkoleń 

ul. Szybowa 1,  
Nowa Ruda 15 000,00 1022 

2 

Ochrona życia i zdrowia mieszkańców 
Powiatu Kłodzkiego przez 

doposażenie OSP Jugów w 
Defibrylator AED, Torbę PSP Rl oraz 

ubranie specjalne 

Jugów 14 000,00 769 

3 Wielka kultura we wsi małej 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny im. 

„Na Bursztynowym 
Szlaku"  

ul. Kościelna 1, Lewin 
Kłodzki 

15 000,00 741 

4 Zielona klasa w „Czerwonej" Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości 15 000,00 736 

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/
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5 Poprawa bazy sportowej klubu LUKS 
Czermna Kudowa –Zdrój - etap IlI 

Kudowa-Zdrój,  
ul. T. Kościuszki 15 000,00 597 

6 Łączymy pokolenia -tworzenie miejsca 
zdrowego i aktywnego wypoczynku Jaszkowa Dolna 15 000,00 570 

7 Zwiększenie bezpieczeństwa 
mieszkańców Powiatu Kłodzkiego OSP Szalejów Dolny 15 000,00 558 

8 Wieża trzech kultur Wapniarka 15 000,00 526 

9 
Zwiększenie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Kłodzkiego 
poprzez doposażenie Jednostki OSP 

w Bożkowie 
Bożków 15 000,00 510 

10 Rewitalizacja ścieżki spacerowej wokół 
Fortu Owcza Góra 

Kłodzko/ FORT 
OWCZA GÓRA 15 000,00 508 

 

VIII Realizacja zadań powiatu własnych i zleconych  
1. Oświata 
 

Powiat Kłodzki jako organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność  
(art.10 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe). Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę 
należy w szczególności: 
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie; 
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi organizacyjnej 

szkoły lub placówki; 
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów 
oraz wykonywania innych zadań statutowych; 
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły  

lub placówki. 
 
Do działań powiatu w zakresie oświaty należy zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół 

ponadpodstawowych, specjalnych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych. Powiat 
Kłodzki był w 2020 r. organem prowadzącym dla czternastu szkół i placówek oświatowych,  
w których skład wchodzą: 
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• 2 licea ogólnokształcące, 
• 5 techników, 
• 6 branżowych szkół I stopnia (w tym 2 specjalne), 
• 1 branżowa szkoła II stopnia (utworzona z dniem 1 września 2020 roku) 
• 1 centrum kształcenia zawodowego, 
• 4 szkoły podstawowe specjalne, 
• 3 szkoły przysposabiające do pracy (specjalne), 
• 1 przedszkole specjalne, 
• 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, 
• 1 młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
• 1 dom wczasów dziecięcych, 
• 1 biblioteka pedagogiczna z 1 filią, 
• 1 poradnia psychologiczno-pedagogiczna z 3 filiami. 

1.1 Struktura organizacyjna oświaty w Powiecie Kłodzkim 
 

1.1.1 Szkoły ponadpodstawowe ogólnokształcące 

 
1.1.2 Szkoły ponadpodstawowe zawodowe 

 

Lp Nazwa 
szkoły/zespołu szkół 

Nazwa szkoły wchodzącej w skład 
zespołu szkół zawody 

1. Zespół Szkół 
Technicznych 
w Kłodzku 
57-300 Kłodzko 
ul. Bohaterów Getta 6 

• Technikum nr 1 im. prof. 
Wacława Żenczykowskiego 

• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 
im. prof. Wacława 
Żenczykowskiego 

 

Technik budownictwa (klasa 
strażacka), technik logistyk (klasa 
patronacka Kayser Automativ, klasa 
mundurowa), technik urządzeń   
i systemów energetyki odnawialnej, 
monter zabudowy i robót 
wykończeniowych   w budownictwie, 
murarz-tynkarz,  technik spedytor, 
tapicer (klasa patronacka KPM Meble), 
magazynier- logistyk  (klasa 
patronacka Leroy – Merlin), technik 
analityk (klasa patronacka Umicore) 
 

2. Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości 
57-300 Kłodzko 

• Technikum nr 2 
• Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 
• Branżowa Szkoła II Stopnia  

technik pojazdów samochodowych, 
technik hotelarstwa, technik 
ekonomista, technik żywienia i usług 

Lp Nazwa szkoły/zespołu szkół 

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 
57-300 Kłodzko 
ul. Wojska Polskiego 11 

2. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie 
57-401 Nowa Ruda 
Os. Piastowskie 17 
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ul. Szkolna 8 • Centrum Kształcenia 
Zawodowego 

 

gastronomicznych, technik informatyk, 
technik programista, technik organizacji 
reklamy/ technik reklamy, technik 
architektury krajobrazu, kucharz, 
fryzjer, sprzedawca,  mechanik 
pojazdów samochodowych, cukiernik, 
piekarz  
 

3. Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych 
w Bystrzycy Kłodzkiej 
57-500 Bystrzyca 

Kłodzka 
ul. J. Słowackiego 4 

• Technikum im. prof. Sylwestra 
Kaliskiego 

• Branżowa Szkoła I Stopnia im. 
prof. Sylwestra Kaliskiego 

 

technik handlowiec, technik informatyk, 
technik leśnik (klasa patronacka 
Nadleśnictwo Bystrzyca Kłodzka), 
mechanik pojazdów samochodowych, 
tapicer  (klasa patronacka Tessa  
w Bystrzycy Kłodzkiej). 
 

4. Noworudzka Szkoła 
Techniczna  
57-401 Nowa Ruda 
ul. Stara Droga 4 

• Technikum 
• Branżowa Szkoła I Stopnia 

 

technik grafiki i poligrafii cyfrowej,  
technik  hotelarstwa, technik pojazdów 
samochodowych, technik informatyk, 
technik teleinformatyk, technik elektryk 
(klasa patronacka ZPAS group  
w Nowej Rudzie), mechanik pojazdów 
samochodowych,  monter stolarki 
budowlanej  (klasa patronacka 
Matplast). 
 

5. Regionalna Szkoła 
Turystyczna  
57-320 Polanica -

Zdrój 
ul. Wojska Polskiego 

23 

• Technikum im. Jana Pawła II 
 

technik hotelarstwa, technik obsługi 
turystycznej/ technik organizacji 
turystyki,  technik żywienia i usług 
gastronomicznych. 

 
 
1.1.3 Szkoły i placówki specjalne 

Lp Nazwa szkoły/zespołu szkół 

1.  
Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku  ul. Wyspiańskiego 2 
 
W skład Zespołu wchodzą trzy szkoły: 
• Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy. 
2.  

Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, ul. Kopernika 8 
 
W skład Zespołu wchodzą trzy szkoły: 
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1.1.4 Dom Wczasów Dziecięcych w  Dusznikach-Zdroju 
Jest placówką oświatową, która funkcjonuje od 1949 roku. Placówka organizuje wczasy klimatyczne, 
zielone szkoły, kolonie letnie i ferie zimowe. 
Dom wczasów dziecięcych jest placówką przeznaczoną do okresowego pobytu dzieci i młodzieży  
w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji 
psychofizycznej i kształtowania zachowań prozdrowotnych, z wykorzystaniem lokalnych warunków 
klimatycznych. Dom wczasów dziecięcych prowadzi działalność dla uczniów szkół podstawowych,  
szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych. 
Do zadań domu wczasów dziecięcych w szczególności należy: 
1) organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i specjalistycznych, 
2) organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 
3) organizowanie aktywnych form wypoczynku. 
 
 

• Szkoła Podstawowa Specjalna, 
• Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy. 
 

3.  
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 3  w Kłodzku, ul. Warty 70 
 
Szkoła kształci uczniów w zawodach: 
• kucharz małej gastronomii, 
• ślusarz. 
Szkoła zapewnia uczniom praktyki. 

4.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu- Zdroju 
 
W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długopolu –Zdroju (dzieci słabosłyszące 

i niesłyszące w normie intelektualnej oraz upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym)   wchodzi: 
• Przedszkole Specjalne, 
• Szkoła Podstawowa Specjalna, 
• Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy, 
• Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna. 
Ośrodek realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

5.   
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku 
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń 

rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone 
niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, 
wychowania i socjoterapii. W  skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku  wchodzi Szkoła 
Podstawowa Specjalna, ponadto prowadzone są grupy wychowawcze w Kłodzku. 
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1.1.5 Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne w Kłodzku 
PCPP w Kłodzku składa się z 6 jednostek oświatowych rozmieszczonych w każdym obszarze 
edukacyjnym Powiatu Kłodzkiego i są to: 
1. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłodzku, 
2. Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bystrzycy Kłodzkiej, 
3. Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dusznikach-Zdroju, 
4. Filia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie, 
5. Biblioteka Pedagogiczna w Kłodzku, 
6. Filia Biblioteki Pedagogicznej w Nowej Rudzie. 

 

1.2 Liczba uczniów w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kłodzki 
 
 

Lp 

 
 

Szkoła/placówka 

 
Liczba uczniów w roku szkolnym 

2019/2020 2020/2021 

1 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości  
w Kłodzku  

851 852 

2 Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku 808 808 

3 Noworudzka Szkoła Techniczna 
w Nowej Rudzie 

404 439 

4 Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

359 361 

5 Regionalna Szkoła Turystyczna 
w Polanicy-Zdroju 

245 269 

6 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w 
Kłodzku 

59 51 

7 I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku 749 731 

8 Liceum Ogólnokształcące 
w Nowej Rudzie 

295 287 

9 Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku 
 

60 67 

10 Zespół Szkół Specjalnych 
w Nowej Rudzie 
 

49 56 

11 Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Długopolu-Zdroju 

38 39 

12 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w 
Kłodzku 

92 69 

 
RAZEM 

 
4009 4029 
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1.3 Zatrudnienie w szkołach i placówkach oświatowych 

Lp Szkoła/placówka 
Etaty 

pedagogiczne 
 

Etaty 
administracji  

i obsługi 
1 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku 92,45 16,50 
2 Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku 83,94 12,13 
3 Noworudzka Szkoła Techniczna  w Nowej Rudzie 39,58 7,89 
4 Zespół Szkół Ponadpodstawowych  w Bystrzycy Kłodzkiej 37,14 8,59 
5 Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju 36,16 7,25 
6 Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kłodzku 12,10 2,50 
7 I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku 68,41 9,25 
8 Liceum Ogólnokształcące  w Nowej Rudzie 32,40             7,25 
9 Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku 44,78 8,70 

10 Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie 27,09 6,50 
11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju 31,91 11,25 
12 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kłodzku 39,05 16,00 
13 Powiatowe Centrum Doradztwa Psychologiczno-

Pedagogicznego w Kłodzku 
35,00 8,63 

14 Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju 9,00 14,50 
 

RAZEM 
 

589,01 
 

136,94 
 
 

1.4 Subwencja oświatowa w szkołach i placówkach publicznych  
oraz niepublicznych w 2020 r. 

 
Subwencja oświatowa zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 38 ) jest częścią subwencji ogólnej, która 
stanowi jeden z dochodów powiatu. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o dochodach JST  o przeznaczeniu 
środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego.   

Przyznana część oświatowa subwencja ogólnej dla Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 r.  
wyliczona na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r.  
w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 
roku 2020  (Dz.U. z 2019 r. poz.2446), wyniosła zgodnie z metryczką 73 802 837,00 zł. w trakcie roku 
została zwiększona o środki z 0,4%  rezerwy subwencji części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 
117 080 zł oraz środki na program 500+ dla nauczycieli o kwotę  282 500 zł.  Standard finansowy  
A podziału subwencji wynosi 5917,8938 zł i jest wyższy od standardu w 2019 r. o 349,3281 zł . 
Wskaźnik korygujący Di wynosi 1,0038720323.  Jest wyższy od Di w 2019 r. o 0,0037. Przeliczając  
standard finansowy A wskaźnikiem Di otrzymujemy standard finansowy A dla Powiatu Kłodzkiego, 
który wynosi  5 940,80181 zł na ucznia. Wskaźnik Di uzależniony jest od struktury zatrudnienia 
pracowników pedagogicznych w publicznych jednostkach oświatowych powiatu kłodzkiego. Liczba 
etatów nauczycielskich w szkołach   i placówkach oświatowych objętych subwencją  w 2020 r. wynosi  
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479,01 i jest wyższa  o 19,8 etatów niż    w 2019 r.   (dane na 30 września). Liczba uczniów ujętych  
w metryczce subwencji oświatowej na 2020 r. w szkołach publicznych i niepublicznych wynosi 5649,1  
i jest wyższa od liczby uczniów ujętych w metryczce subwencji oświatowej w 2019 r. o 444,8806 
uczniów.   
 

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2018-2020 wg metryczki 

 
 
1.5 Dotowanie szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2020 r. 
 

Powiat Kłodzki w 2020 roku dotował 23 niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 
prowadzone przez 15 organów prowadzących, tj. osoby prawne inne niż jednostki samorządu 
terytorialnego i osoby fizyczne. Podstawą prawną do udzielania dotacji jest ustawa z dnia  
27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwała nr XIII/130/2019 Rady 
Powiatu Kłodzkiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Powiat dotuje szkoły specjalne, specjalny ośrodek 
szkolno-wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, domy wczasów dziecięcych, licea dla 
młodzieży, licea dla dorosłych oraz szkoły policealne. Dotacja udzielana jest na okres roku 
budżetowego na wniosek organu prowadzącego szkołę lub placówkę, złożony w terminie  
do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.  

W 2020 r. dotacje na jednego ucznia zostały udzielone w wysokości subwencji oświatowej 
otrzymanej przez Powiat na jednostki niepubliczne z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020. W związku z ogłoszoną 
pandemią zmieniły się zasady przyznawania dotacji od marca 2020 r. dla szkół dla dorosłych  
(ze względu na naukę zdalną i problem z wykazywaniem frekwencji uczniów) oraz dla domów 
wczasów dziecięcych (brak wychowanków w tych placówkach). Zasady wypłacania dotacji dla tych 
jednostek regulowało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie 
z brzmieniem § 10 tego rozporządzenia od marca do końca sierpnia 2020 r. dotacja na uczniów 
szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki, była należna na tych 
uczniów, którzy w lutym br. spełnili warunek uczestnictwa w co najmniej połowie obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych. Ponadto, wprowadzono nowy algorytm ustalania dotacji dla niepublicznych 
domów wczasów dziecięcych w warunkach zawieszonego funkcjonowania tych placówek.  
Wg sposobu obliczenia liczby wychowanków zawartego § 10 tego rozporządzenia powiaty 
wypłacały dotację wg liczby faktycznych wychowanków w domach wczasów dziecięcych w 2019 
roku. W związku z tym, od marca do czerwca wypłacano miesięcznie w przybliżeniu ⅟12 subwencji 
otrzymanej przez powiat na te placówki. 

Od 19 października ponownie zostało ograniczone funkcjonowanie większości podmiotów 
oświatowych. W szkołach dla dorosłych dotacja do końca 2020 r. była wypłacana na uczniów, 
którzy spełnili warunek frekwencji we wrześniu lub w październiku, natomiast nie zostało 
ograniczone funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych, w związku z czym dotacja była 
wypłacana na podstawie liczby wychowanków przebywających w takich placówkach  
(od października do grudnia wypłacono łącznie 163 735,31 zł).  

W 2020 roku subwencja powiatowa na niepubliczne jednostki oświatowe wyniosła 
24 468 561,87 zł, natomiast wydatki wyniosły 22 182 480,36 zł. W budżecie ostatecznie 
zaplanowano 22 621 606,00 zł. Kwoty przekazanych dotacji na poszczególne typy szkół i placówek 
oświatowych zostały wykazane w poniższej tabeli. 

 
Kwoty przekazanych dotacji niepublicznym podmiotom oświatowym w 2020 r. w porównaniu  

do otrzymanej subwencji. 

Lp. Typ dotowanej szkoły/placówki Subwencja Kwota przekazanej 
dotacji 

1 Szkoły podstawowe specjalne 8 758 414,53 8 776 891,11 
2 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 61 249,73 36 449,64 
3 Szkoły policealne 3 415 251,75 3 226 408,96 
4 Licea ogólnokształcące 2 588 339,98 2 432 873,96 
5 Szkoły przysposabiające do pracy 2 335 165,31 2 351 214,92 
6 Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy 1 659 386,51 1 352 138,83 
7 Domy wczasów dziecięcych 4 608 023,43 2 972 297,76 
8 Ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy 1 042 730,63 1 034 205,18 
 Razem 24 468 561,87 22 182 480,36 
 

Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe otrzymywały dotacje w 2020 roku pod warunkiem 
przekazania danych do systemu informacji oświatowej na dzień 30 września 2019 roku, złożenia 
wniosku o udzielenie dotacji w 2020 r. oraz na podstawie miesięcznych informacji o faktycznej 
liczbie uczniów na 1 dzień każdego miesiąca w 2020 roku. Miesięczne informacje złożone przez 
organy prowadzące były sprawdzane pod kątem zgodności danych wykazanych w tych 
informacjach z danymi wprowadzonymi      w systemie informacji oświatowej. Różnica pomiędzy 
dotacją wypłaconą na poszczególne szkoły lub placówki a subwencją otrzymaną przez Powiat 
wynikała przede wszystkim z powodu ograniczenia funkcjonowania domów wczasów dziecięcych 
oraz z liczby przyjętych uczniów/wychowanków do poszczególnych szkół czy placówek. Podczas, 
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gdy w 2019 r. powiat wypłacił dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych wyższe o 371 025 
zł w stosunku do otrzymanej subwencji, w 2020 r. kwota wypłaconej dotacji była mniejsza  
od subwencji o 2 286 081,51 zł. Plan wydatków na dotacje zaplanowany został na niższym 
poziomie niż wyniosła subwencja, ponieważ nie przewidziano takiego wzrostu subwencji na 2020 r. 

W celu lepszej kontroli przekazywania dotacji w 2020 roku wdrożono elektroniczny system 
składania przez jednostki niepubliczne miesięcznych informacji, który m.in. uniemożliwił ubieganie 
się o dotację na tego samego ucznia w różnych szkołach oraz umożliwił kontrolę frekwencji 
poszczególnych uczniów w szkołach dla dorosłych. Za 2020 rok wszystkie niepubliczne podmioty 
oświatowe złożyły szczegółowe rozliczenie roczne z wykorzystania otrzymanej dotacji. Zakres 
wydatków, które mogły być pokryte z dotacji oświatowej, został wskazany w art. 35 ust. 1 ustawy  
o finansowaniu zadań oświatowych. Dotychczas toczy się postępowanie administracyjne w sprawie 
zwrotu 215 299,12 zł z tytułu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  

 
1.6 Realizacja projektów  w 2020 r. dofinansowanych ze środków UE  

 

Lp. Tytuł projektu 

Wykonanie  
wydatków na  

dzień  
31.12.2020 r. 

(zł) 

Jednostka realizująca 

1. 
„Praktyczne kształcenie 
nauczycieli na europejskim 

rynku turystycznym” 

 
44 700,66 

 
RST w Polanicy - Zdroju 

2. „Europe for VET+” 
 

60 453,59 
 

ZST w Kłodzku 

 
3. 

"Międzypowiatowa droga po 
sukces" 

103 795,45 
 

ZST w Kłodzku 

4. 
"Umiejętności zawodowe 
perspektywą na atrakcyjne 

zatrudnienie" 
53 224,04 

 ZST w Kłodzku 

5. 'Euro-Praktyki dla Kłodzka" 103 129,49 ZST w Kłodzku 

6. „EuroSkills4” 100 301,00 ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej 

7. „Szkoła sukcesu zawodowego”  
81 738,48 KSP w Kłodzku 

8. 
„Rozwój kompetencji kadry 
Liceum Ogólnokształcącego 

w Nowej Rudzie” 

 
32 613,12 

 
LO w Nowej Rudzie 

 
9. 

Wsparcie Kształcenia 
Zawodowego - Poprawa 

Efektów 

 
7 623,33 

 
Starostwo Powiatowe  

w Kłodzku 

Ogółem realizowane projekty UE 587 579,16  
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1.7 Pozyskane dotacje w 2020 r. 
 

Lp. 
 Zadania realizowane z  dotacji 

celowych 
(inne niż UE) 

Kwota 
dotacji 

(zł) 
Jednostki realizujące zadania 

1. 

Wyposażenie na rok szk.2020/2021 
szkół podstawowych  realizujących 
kształcenie ogólne  w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały 
ćwiczeniowe  - dotacja  Wojewody 
Dolnośląskiego 

73 405,27 Szkoły podstawowe prowadzone 
przez Powiat Kłodzki 

2. Program „Za życiem” – dotacja  MEN 241 299,75 
1. Zespół Szkół Specjalnych  

w Nowej Rudzie 
2. Kłodzka Szkoła 

Przedsiębiorczości w Kłodzku 

3 
Zakup książek do biblioteki  w  ramach 
„Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” – dotacja  Wojewody 
Dolnośląskiego 

18 400,00 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Długopolu-
Zdroju 

2. Regionalna Szkoła Turystyczna  
w Polanicy-Zdroju 

3.  Zespół Szkół Technicznych  
w Kłodzku 

4. 
Dotacja celowa w zakresie 
dofinansowania zadań z zakresu 
wychowania przedszkolnego  

8 607,00 
Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Długopolu - 
Zdroju 

5. Prowadzenie bibliotek pedagogicznych 
-  Województwo Dolnośląskie 337 497,00 

Powiatowe Centrum 
Psychologiczno-Pedagogiczne  
 Kłodzku. 

6. 

Zakup pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do realizacji programów 
nauczania z wykorzystaniem TIK na 
zajęciach w ramach programu 
"Aktywna tablica" 

83 313,60 

1. Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości w Kłodzku,  

2. Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

3. Noworudzka Szkoła Techniczna 
w Nowej Rudzie 

4. Regionalna Szkoła Turystyczna  
w Polanicy-Zdroju 

5. Liceum Ogólnokształcące  
w Nowej Rudzie 

6. Branżowa Szkoła I Stopnia 
Specjalna w Kłodzku 

Razem 
 

762 522,62 
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1.8 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 r.  
 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Wykonanie 

na 
31.12.2020 

(zł) 

Jednostka organizacyjna  
realizująca zadanie lub  
koordynująca zadanie 

1. 

Wykonanie dokumentacji technicznej 
i realizacja przebudowy pomieszczeń 
szkolnych na pokoje mieszkalne 
internatu w poziomie parteru 
budynku nr 1  oraz adaptację garażu 
na salę komputerową MOS Kłodzko 
przy ul. Rajskiej 

390 532,36 Starostwo Powiatowe  
w Kłodzku 

2. Zakup monitoringu do MOS Kłodzko 22 909,98 
Młodzieżowy Ośrodek 

Socjoterapii  
w Kłodzku 

OGÓŁEM 
 

413 442,34 
  

 
 

1.9 Realizacja wybranych zadań remontowych w 2020 r.  
 

Lp. Nazwa zadania remontowego 

Wykonanie  
wydatków na  

zadania  
remontowe  

na  
31.12.2020 r. 

(zł) 

Jednostka organizacyjna  
realizująca zadanie lub  
koordynująca zadanie 

1. Naprawa instalacji elektrycznej 14 661,60 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 

2. Naprawa instalacji gazowej 23 443,44 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 

3. Usunięcie awarii C.O. 28 537,97 Zespół Szkół Technicznych 
w Kłodzku 

4. Wymiana stolarki okiennej - sala 
gimnastyczna 54 918,5 Zespół Szkół Technicznych 

w Kłodzku 

5. Usunięcie awarii rur wodnych i 
montaż hydrantów 11 125,37 Zespół Szkół Technicznych 

w Kłodzku 

6. Usunięcie awarii ciepłej wody  
w budynku A 24 127,37 Zespół Szkół Technicznych 

w Kłodzku 
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7. Remont  łazienki 16 596,00 Zespół Szkół Technicznych 
w Kłodzku 

8. Awaryjna naprawa okien 46 285,34 Zespół Szkół Technicznych 
w Kłodzku 

9. Wymiana okien 21 675,16 Zespół Szkół Technicznych 
w Kłodzku 

10. Wymiana oświetlenia 29 680,00 Regionalna Szkoła Turystyczna  
w Polanicy - Zdroju 

11. Naprawa schodów 6 150,00 Regionalna Szkoła Turystyczna  
w Polanicy - Zdroju 

12. Naprawa pokrycia dachowego 18 562,48 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych  

w Bystrzycy Kłodzkiej 
 

13. Remont kotłowni olejowej oraz 
dachu kotłowni 37 715,99 Noworudzka Szkoła Techniczna  

w Nowej Rudzie 

14. Remont pomieszczeń szatni przy 
sali gimnastycznej 16 482,00 Liceum Ogólnokształcące w Nowej 

Rudzie 

15. 
Remont instalacji elektrycznej w 

siłowni, świetlicy, montaż 
stolarki aluminiowej w świetlicy 

9 540,00 Liceum Ogólnokształcące w Nowej 
Rudzie 

16. Remont pomieszczeń 27 000,00 Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 
Rudzie 

17. Wymiana instalacji C.O. 7 188,00 Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 
Rudzie 

18. Przebudowa połączeń 
umywalkowych 3 500,00 Zespół Szkół Specjalnych w Nowej 

Rudzie 

19. 
Remont kuchni, naprawa dachu i 

rury spustowe, montaż i 
wykonanie aneksu 
kuchennego, remont zmywaka 

28 899,58 Dom Wczasów Dziecięcych  
w Dusznikach - Zdroju 

20. Modernizacja przepompowni 8 050,00 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Kłodzku 

21. Montaż lamp na sali 
gimnastycznej 2 221,38 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  

w Kłodzku 

  Razem  436 360,18   
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2. Promocja i ochrona zdrowia 

2.1. Ochrona zdrowia 
 
Opiekę medyczną dla mieszkańców powiatu kłodzkiego zapewnia podmiot leczniczy „Zespół Opieki 
Zdrowotnej”  mieszczący się przy ul. Szpitalnej 1 w Kłodzku.  
 
W skład „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w  Kłodzku wchodzą:  
• Szpital w Kłodzku, 
• Szpital w Nowej Rudzie, 
• Szpital Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjny w Kudowie – Zdroju, 
• Zakład Opieki Długoterminowej w Kłodzku, 
• Ambulatorium w Kłodzku: Przychodnia w Kłodzku, Przychodnia w Nowej Rudzie, Ratownictwo 

medyczne. 
 
Szpital posiada 320  łóżek w oddziałach stacjonarnych. Swoimi zadaniami obejmuje: 

1. Ludność z obszaru całego kraju. 
2. Cudzoziemców. 
3. Kontrakty na wykonanie usług z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 

 
W podmiocie leczniczym został opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością. Realizacja 

Polityki Jakości następuje poprzez zasadę poszanowania praw i godności człowieka, kompetentną  
i kompleksową opiekę medyczną, stwarzanie pracownikom odpowiednich warunków pracy, ciągłą 
poprawę jakości świadczonych usług, nowoczesne i efektywne zarządzanie.   
Szpital realizuje świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Jest to świadczenie w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 
dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się 
po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego,  
gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej złożył swoją 
deklarację.  
Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie nagłego 
zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie 
zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez 
recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa,  że oczekiwanie na otwarcie 
przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. 
 
W strukturze podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku funkcjonuje ratownictwo 
medyczne w zakresie: 

• Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego - Kłodzko, ul. Szpitalna 1, 
• Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego –Nowa Ruda, ul. Szpitalna8, 
• Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – Lądek – Zdrój, ul. Strażacka 8, 
• Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – Kudowa – Zdrój, ul. Zdrojowa 36c, 
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• Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego – Duszniki– Zdrój, ul. Sprzymierzonych 11, 
• Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego - Kłodzko, ul. Szpitalna 1, 
• Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego - Nowa Ruda, ul. Szpitalna8, 
• Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego – Bystrzyca Kłodzka, ul. Strażacka 13. 

Państwowy system ratownictwo medycznego na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje na podstawie 
ustawy z dnia 6 września 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2019.993 t.j.). 
Zadania w obszarze systemu ratownictwa medycznego są realizowane przez organy administracji 
rządowej (Minister Zdrowia i Wojewoda) oraz jednostki systemu (szpitalne oddziały ratunkowe tzw. 
SOR i zespoły ratownictwa medycznego w tym także zespoły lotnicze).Z systemem współpracują 
także centra urazowe oraz jednostki szpitalne wyspecjalizowane w udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Zakres działania systemu ratownictwa na terenie 
województwa ustala wojewoda za pomocą Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego. Finansowanie systemu odbywa się  
ze środków z budżetu państwa.   

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego,  
w podmiocie leczniczym „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku utworzony został w listopadzie 2020 
roku oddział covidowy, liczba łóżek: 95 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, 
w tym 10 łóżek do wentylacji mechanicznej poza oddziałem anestezjologii  
i intensywnej terapii.  

W roku 2020 ograniczona była czasowo działalność szpitala, ale jednostka nie przestała działać. 
Szpital nie realizował w ostatnich miesiącach dużej części zakontraktowanych przez NFZ procedur 
medycznych, dlatego też wygenerował tzw. niedowykonania. Wstrzymana została działalność 
uzdrowiskowa. Ze względu na odgórne wytyczne ograniczono planowe przyjęcia, ograniczono 
przyjęcia w poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych – często wskutek zakażeń 
zawieszano czasowo pracę oddziałów. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała dla podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku szereg nowych kosztów dotyczących  
np. zapewnienia środków ochrony osobistej czy testów w kierunku Sars – Cov-2 zarówno dla 
pacjentów, jak i personelu medycznego. 

Sytuacja epidemiczna miała wpływ na sytuację finansową  szpitala co w szczególności widać  
we wzroście wydatków na środki ochrony osobistej, dostosowanie obiektów w niezbędny sprzęt  
i aparaturę medyczną do zabezpieczenia epidemiologicznego pacjentów i personelu szpitala. 

W tym wyjątkowo trudnym czasie jednostka miała wsparcie Organu Założycielskiego, Agencji 
Rezerw Materiałowych, Urzędu Wojewódzkiego, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 
zewnętrzne firmy w walce z pandemią COVID-19. 
Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą może 
otrzymywać środki publiczne od podmiotu tworzącego. Środki finansowe mogą być uzyskiwane 
w zakresie, w jakim realizacja zadań służy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  
ze środków publicznych. 
 W związku z powyższym oraz z sytuacją panującą w kraju z budżetu powiatu kłodzkiego 

przekazano dla jednostki środki finansowe: 

• 33 000,00 zł. - zakup specjalistycznego namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem 
(nagrzewnica, klimatyzator) użytkowany w tej chwili jako polowa izba przyjęć dla osób 
zgłaszających się do szpitala – koszt zakupu namiotu, 
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• 40 000,00 zł – zakup 2 sztuk kabin dezynfekcyjnych, 
• 47 628,00 zł - zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos  

w systemie HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów akcesoriów jednorazowych dla 
pacjenta, 

• ponadto do jednostka przekazywane są na bieżąco środki ochrony osobistej, zgodnie  
ze zgłaszanymi potrzebami, 

• Pozyskano środki finansowe w ramach grantu dla Szpitali w ramach projektu  
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” – kwota 
grantu:   869 004,00 zł, 
 

W ramach grantu zakupiono sprzęt medyczny – defibrylator – 3 szt., kardiomonitor – 7 szt., 
automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej – 4 szt., wózek do transportu pacjentów 
– 2 szt., aparat EKG – 2szt., ssak mobilny – 3 szt., termometr bezdotykowy – 20 szt. Ponadto 
agregat prądotwórczy – 1 szt., podgrzewarka do płynów – cieplarka – 2 szt., sprężarka – 1 szt., 
myjka dezynfekcyjna – 4 szt., środki ochrony osobistej. 

 
 Podmiot leczniczy otrzymał wsparcie   Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 

• kardiomonitor – 1 szt., 
• łóżka szpitalne, 
• respirator – 2 szt., 
• kardiomonitor  - 5 szt. 

Ponadto w okresie pandemii jednostka otrzymała środki ochrony indywidualnej od: 

• Wojewody Dolnośląskiego na kwotę: 698 876,57 zł, 
• Agencji Rezerw Materiałowych na kwotę: 166 438,00 zł, 
• darczyńców na kwotę 174 629, 13 zł. 

Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest szpitalem specjalistycznym, jednym  
z największych na tym terenie, prowadzi szeroki zakres świadczonych usług. Powyższa jednostka 
udziela świadczeń zdrowotnych mieszkańcom powiatu kłodzkiego, ząbkowickiego  
i dzierżoniowskiego, żadne okoliczności nie mogą stanowić o odmowie udzielania świadczenia, jeżeli 
osoba zgłaszająca się do szpitala potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych  
ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.  

Zgodnie z zapisami art. 59 ust. 2  ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności leczniczej 
(Dz.U.2020.295 t.j.) podmiot tworzący jest zobowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta przez podmiot 
leczniczy, jednak nie wyższej niż suma straty netto  i kosztów amortyzacji. W związku z powyższym 
25 listopada 2020 roku Rada Powiatu Kłodzkiego podjęła uchwalę w sprawie pokrycia straty 
finansowej netto podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2019 przez 
Powiat Kłodzki. Wskazano w niej, iż środki finansowe, w kwocie 2 901 177,59 zł, na ten cel 
przekazane zostaną do jednostki z budżetu powiatu kłodzkiego w terminie do dnia 31.12.2020 r. 
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2.2  Promocja zdrowia 
 
Powiat Kłodzki jako jednostka samorządu terytorialnego dysponuje ustawową kompetencją realizacji 
zadania własnego w zakresie  promocji i ochrony zdrowia i został tym samym zobowiązany  
do podejmowania działań w tym obszarze. 
Na rok 2020 planowana była realizacja imprez prozdrowotnych jednak w związku z sytuacją 
epidemiologiczną w kraju możliwości realizacji zaplanowanych przedsięwzięć były bardzo 
ograniczone. 
W ramach promocji zdrowia w mediach społecznościowych, w gablocie Starostwa udostępniano 
najważniejsze informacje dotyczące profilaktyki koronawirusa, jak również wszystkie informacje 
dotyczące obostrzeń obowiązujących na terenie kraju, województwa w związku epidemią Covid – 19. 
W ramach profilaktyki raka piersi na bieżąco udostępniane są wykazy badań mammograficznych  
w powiecie kłodzkim.  
 

3 Piecza zastępcza, wspieranie osób niepełnosprawnych i pomoc 
społeczna 

3.1 Funkcjonowanie pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego 
 
Jednym z głównym zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku jest organizacja 
systemu pieczy zastępczej, w tym zabezpieczenie sytuacji dzieci pozbawionych trwale lub czasowo 
opieki rodzicielskiej poprzez umieszczanie ich w rodzinnej, bądź instytucjonalnej pieczy zastępczej.  
Według stanu na dzień 31.12.2020 r. na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonowały 282 podmioty 
rodzinnej pieczy zastępczej, a podział szczegółowy kształtował się następująco: 
 

FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ LICZBA RODZIN 
rodziny zastępcze spokrewnione 190 
rodziny zastępcze niezawodowe 78 

rodziny zastępcze zawodowe 6 
rodzinne domy dziecka 9 

 
Podział rodzin zastępczych na terenie powiatu kłodzkiego (*stan na dzień 31.12.2020 r.): 
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We wszystkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka przebywało 411 dzieci (stan na  
dzień 31.12.2020 r.) 

 

FORMA PIECZY ZASTĘPCZEJ LICZBA DZIECI 
rodziny zastępcze spokrewnione 229 
rodziny zastępcze niezawodowe 102 

rodziny zastępcze zawodowe 19 
rodzinne domy dziecka 61 

 

 
Dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie powiatu kłodzkiego: 

 
*stan na dzień 31.12.2020 r. 
 

W roku 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w ramach zadań organizatora rodzinnej 
pieczy zastępczej, ujętych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
z dnia 11 czerwca 2011r. (Dz. U 2020, poz 821 ze zm.) realizowało m.in. działania: 

• prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego 
rodzinny dom dziecka, w tym działania promujące rodzicielstwo zastępcze, kampania 
informacyjna w środowisku lokalnym oraz internecie; 

• kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej – przeprowadzenie 
procedury kwalifikacyjnej dla łącznie 58 osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny 
zastępczej; 

• zorganizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka; 

• zapewnianie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej  
lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym  
i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka - przeprowadzono łącznie 103 spotkania  
z psychologiem na podstawie których sporządzono opinie o predyspozycjach i motywacji  
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; 

• zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń 
mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji; 
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• Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej przez zespół psychologów zatrudnionych w urzędzie;  

• zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, poprzez usługi 
radcy prawnego, oferującego nieodpłatną pomoc prawną na terenie urzędu, przez dwa dni  
w tygodniu; 

• dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej 
(zawieszone  od 20 marca 2020r. Ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz Zarządzeniem Nr 26/2020 Starosty 
Kłodzkiego z dnia 4 maja 2020r.); 

• zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną  
w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. 

Sytuacja rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka monitorowana jest na bieżąco poprzez 
działalność koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczych, którzy są w bieżącym kontakcie z opiekunami 
zastępczymi poprzez kontakt telefoniczny, a w razie potrzeby także osobisty. Każdego tygodnia 
koordynatorzy przesyłają do PCPR informację o aktualnej sytuacji zdrowotnej rodzin w kwestii 
przebywania w izolacji bądź na kwarantannie. 

3.2 Funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 
kłodzkiego 

 
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, placówki opiekuńczo – 
wychowawcze zobowiązane są zapewnić dzieciom całodobową opiekę  
i wychowanie. Celem działania instytucjonalnej pieczy zastępczej jest jak najlepsze zabezpieczenie 
dobra dziecka, w sytuacji, gdy nie może być ono umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie: 

1) placówki opiekuńczo – wychowawczej, 
2) regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej, 
3) interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. 

 
Instytucjonalna piecza zastępcza w powiecie kłodzkim jest sprawowana w formie placówek                                     
opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu 
rodzinnego. Powiat w roku 2020 dysponował piętnastoma placówkami, w których w tym samym czasie 
mogło przebywać 202 dzieci. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego na terenie powiatu kłodzkiego 

Lp. Nazwa placówki 

Ilość miejsc 
zgodnie               

 z decyzją 
wojewody 

średnioroczna 
ilość dzieci  
w roku 2020 

 

1. Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego w Kłodzku                         
ul. Korczaka 1 

30 26 

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1  
ul. Korczaka 1a 

14 13 
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3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2  
ul. Korczaka 1b 

6 2 

4. Dom Dziecka przy ul. Międzyleskiej 15  
w  Domaszkowie 

30 26 

5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Alfa”  
ul. Fredry 47/2 w Nowej Rudzie 

14 13 

6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Sigma”  
ul. Fredry 47/3 w Nowej Rudzie 

14 12 

7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Omega”  
ul. Fredry 47/4 w Nowej Rudzie 

14 12 

8. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr „Sasanka”                
ul. Wandy 6 w Kłodzku 

14 14 

9. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 „Szafirek”               
ul. Wandy 6 a w Kłodzku 

14 14 

10. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 „Zawilec”        
ul. Wandy 6 b w Kłodzku 

14 15 

Razem 164 147 
 
Placówki opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego na terenie powiatu kłodzkiego 

Lp. Nazwa placówki 

Ilość miejsc 
zgodnie       

 z decyzją 
wojewody 

średnioroczna ilość dzieci  
w roku 2020 

1. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie 6 7 

2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach 
Bystrzyckich 

8 5 

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 
rodzinnego Nr 3 w Bartnicy 

8 7 

4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 
rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach 

8 8 

5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu 
rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie 

8 9 

Razem 38 36 
 

3.3 Pomoc osobom usamodzielnianym 
 
W roku 2020 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku udzielano pomocy osobom 
usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą oraz placówki, o których mowa w art. 88 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. Z pomocy finansowej i rzeczowej skorzystało łącznie 96 osób 
usamodzielnianych. Łączna wysokość świadczeń wydatkowanych w roku 2020 w ramach pomocy dla 
osób usamodzielnianych to 550 055,30 zł. Środki te zostały przyznane w ramach pomocy na 
kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie. Oprócz pomocy finansowej 
osoby usamodzielniane były również objęte pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków 
mieszkaniowych w ramach współpracy z samorządami gminnymi i miejskimi w powiecie kłodzkim. 
Zapewniona była również pomoc psychologiczna i prawna. W 2020 r. pomocy w uzyskaniu 
odpowiednich warunków mieszkaniowych udzielono 3 osobom usamodzielnianym, które zwróciły się  
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z wnioskiem o udzielenie takiej pomocy. Ww. pomoc polegała na wsparciu osób usamodzielnianych  
w staraniach o przydział  lokalu mieszkalnego z zasobów miasta lub gminy. Ponadto z inicjatywy 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku Zarząd Powiatu Kłodzkiego 2 grudnia 2020 r. 
podjął uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego w Nowej Rudzie, przy  
ul. A. Fredry 47. Mieszkanie przeznaczone jest dla 4 osób usamodzielnianych. Jest to pierwsze tego 
typu mieszkanie prowadzone przez powiat kłodzki.  
W 2020 roku Miasto Kłodzko rozpoczęło realizację projektu partnerskiego pn. „Wsparcie na starcie! 
Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dla dzieci  
i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne, Działanie: 9.2 
Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie: Dostęp do wysokiej jakości usług 
społecznych – konkursy horyzontalne. Projekt jest realizowany w partnerstwie z powiatem kłodzkim,  
w imieniu którego występuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Projekt zakłada 
między innymi wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy 
zastępczej. W 2020 roku 5 osób powyżej 15 roku życia, które przygotowują się do rozpoczęcia 
procesu usamodzielnienia, wzięło udział w warsztatach usamodzielnienia oraz  w warsztatach  
z doradcą zawodowym. W ramach projektu osoby te były objęte również pomocą opiekuna 
wspierającego proces usamodzielnienia. 

3.4 Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON 
 

W 2020 r. przekazane przez PFRON środki finansowe stanowiły  117,72%  środków otrzymanych  
przez PCPR w Kłodzku w 2019 r. (2 496 258 zł). Ich wielkość wyniosła  - 2 939 453 zł  
 
Środki przekazane przez PFRON w 2020 r. wyniosły 3 012 939 zł. Wykorzystano kwotę 3 011 985 zł,  
z tego: na realizację zadań kwotę 2 938 522 zł, na pokrycie kosztów obsługi zadań kwotę 73 463 zł.  
 
Wykorzystane zostały na zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego  
w następujących obszarach: 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi  potrzebami 
osób niepełnosprawnych (wpłynęło 89 wniosków, dofinansowanie otrzymały 22  osoby 
(24,72%)  – wszystkie  ze znacznym  stopniem niepełnosprawności, śr. wieku –  72,95 lat –  
272 981 zł,                                                                                                                                                

• dofinansowanie likwidacji barier technicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych ( wpłynęło  92  wnioski, dofinansowanie otrzymało 66 osób (72,83%),   
 59  ze znacznym , 8 z umiarkowanym   stopniem niepełnosprawności) – 246 583 zł, 

• dofinansowanie likwidacji barier  w komunikowaniu się w związku z  indywidualnymi           
potrzebami osób niepełnosprawnych (wpłynęło  47 wniosków, dofinansowanie otrzymały   
23 osoby (48,94 %)  – 18 ze znacznym, 5 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)                   
-   47 993 zł,                                                                                                                              

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki 
pomocnicze (wpłynęło 1 519 wniosków, dofinansowanie otrzymało 1 252 osoby (83,36%)                          
– 773 ze znacznym,  328  umiarkowany,  151 lekki stopnień niepełnosprawności) - 1 364 599 zł,                                                                                                       
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• dofinansowanie uczestnictwa  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach 
rehabilitacyjnych (wpłynęło 389 wniosków, dofinansowanie otrzymało 242 osoby ( w tym  
41 dzieci;  102 dorosłych oraz  99  opiekunów )  -  314 555 zł, 

• dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu (łącznie 
30 osób w tym 14 ze znacznym oraz 16 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności) -   
614 880 zł,                                       

• dofinansowanie sportu, rekreacji, kultury i turystyki (6 umów;  łącznie 134 osoby, w tym                                                                        
134 dorosłych i  0 dzieci) - 13 819 zł, 

• zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom 
pozarządowym ( łącznie 1 028 osób) - 63 112 zł, 

• zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa ( realizacja Powiatowy Urząd Pracy )  -  0 zł.                                                        
 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku udzieliło dofinansowania osobom 
niepełnosprawnym w kwocie - 2 938 522 zł. 

 
Realizacja środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r. 
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dofinans.zaopatrze
nia w przedmioty 

ortopedyczne                       
1 364 599; 46% 

dofinans. likwidacji 
barier architekt., 
technicznych   w 
komunikowaniu 

się; 567 557; 
19,31% 

dofinans. kosztów 
działania WTZ w 

Starym 
Wielisławiu; 614 

880; 21% 
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3.5  Program  „Aktywny Samorząd” 
                

Zadanie 

Środki wydane 
w ramach 

edycji 
programu na 

rok 2019 

Środki 
wydane 

w ramach 
edycji 

programu na 
rok 2020 

Razem 
Liczba 

złożonych 
wniosków 
w 2020 r. 

Wnioski 
rozpatrzone 
pozytywnie: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 

• Obszar A – likwidacja bariery transportowej: 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie 

i montażu oprzyrządowa
nia do posiadanego 

samochodu 
0,00 zł 9 775,00 zł 9 775,00 zł 1 1 

Zadanie 2  Pomoc w uzyskaniu 
prawa jazdy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 2 

• Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym: 

Zadanie 1 

Pomoc w zakupie 
sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz 
oprogramowania (stopień 

niepełnosprawności 
znaczny, dysfunkcja 

narządu wzroku lub obu 
kończyn górnych) 

0,00 zł 68 251,89 zł 68 251,89 zł 8 8 

• Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

Zadanie 1 
Pomoc w zakupie wózka 
inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym 
19 585,00 zł 35 190,00 zł 54 775,00 zł 7 3 

Zadanie 3 

Pomoc w zakupie 
protezy kończyny, 

w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania 

techniczne 

136 800,00 zł 0,00 zł 136 800,00 zł 0  0 

Zadanie 5 

Pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego o 
napędzie elektrycznym 
lub oprzyrządowania 

elektrycznego do wózka 
ręcznego 

0,00 zł 59 637,50 zł 59 637,50 zł 12 10 

• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej: 

 3 876,20 zł 4 876,20 zł 8 752,40 zł 8 8 

Moduł II – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową: 
 142 802,88 zł 266 002,63 zł 408 805,51 zł 93 93 

Razem 303 064,08 zł 443 733,22 zł 746 797,30 zł 131 125 
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3.6 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku 
 
W 2020 roku z usług Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku skorzystało 
łącznie 45 uczestników.  
 
Osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych PŚDS kształtowały umiejętności komunikowania 
się z innymi ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: imprezy 
kulturalne, turystyka, rekreacja, sport, uczyły się radzenia sobie z problemami życia codziennego, 
przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, 
dbania o czystość i porządek, gospodarowania środkami finansowymi, korzystania z urządzeń 
gospodarstwa domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia  
i treningi odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku. Poszczególne treningi były prowadzone 
w grupach 5- 7 osobowych. Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był  
od zainteresowań, zdolności i indywidualnych potrzeb uczestników. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 działalność PŚDS była zawieszona w okresie 
12.03.2020 r. – 24.05.2020 r. oraz w okresie 09.11.2020 r. – 31.12.2020 r. Zajęcia z uczestnikami nie 
odbywały się stacjonarnie, natomiast pracownicy PŚDS pozostawali z nimi w stałym kontakcie 
telefonicznym, świadczono również pomoc psychologiczną dla uczestników, którzy zgłaszali taką 
potrzebę. Ponadto w okresie zawieszenia działalności placówki, uczestnicy otrzymywali paczki 
żywnościowe, zawierające podstawowe produkty, które dostarczano do miejsca zamieszkania  
oraz materiały do terapii zajęciowej, która prowadzona była w formie zdalnej. 
 
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku, realizując swoje zadania, współpracował 
zarówno z rodzinami i najbliższym otoczeniem uczestników, jak również  z różnymi instytucjami, w tym 
m.in. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, poradniami zdrowia psychicznego, 
szpitalami psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, Powiatowym Urzędem Pracy  
w Kłodzku, organizacjami pozarządowymi,  kościołami i związkami wyznaniowymi, ośrodkami kultury  
i organizacjami kulturalno-rozrywkowymi, placówkami oświatowymi, innymi jednostkami świadczącymi 
usługi dla osób niepełnosprawnych. 
 Na funkcjonowanie PŚDS w roku 2020 wydatkowano środki w kwocie: 837 695 zł. 

3.7 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 
W roku 2020 Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony był na zlecenie powiatu kłodzkiego przez 
Towarzystwo Społeczne „RAZEM” w Kłodzku.  
Ośrodek udzielał  pomocy: 
• po urazowym doświadczeniu np. osobom doświadczającym przemocy – w tym domowej  

i seksualnej, ofiarom przestępstw,  osobom po próbie samobójczej, itp; 
• osobom doświadczającym kryzysu psychologicznego, m.in. w sytuacji utraty bliskiej osoby, 

groźby samobójstwa, kryzysów życiowych, także choroby itp. 
 
Ośrodek wzmacniał psychiczne  osoby w obliczu  kryzysu osobistego i rodzinnego; prowadził działania 
mające na celu powrót do równowagi psychicznej po przebyciu kryzysu. 
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Podczas realizacji zadań OIK współpracował z innymi placówkami okołopomocowymi i osobami 
zajmującymi się pomocą psychologiczną i socjalną.                                          
OIK był czynny codziennie w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00. Psychologowie pomagali  
w formie dyżuru stacjonarnego od godziny 11.00 do 16.00 oraz od 16.00 do 21.00. 
w formie dyżuru dyspozycyjnego dla instytucji  i placówek z terenu Powiatu Kłodzkiego, świadczono 
również gotowość interwencji w formie dyżuru telefonicznego w weekendy od godziny 11.00 do 22.00. 
OIK zatrudniał w 2020 r. osoby na podstawie umów– zleceń: dyrektor, zespół interwentów – 5 osób, 
zespół specjalistów do pracy grupowej i specjalistycznej– 2 osoby, obsługa administracyjna – 1 osoba 
(umowa o pracę). Księgowość prowadziło biuro podatkowe. 
W roku 2020  łączna liczba klientów wyniosła 1428 osoby, w tym 778 klientów interwencji kryzysowej 
oraz terapii krótkoterminowej. W prowadzonych w roku 2020 warsztatach psychologicznych dla 
rodziców, dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia wzięło udział 455 uczniów oraz 113 rodziców. 
W roku 2020 w grupach wsparciowo – terapeutycznych wzięło udział 40 osób. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej współpracował w 2020 r., m.in. z: KPP w Kłodzku, w tym  
z komisariatami z terenu powiatu kłodzkiego, OPS - ami z terenu Powiatu Kłodzkiego, Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, kuratorami sądowymi, a także kontynuowano współpracę  
z dyrektorami i pedagogami z placówek oświatowych z terenu Powiatu Kłodzkiego. 
Kwota wydatkowana w 2020  r. na prowadzenie Ośrodka wynosiła: 237 255,47 zł. 

3.8 Domy Pomocy Społecznej 
 

 Liczba osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w roku  2020 
 

Lp. 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ilo
ść

 m
iej

sc
    

    
    

  
w 

20
20

 r.
 

Ilo
ść

 o
só

b 
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by

wa
jąc
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w 
20

20
 r.

 

1. 
Bystrzyca Kłodzka 
- dla osób przewlekle somatycznie chorych 
- dla osób przewlekle psychicznie chorych 

37 
45 

33 
45 

2. 

Nowa Ruda 
- dla osób przewlekle somatycznie chorych 100 96 

Oddział Ścinawka Dolna 17 
- dla mężczyzn przewlekle chorych psychicznie 96 96 

3. Jugów 
- dla osób przewlekle somatycznie chorych 85 81 

4. Podzamek 
- dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie 100 101 

5. Szczytna 
- dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie - - 

6. Ścinawka Dolna 21 
- dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 50 49 

7. Ludwikowice Kł. 
- dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie 100 101 

RAZEM 613 602 
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Liczba wydanych decyzji, ilość osób oczekujących oraz czas oczekiwania na miejsce: 

L.p DPS 
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1. Bystrzyca Kłodzka   
-dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 
-dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

37 
 

45 

33 
 

45 
2 

z chwilą 
zwolnienia 
się miejsca 

8 
 

8 

20 
 

0 
0 
 

0 

0 

0 

0 
 

4 

0 
 
0 

2. Nowa Ruda 
- dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 

100 96 0 
z chwilą 

zwolnienia 
się miejsca 

12 15 3 1 9 0 

Oddział Ścinawka 
Dolna 17 
- dla osób przewlekle 
psychicznie chorych 

96 96 5 

ok. 0,5 roku 
z postan. 

Sądu   
i ok.0,5 roku 

bez post. 

4 26 0 3 2 0 

3. Jugów 
- dla osób przewlekle 
somatycznie chorych 

85 81 3 
z chwilą 

zwolnienia 
się miejsca 

13 12 2 2 1 0 

4. Podzamek 
- dla dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

100 101 8 
z chwilą 
złożenia 

dokumentacji 
0 113 1 0 2 0 

5. Szczytna 
- dla dorosłych 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

110 0 0 
z chwilą 
złożenia 

dokumentacji 
0 53 11 0 0 0 

6. Ścinawka Dolna 21 
-dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

50 49 0 
z chwilą 
złożenia 

dokumentacji 
1 0 0 0 0 0 

7. Ludwikowice Kł.  
-dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
intelektualnie 

100 101 0 
z chwilą 
złożenia 

dokumentacji 
6 2 3 0 0 0 

8. Skierowania na inny 
teren x x x x 0 0 9 0 9 28 

 
RAZEM 723 602 18 X 52 241 29 6 27 29 
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Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Kłodzkim: 

Lp. 
 

Nazwa   DPS 
 

Adres  DPS 2020 rok 

1. 
DPS dla osób  przewlekle somatycznie chorych 
i psychicznie chorych 

57-500 Bystrzyca Kł. 
ul. Górna 23 

ul. Plac Szpitalny 5 
4333,72 

2. 

DPS dla osób przewlekle  somatycznie chorych 57-402 Nowa Ruda, 
ul. Parkowa 20 

Oddział  
57-409  Ścinawka Dolna 17 

4 065,98 DPS dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn 

3. DPS  dla osób przewlekle somatycznie chorych 57-430 Jugów 
ul. Główna 118 4 324,09 

4. DPS dla dorosłych niepełnosprawnych 
intelektualnie 

57-300 Kłodzko 
Podzamek 4 306,89 

5. DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci 
(koedukacyjny) 

57-450 Ludwikowice Kł. 
ul. Wiejska 9 3 910,83 

6. 
DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie 
chłopców 57-409  Ścinawka Dolna 21 4 388,00 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej 
z dnia 23 sierpnia 2012 r. ( Dz.U. z 2018 r. poz. 278 ze zm.). Domy Pomocy Społecznej zaspakajają 
niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające i religijne mieszkańców. Na terenie domów 
funkcjonują zespoły terapeutyczno-opiekuńcze w ramach których pracownicy pierwszego kontaktu 
opracowują indywidualne plany wsparcia mieszkańca w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca  
i wspólnie z nimi je realizują.                
Każde działanie personelu zmierza do zrozumienia potrzeb ludzi osamotnionych i stworzenia atmosfery 
domu, a nie tylko instytucji. Szczegółowy charakter zadań, uregulowań systemowych dotyczących 
domów pomocy społecznej zawierają Regulaminy Organizacyjne domów pomocy społecznej. 
Sposób świadczenia usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną  
oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka,  
w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. 
Domy pomocy społecznej funkcjonują w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny  
ze standardami właściwymi dla danego typu domu i w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca 
domu. Dom, niezależnie od typu, zaspokaja potrzeby mieszkańców w zakresie potrzeb bytowych. 

Zgodnie z uchwałą Nr 205/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn. 2 grudnia 2020 r.                  
w sprawie stwierdzenia zakończenia procesu likwidacji Domu Pomocy Społecznej  
w Szczytnej w likwidacji  z dniem 27 listopada 2020 r. został zakończony proces likwidacji Domu 
Pomocy Społecznej w Szczytnej. 99 mieszkańców DPS Szczytna umieszczono w docelowych domach 
pomocy społecznej, w tym: 48 na terenie województwa dolnośląskiego, 51 w innych województwach na 
terenie Polski. 9 osób zmarło, a 2 osoby powróciły do rodzin. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego powierzył prowadzenie depozytów po zmarłych mieszkańcach DPS 
Szczytna Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie. Akta dotyczące depozytów zostały przekazane do 
PCPR. Środki na rachunku depozytów przekazano na utworzony do obsługi depozytów rachunek 
bankowy PCPR. 
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Cała dokumentacja DPS Szczytna, w tym archiwalna, została przekazana do archiwum Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. 

W roku 2020 na zadania remontowe w Domach Pomocy Społecznej wydatkowano łączną kwotę:  
417 982,49 zł. Zadania inwestycyjne DPS zrealizowały na kwotę 517 775,92 zł. 

3.9 Za życiem 
 
W ramach realizacji kompleksowego programu wparcia rodzin „ZA ŻYCIEM” ustanowionego uchwałą  
nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., powiat kłodzki uzyskał podwyższoną dotację 
 w wysokości 25 236,00 zł na uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kłodzku, o których mowa w art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
Dotację przeznaczono na zakup wyposażenia i materiałów do pracy z uczestnikami  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej 
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji. 

3.10 Środki z programów unijnych pozyskane przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  2020 r.  

 
Projekt „Siłą dziecka jest rodzina” 
Projekt „Siłą dziecka jest rodzina” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 – 2020, którego odbiorcami są rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – 
wychowawcze typu rodzinnego i placówki opiekuńczo– wychowawcze typu socjalizacyjnego.  
W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 726 719,28 zł, w tym: kwota 693 419,28 zł dofinansowania  
ze środków UE i budżetu państwa oraz kwota 33 300 zł stanowiąca wkład własny JST. 
Wsparcie w ramach projektu odbywało się poprzez realizację zadań: 
• pomoc psychologiczna, pedagogiczna, indywidualne korepetycje dla dzieci przebywających  

w rodzinnej pieczy zastępczej, 
• szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, 
• szkolenia podnoszące kompetencje osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, 
• spotkania superwizyjne dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, 
• pomoc prawna dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, 
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych dzieci powyżej 15 roku życia, 
• treningi kompetencji i umiejętności społecznych dzieci poniżej 15 roku życia, 
• poradnictwo oraz działania terapeutyczno-opiekuńcze dla dzieci z placówek opiekuńczo-

wychowawczych (wizyty/porady/badania lekarskie specjalistyczne), 
• specjalistyczne usługi medyczne dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej,  
• obóz terapeutyczno -psychologiczny organizowany w okresie letnim, 
• pomoc 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy realizowali zadania wynikające  

z przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  
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Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” 
W sierpniu 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przystąpiło do realizacji projektu 
"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19", którego celem 
głównym było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze 
pieczy zastępczej. Wsparcie w ramach projektu otrzymały dzieci, rodzice zastępczy i pracownicy 
rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej poprzez: zakup komputerów 
stacjonarnych, laptopów i oprogramowania, sprzętu multimedialnego na cele realizowania zadań  
w trybie zdalnego nauczania,  zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej 
walki z epidemią: maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcyjne, zakup wyposażenia do 
organizacji miejsc izolacji/ kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej. W ramach projektu 
wydatkowano kwotę 519 526,87 zł, tj. 99,99 % otrzymanych środków. 

 

4. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
 
4.1. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 

W 2020 r. do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku wpłynęło  
3 477 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w tym: 

• 3108 wnioski dot. osób po 16 roku życia, 
• 369 wnioski dot. osób przed 16 rokiem życia. 

 
 W 2020 r. odbyło się 356 posiedzeń składu orzekającego, na których wydano: 

• 344 orzeczeń dla osób przed 16 rokiem życia, z tego: 
o 314 orzeczeń o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
o 29 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych, 
o 1 orzeczenie o odmowie ustalenia niepełnosprawności. 

• 3053 orzeczeń dla osób po 16 roku życia, z tego: 
o 2 954 orzeczenia z określeniem stopnia niepełnosprawności, 
o 45 orzeczeń o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych,  
o 54 orzeczenia o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności.  

 

Liczba  wydanych orzeczeń  o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności z uwzględnieniem wieku. 

Razem Wiek 

0-3 lata 4-7 lat 8-16 lat 16-25 lat 26-40 lat 41-60 lat 60 lat 
i więcej 

2020 78 93 143 173 286 1 027 1 468 
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Przyznawany stopień niepełnosprawności prezentuje poniższy wykres: 

 

Wydane orzeczenia o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych po raz pierwszy (2020 r.): 

 

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności komisja 
orzekająca bierze pod uwagę również zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez 
określone przyczyny wskazane ustawowo.  

Poniżej przedstawiono tabelarycznie głównie przyczyny orzekania o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności  mieszkańców powiatu kłodzkiego z podziałem na wiek osób do 16 r.ż. i powyżej 
16 r.ż. 

 
Przyczyny niepełnosprawności  

2020 
Poniżej  
16 roku 

życia 

Powyżej 
16 roku 

życia 
 Upośledzenie umysłowe  14  31 
 Choroby psychiczne  13  186 
 Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  27  128 
 Choroby narządu wzroku   17 48 
 Upośledzenie narządu ruchu  26 1 187 
 Epilepsja   11 22 
 Choroby układów oddechowego i krążenia   11 523 
 Choroby układu pokarmowego   11  147 
 Choroby układu moczowo płciowego   12  167 
 Choroby neurologiczne  49  375 
Inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 
metaboliczne, oszpecenia, choroby zakaźne, układu 
krwiotwórczego   

  
32 

  
125 

 Całościowe zaburzenia rozwojowe   91  15 

603 
1660 

691 

LEKKI
UMIARKOWANY

ZNACZNY

201 
452 

295 

LEKKI
UMIARKOWANY

ZNACZNY
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Analiza szczegółowych danych wskazuje, najwięcej orzeczeń dla osób po 16 r.ż. wydano  
z uwagi na 3 przyczyny niepełnosprawności: upośledzenie narządu ruchu, choroby układu 
oddechowego i krążenia oraz choroby neurologiczne. Natomiast  odnośnie  dzieci najwięcej orzeczeń 
dotyczyło  chorób związanych z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 

 

4.2. Karta parkingowa  

Osoby o obniżonej sprawności ruchowej oraz placówki zajmujące się takimi osobami, na podstawie 
ustawy prawo o ruchu drogowym mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej, którą na wniosek  
i za opłatą wydaje Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.  
Liczba wydanych kart parkingowych  w 2020 r.  wyniosła    750 szt. 

4.3. Legitymacja os. niepełnosprawnej  

Dokumentem potwierdzającym posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. 
 Ilość wydanych legitymacji  w 2020 r.  wyniosła  442   szt.  

4.4. Zasady finansowania 

Zasady finansowania powiatowych ds. orzekania o niepełnosprawności regulują przepisy ustawy   
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych Zgodnie z art. 6 ust. 1a przedmiotowej ustawy wydatki związane z tworzeniem  
i działalnością zespołów pokrywane są ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą 
być również pokrywane ze środków jednostek samorządu terytorialnego. Tym nie mniej podstawowy 
ciężar finansowania działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności obciąża budżet  
państwa, a precyzyjnie budżet każdego województwa.  Pozyskanie  dodatkowych środków w 2020 r.  
z rezerwy celowej z budżetu województwa pozwoliło  w pełni zabezpieczyć prawidłowe 
funkcjonowanie Zespołu do końca 2020 r., a tym samym na nieobciążanie budżetu Powiatu kosztami 
jego działalności. 
Kwota  otrzymanej dotacji w 2020 r.:  685 675,95 zł  

 

5. Komunikacja i transport zbiorowy 

5.1. Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów 
Czynności związane z rejestracją i oznaczeniem pojazdów dokonywane są na podstawie art. 73  

ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w siedzibie Starostwa Powiatowego  
w Kłodzku oraz w dwóch oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie. Na dzień  
31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu kłodzkiego zarejestrowanych było 154 209 pojazdów. Łącznie w 2020 
r. w Powiecie Kłodzkim przybyło 4916 pojazdów (w poprzednim roku 5846). 
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Liczba pojazdów na terenie powiatu zarejestrowanych w latach 2018-2020: 

 

 5.2. Wydawanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami 
W dniu 19 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o kierujących pojazdami, która wprowadziła 

całkiem nowe zasady uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami (szkolenie, egzaminowanie  
i wydawanie uprawnień ). Na organy wydające uprawnienia do kierowania pojazdami nałożono nowy 
obowiązek, nadania i wydawania formie elektronicznej każdemu kandydatowi na kierowcę Profilu Kandydata 
na Kierowcę.  

Ogółem w 2020 r. wydano 3057  praw jazdy (w poprzednim roku 3496), zatrzymano  
za przekroczenie prędkości o 50 km/h na terenie zabudowanym 391 (w poprzednim roku 426) oraz cofnięto 
282 praw jazdy (poprzedni rok 313) na podstawie wyroków sądów za jazdę po spożyciu alkoholu lub środka 
o podobnym działaniu.   
 

5.3. Transport Drogowy 
Zadania realizowane w tym zakresie to przede wszystkim wydawanie dokumentów uprawniających 

do wykonywania określonego krajowego przewozu drogowego (licencje, zezwolenia na wykonywanie 
zawodu przewoźnika drogowego, zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych 
specjalnych, zaświadczenia o przewozach na potrzeby własne). 

• Liczba przedsiębiorców posiadających licencje: 137; 
• Liczba przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego: 62; 
• Liczba przedsiębiorców posiadających zaświadczenia na przewozy na potrzeby własne – 200; 
• Liczba zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w powiatowych przewozach  

osób – 86; 
• Liczba zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych – 15. 

 

4 999 

5 846 

4 916 

2018 2019 2020

liczba  
pojazdów  

lata 
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Zgodnie z przepisami prawnymi w stosunku do przedsiębiorców posiadających dokumenty 
potwierdzające uprawnienia do przewozu drogowego winno się przeprowadzić, przynajmniej  
raz na 5 lat, kontrolę w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych 
dokumentów. Kontrole takie są przeprowadzane sukcesywnie przez pracowników wydziału KTD  
w ustawowych terminach.  

Od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na mocy umowy pomiędzy Powiatem 
Kłodzkim, a Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim uruchomiono 26 linii autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na które otrzymano dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej. Wykonanie tego rodzajów przewozów powierzono jednostce 
zależnej – Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A. 

Wykaz powiatowych linii komunikacyjnych będących przedmiotem umowy o świadczenie usług  
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Kłodzkiego na wyznaczonych liniach 

komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. 
 

 

L. p. Linia komunikacyjna 
1 Kłodzko - Karłów p. Kudowa - Zdrój 
2 Kłodzko - Sokolec p. Bożków, Koszyn, Ludwikowice Kłodzkie 
3 Bystrzyca Kłodzka - Kłodzko p. Polanica - Zdrój 
4 Polanica Zdrój - Bystrzyca Kł. p. Stara Łomnica 
5 Kłodzko - Jaszkowa Górna p. Jaszkowa Dolna 
6 Kłodzko - Wojbórz p. Ławica, Podtynie 
7 Kłodzko - Stronie Śl. p. Ołdrzychowice Kłodzka 
8 Kłodzko - Krosnowice p. Krosnowice, Nowe Osiedle 
9 Kłodzko - Kudowa Zdrój p. Duszniki Zdrój 
10 Kłodzko - Sienna p. Stronie Śl. 
11 Kłodzko - Międzylesie p. Długopole, Goworów, Michałowice, Gajnik 
12 Kłodzko - Polanica Zdrój, szpital p. Stary Wielisław 
13 Kłodzko - Międzygórze p. Domaszków, Długopole Zdrój, Bystrzyca Kł., Mielnik 
14 Kłodzko - Nowa Ruda p. Nowa Ruda Słupiec 
15 Kłodzko - Nowa Ruda p. Ścinawka Średnia 
16 Kłodzko - Szczytna p. Stary Wielisław 
17 Kłodzko - Duszniki Zdrój p. Szalejów Dolny, syntetyka 
18 Kłodzko - Bolesławów p. Konradów, Stara Morawa 
19 Kłodzko - Bielice p. Stronie Śl. 
20 Kłodzko - Wojciechowice p. Kłodzko, GTK 
21 Kłodzko - Jodłów p. Goworów, Michałowice, Gajnik 
22 Kłodzko - Starków p. Krosnowice 
23 Nowa Ruda - Radków p. Wambierzyce 
24 Polanica Górna - Kłodzko p. Wolany, Chocieszów 
25 Kłodzko - Piszkowice p. Bierkowice 
26 Kłodzko - Niwa p. Chocieszów 
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5.4. Stacje kontroli pojazdów i diagności 
Ustawa Prawo o ruchu drogowym nakłada na starostę obowiązek wpisywania przedsiębiorców, 

którzy wystąpią ze stosownym wnioskiem, do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli 
pojazdów. Na obszarze naszego powiatu działa obecnie 21 takich przedsiębiorców (w tym sześć  
to okręgowe stacje kontroli pojazdów). 

Ta sama ustawa nakłada na starostę obowiązek dokonania przynajmniej raz w roku kontroli  
w zakresie zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w ustawie prawo o ruchu drogowym, 
prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów, prawidłowości prowadzenia wymaganej 
dokumentacji. Co roku pracownicy wydziału KTD dokonują kontroli wszystkich stacji kontroli 
pojazdów. Wielokrotnie wydawano również zalecenia pokontrolne, które miały znaczący wpływ  
na poziom usług w tym zakresie. 

Na podstawie zapisów zawartych w w/w ustawie starosta wydaje uprawnienia diagnostom  
do wykonywania badań technicznych pojazdów. Obecnie takie uprawnienia posiada 82 osoby. 

5.5. Ośrodki szkolenia kierowców, podmioty prowadzące szkolenie kandydatów  
na kierowców, instruktorzy i wykładowcy 

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców  
i kierowców wymaga, podobnie jak w przypadku stacji kontroli pojazdów, uzyskania stosownego wpisu 
do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - w świetle ustawy jest  
to działalność regulowana, a wpisu dokonuje starosta. Obecnie, wpis taki posiada 27 przedsiębiorców. 

Ustawa o kierujących pojazdami,  nałożyła na starostę również obowiązek prowadzenia ewidencji 
podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców (szkoły, jednostki wojskowe). Obecnie 
taki wpis posiada Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie. 

Osoba zamierzająca wykonywać zawód instruktora lub wykładowcy musi, po spełnieniu ustawowych 
wymogów, uzyskać wpis odpowiednio do ewidencji instruktorów lub wykładowców, które prowadzi 
starosta. Wpis taki posiada 78 osób. 

Na podstawie ustawy o kierujących pojazdami, starosta w ramach nadzoru nad szkoleniem 
kierowców, posiada obowiązek prawny corocznej kontroli każdego z ośrodków szkolenia kierowców. 

Od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przeprowadzono  
27 kompleksowych kontroli przedsiębiorców prowadzących osk - wpisanych do rejestru przez Starostę 
Kłodzkiego. 

Dodatkowo w oparciu o w/w ustawę oraz wnioski starostw ościennych, przeprowadzane są kontrole 
ośrodków, które są wpisane do rejestru przez te starostwa, jednocześnie posiadając infrastrukturę na 
terenie naszego powiatu. 

Przeprowadzane są również kontrole wyrywkowe oraz wspólnie z funkcjonariuszami Policji 
Powiatowej w Kłodzku, kontrole w ruchu drogowym. 

Mając na uwadze podniesienie poziomu szkolenia kierowców, wydział KTD współpracuje również ze 
Stowarzyszeniem Instruktorów Nauki Jazdy Ziemi Kłodzkiej, w tym również w zakresie prowadzania 
przez pracowników wydziału wykładów (szkoleń instruktażowych) po każdorazowej zmianie przepisów 
prawnych dotyczących szkolenia kandydatów na kierowców. 
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5.6. Zarządzanie ruchem na drogach publicznych 
Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy - Prawo o ruchu drogowym organem, który zarządza ruchem 

drogowym na drogach powiatowych i gminnych jest starosta. Zadania te polegają na podstawie 
przepisów szczegółowych na: zatwierdzaniu projektów organizacji ruchu drogowego, opiniowaniu 
projektów organizacji ruchu drogowego, przeprowadzaniu kontroli z wykonania zadań technicznych  
z zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego oraz przeprowadzaniu okresowy (co najmniej raz na  
6 miesięcy) kontroli z prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich 
znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach, na których Starosta zarządza ruchem. 
Łączna długość dróg publicznych znajdujących się na terenie powiatu kłodzkiego, którymi ruchem 
zarządza Starosta wynosi ok. 1500 km, co stanowi 1058 dróg i ulic. W ramach realizowanych tych 
zadań  do 1 stycznia 2020 r. do końca grudnia 2020 r.: 

• zatwierdzono 73 projektów organizacji ruchu drogowego o charakterze stałym, 
• zatwierdzono 212 projektów organizacji ruchu drogowego o charakterze czasowym (na czas 

prowadzenia robót w pasie drogowym), 
• przeprowadzono 38 kontroli z wykonania zadań technicznych z realizacji zatwierdzonej 

organizacji ruchu drogowego, 
• przeprowadzono 30 kontroli z prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania  

i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na 
drogach, na których Starosta Kłodzki zarządza ruchem, 

• zaopiniowano 40 projekty organizacji ruchu. 
 

5.7. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny 
Wykorzystanie dróg w sposób szczególny, czyli zawody sportowe, rajdy, wyścigi i przewóz osób 

kolejką turystyczną po drogach powiatowych i gminnych wymagają wydania zezwolenia na ich 
przeprowadzenie przez organ zarządzający ruchem. W tym zakresie współdziała się z poszczególnymi 
zarządcami dróg, organami zarządzającymi ruchem wyższej kategorii (Marszalkiem Województwa 
Dolnośląskiego, Dyrektorem GDDKiA we Wrocławiu), Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu, 
Komendą Powiatową Policji w Kłodzku, Oddziałem Straży Granicznej, właścicielami lasów (jeżeli 
impreza przebiega przez tereny leśne) oraz Komendantem Jednostki Żandarmerii Wojskowej (jeżeli 
impreza jest przeprowadzana na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących  
w zarządzie MON). W ramach realizowanych zadań w okresie od 1 stycznia 2020 r. do końca grudnia  
2020 r.: 

• wydano 31 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny; 
• wydano 17 uzgodnień zakresu ograniczeń w ruchu i wynikających stąd warunków 

przeprowadzenia imprezy na drogach powiatowych i gminnych (zezwolenie na wykorzystanie 
dróg w sposób szczególny w tych przypadkach wydawał organ zarządzający ruchem wyżej 
kategorii). 
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5.8. Przejazd pojazdów nienormatywnych 
Pojazd nienormatywny jest to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem  

lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach  
o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez 
niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. 
Starosta w tym zakresie wydaje zezwolenia: 

• kategorii II - na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego  
albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy 
specjalnej spełniających warunki: o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej  
nie większych od dopuszczalnych, o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,  
o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. 

• kategorii III - na przejazd nienormatywnego spełniającego warunki: o naciskach osi  
i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnej, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m, 
o długości nieprzekraczającej 15 m dla pojedynczego pojazdu i 23 m dla zespołu pojazdów,  
o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m. 

W ramach realizowanych zadań w 2019 roku wydano 2 zezwoleń kategorii II oraz 11 zezwoleń 
kategorii III. 

5.9. Usuwanie i parkowanie pojazdów z dróg na koszt właściciela. 
Zgodnie z art. 130a ust. 5f ustawy - Prawo o ruchu drogowym zadania polegające na usuwaniu 

pojazdów oraz prowadzeniu parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których 
mowa w ust. 1-2 tej ustawy, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy 
pomocy powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonanie zgodnie z przepisami  
o zamówieniach publicznych podmiotom zewnętrznym. Starosta Kłodzki powierzył zadania polegające 
na usuwaniu pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego Przedsiębiorstwu Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku S.A. Kłodzko ul. Dusznicka 1. W okresie od 1 stycznia 2020 do końca 
grudnia 2020 r., zostało nieodebranych z parkingu strzeżonego 6 pojazdów z czego Sąd Rejonowy  
w Kłodzku orzekł przepadek 4 pojazdów na rzecz powiatu. 

5.10. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Na bieżąco podejmowana jest współpraca z innymi instytucjami w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi: 

• cyklicznie, coroczne przeprowadzanie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
powiatu kłodzkiego na podstawie statystyki zdarzeń drogowych udostępnionych z KPP Kłodzko, 

• bieżące interwencje w sprawie poprawy oznakowania na drogach wojewódzkich i krajowych, 

• współpraca z Wójtami/Burmistrzami i Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie oznakowania na 
drogach gminnych i powiatowych,  

• coroczne współorganizowanie z Komendą Powiatową Policji w Kłodzku ogólnopolskiego 
turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym – eliminacje powiatowe dla szkół podstawowych. 
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6. Drogi publiczne 
 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku administruje siecią dróg o łącznej długości około 700 km, 
w ciągu których znajduje się ponad 300 obiektów mostowych oraz ponad 2000 przepustów. Drogi  
te położone są na terenie trzynastu gmin powiatu kłodzkiego: Gmina Miejska Kłodzko, Gmina Wiejska 
Kłodzko, Gmina Polanica-Zdrój, Gmina Szczytna, Gmina Duszniki-Zdrój, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina 
Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Stronie Śląskie, Gmina Międzylesie, Gmina Miejska 
Nowa Ruda, Gmina Wiejska Nowa Ruda, Gmina Radków. 

 
Graficzny obraz dróg  powiatowych – geoportal powiatu kłodzkiego www.powsit.powiat.klodzko.pl 

 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku jako jednostka organizacyjna Powiatu Kłodzkiego ma za 

zadanie zapewnienie określonego poziomu obsługi użytkowników dróg poprzez działania techniczno – 
administracyjne i prawne związane z organizacją i wykonywaniem robót budowlanych oraz bieżącą 
konserwacją elementów infrastruktury drogowej, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, zachowania założonego okresu użytkowania i odporności nawierzchni dróg i obiektów 
inżynierskich, a także estetyki dróg. 
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6.1 Wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2020 roku przy współpracy  
z innymi podmiotami na terenach poszczególnych gmin 

 
6.1.1 Zadanie zrealizowane na terenie gminy LEWIN KŁODZKI 

 

„JERZYKOWICE WIELKIE - JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych” 
Wartość zadania: 438 520,58 zł, z czego: 

• 216 972,00 zł – dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych), 

• 155 548,58 zł –   środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 
Funduszu  Inwestycji Lokalnych, 

• 66 000,00 zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej. 

 
6.1.2 Zadania zrealizowane na terenie gminy LĄDEK-ZDRÓJ 
 

1) „Przebudowa skrzyżowania ulic: Lipowa, Wolności i pl. Mariański w Lądku-Zdroju” 
Wartość zadania: 82 728,02 zł, z czego: 

• 41 364,00 zł – dofinansowanie z Gminy Lądek-Zdrój, 
• 41 364,02 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

2) „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku Zdroju” 
Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021.   
Całkowita wartość inwestycji wynosi 528 656,00 zł.  
W 2020 roku wykonano część zadania za kwotę 2 000,00 zł – środki własne Powiatu Kłodzkiego. 
W 2021 roku zadanie zostanie zakończone z udziałem środków z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych (264 328,00 zł), Gminy Lądek-Zdrój (132 164,00 zł)  
oraz środków własnych Powiatu Kłodzkiego (130 164,00 zł). 

3) „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 km - II etap” 
Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021.   
Całkowita wartość inwestycji wynosi 728 248,00 zł.  
W 2020 roku wykonano część zadania za kwotę 242 724,71 zł – dofinansowanie z Nadleśnictwa 
Lądek-Zdrój. 
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W 2021 roku zadanie zostanie zakończone z udziałem środków z budżetu państwa w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych (364 124,00 zł), Gminy Lądek-Zdrój (60 699,00 zł) oraz środków 
własnych Powiatu Kłodzkiego (60 700,00 zł). 

 
6.1.3 Zadania zrealizowane na terenie gminy STRONIE ŚLĄSKIE 
 

1) „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 3229D w Nowym  
Gierałtowie” 

Zadanie było realizowane w latach 2019-2020.   
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 400 828,00 zł.  
W 2020 roku wykonano część zadania za kwotę 1 148 670,91 zł, z czego: 

• 591 793,00 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, 

• 360 196,00 zł – dofinansowanie z Gminy Stronie Śląskie, 
• 196 681,91 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

 
2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3256D Stara Morawa - Kletno - dokumentacja 
techniczna” 
Zadanie nie zostało zrealizowane przez projektanta, w związku z czym środki finansowe otrzymane 

z Gminy Stronie Śląskie (wynoszące 117 588,00 zł, tj. 100% wartości zadania) zostały zwrócone 
Gminie. W roku bieżącym Gmina Stronie Śląskie ponownie uwzględniła w swym budżecie środki na 
sfinansowanie tego zadania, a Powiat Kłodzki zobowiązał się do wybrania nowego wykonawcy. 
 

6.1.4 Zadania zrealizowane na terenie gminy BYSTRZYCA KŁODZKA 
 

1) „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” 
Zadanie było realizowane w latach 2017-2020.   
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 17 949 070,00 zł.  
W 2020 roku wykonano ostatni etap projektu za kwotę 1 359 373,08 zł, z czego: 

• 695 622,38 zł – dofinansowanie z UE, 
• 663 750,70 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój na 

długości    1,685 km” 
Wartość zadania: 1 491 874,50 zł, z czego: 

• 745 937,25 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych, 
• 372 968,00 zł – dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka, 
• 372 969,25 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

 
3) „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i odbudowa 

drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 6+200-6+480”” 
Wartość wykonanych robót budowlanych: 2 708 923,33 zł, z czego: 

• 2 000 000,00 zł – dotacja z budżetu państwa (likwidacja skutków ruchów osuwiskowych 
ziemi), 
• 57 770,00 zł – dofinansowanie z Gminy Bystrzyca Kłodzka, 
• 651 153,33 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 
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Zadanie nie zostało zrealizowane w pełnym zakresie, jaki został wcześniej zaplanowany. Zostanie 
ono dokończone w roku bieżącym, wyłącznie ze środków własnych Powiatu Kłodzkiego. Wartość 
robót do wykonania wynosi 324 940 zł. 

4) „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn."Stabilizacja 
skarpy i odbudowa drogi powiatowej nr 3237D w miejscowości Gorzanów"” 
Wartość zadania: 135 300,00 zł, z czego: 
• 108 240,00 zł – dotacja z budżetu państwa (likwidacja skutków ruchów osuwiskowych ziemi), 
• 27 060,00 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

 
6.1.5 Zadanie zrealizowane na terenie gminy wiejska KŁODZKO 
 

1) „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km” 
Wartość zadania: 521 672,52 zł, z czego: 
- 256 012,32 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
- 128 006,00 zł – dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko, 
- 137 654,20 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

2) „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 km” 
Wartość zadania: 307 481,55 zł, z czego: 
- 153 740,77 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
-   76 870,00 zł – dofinansowanie z Gminy Wiejskiej Kłodzko, 
-   76 870,78 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 

 
6.1.6 Zadania zrealizowane na terenie gminy miejska NOWA RUDA 
 

1)  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - II etap” 
Zadanie było realizowane w latach 2019-2020.   
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 882 292,00 zł.  
W 2020 roku wykonano część zadania za kwotę 1 872 290,76 zł, z czego: 
- 931 372,98 zł – dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 
- 465 686,00 zł – dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda, 
- 465 231,78 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego. 
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6.2  Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2020 wyłącznie ze środków 
własnych Powiatu Kłodzkiego: 

 

1. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3229D Stronie Śląskie- Bielice, km 12+400 - 14+196 
[intensywne opady deszczu, lipiec 2019 r.]- dokumentacja techniczna” – wartość zadania:  
17 099,46 zł. 
2. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3286D na odcinku Nowa Łomnica - Stara Łomnica, km 1+336 
do 2+936 [intensywne opady deszczu, czerwiec 2017 r.]- dokumentacja techniczna” – wartość 
zadania: 17 000,00 zł. 

 

7. Ochrona zabytków 
 

W trakcie roku 2020 Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków Delegatura w Wałbrzychu 
powiadomił organ architektoniczno-budowlany o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych  
9 nowych obiektów, wykreśleniu z rejestru zabytków 8 obiektów, oraz udzielił dotacji na remont 
obiektu zabytkowego w kwocie 40 tys. zł.    

 

8. Kultura fizyczna i sport 
 
8.1 Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej.  

„Ruszamy na stoki Kotliny Kłodzkiej” 
jest projektem organizowanym 
cyklicznie od ośmiu lat przez starostwo 
powiatowe w Kłodzku. Uczestnikami 
jest młodzież ze szkół dla których 
powiat jest organem założycielskim. 
Zadanie ma na celu zachęcenie 
młodzieży do uprawiania narciarstwa 
zjazdowego, zapoznanie uczniów  
z możliwościami ośrodków narciarskich 
na ziemi kłodzkiej, zachęcenie 
młodych ludzi do aktywnego 
wypoczynku i uprawiania sportów 
zimowych w przyszłości. Corocznie, głównie w okresie ferii zimowych organizowane są wyjazdy na 
narty do miejscowych ośrodków i stacji narciarskich na terenie powiatu kłodzkiego Najczęściej nasza 
młodzież korzysta z wyciągów ośrodka Nartorama w Zieleńcu, stacji narciarskiej w Lądku Zdroju  
i kompleksu wyciągów narciarskich Górnik w Sokolcu – Rzeczce. W roku 2020 zorganizowano  
8 wyjazdów w których udział wzięło 206 osób. 
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8.2 Współorganizacja imprez sportowych i udziału w zawodach 
Poza zlecaniem lub współfinansowaniem imprez sportowych oraz szkolenia sportowego  

w ramach otwartego konkursu ofert oraz trybu 19 a , Powiat Kłodzki uczestniczy w życiu 
sportowym regionu poprzez fundowanie medali i pucharów dla zwycięzców rozgrywek 
powiatowych oraz współfinansowanie i organizację wyjazdów dla drużyn reprezentujących powiat 
– biorących udział w rozgrywkach wojewódzkich i krajowych. 

 

9. Geodezja, kartografia i kataster 
 

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne. Zadania te realizowane są przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (z oddziałami zlokalizowanymi w Kłodzku, Nowej Rudzie i Bystrzycy 
Kłodzkiej) oraz Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.  W ramach zadań ustawowych 
 w roku 2020 zrealizowano: 
• zgłoszeń prac geodezyjnych – 3312, 
• weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych  

i kartograficznych – 2259, 
• wniosków o uwierzytelnianie dokumentów opracowywanych przez wykonawcę prac – 849, 
• zamówień na udostepnienie danych – 17892 w tym m.in.: 
 - wypis oraz wyrys i wypis z operatu ewidencyjnego – 13904, 
• wydano licencji na udostępniane materiały pzgik – 2364, 
• zaewidencjonowano materiałów zasobu nadając identyfikatory – 3556, 
• spraw w ramach narad koordynacyjnych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 

125, 
• zmian w EGiB – 9853, 
• zawiadomień o dokonanych zmianach w danych EGiB na podstawie § 49 rozporządzenia MRRiB  

z dnia 29 marca 2001r. w sprawie egib – 18142, 
• wpisów informacji do rejestru cen i wartości nieruchomości – 50825 
 

Ogólnodostępny geoportal powiatu kłodzkiego www.powsit.powiat.klodzko.pl 

 

http://www.powsit.powiat.klodzko.pl/
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Możliwość szybkiego dostępu do wiarygodnej informacji o terenie w obecnych czasach jest 
czynnikiem, który istotnie stymuluje rozwój gospodarczy regionu oraz w znaczący sposób ułatwia 
funkcjonowanie lokalnych społeczeństw. Aby stworzyć warunki umożliwiające realizację tego 
przesłania, kontynuowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnym i Kartograficznym  
w Kłodzku podjęte w poprzednich latach intensywne działania związane z tworzeniem 
zautomatyzowanych systemów informatycznych do gromadzenia, przechowywania, wyszukiwania, 
analizowania, prezentacji jak i udostępniania danych przestrzennych odniesionych do terenu 
powiatu kłodzkiego. 

Realizowane prace w tym zakresie finansowane były głównie ze środków uzyskanych  
ze sprzedaży informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (map, wypisów, wyrysów, 
informacji, różnego rodzaju opłat za korzystanie z zasobu) gromadzonych w ramach budżetu 
powiatu oraz dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na te cele. 
Zgodnie z wymogami postawionymi wobec zasobu geodezyjnego w zakresie danych zebranych  

z przekazanych prac geodezyjnych sukcesywnie tworzone jest repozytorium w formie cyfrowej.  
W ramach prac zleconych przetworzono do postaci cyfrowej przez skanowanie część zasobu 
zgromadzonego w oddziale zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej łącznie z określeniem 
identyfikatorów materiału zasobu, metadanych oraz lokalizacji przestrzennej informacji zawartej  
w treści tych dokumentów. Uzyskano dzięki temu kompletną bazę informatyczną materiałów zasobu 
pzgik dla powiatu kłodzkiego uzupełnioną liczbą 2693 operatów technicznych zgromadzonych  
w ramach wcześniej przeprowadzonych prac geodezyjnych. Wszystkie działania mają na celu 
oprócz ich odpowiedniego zabezpieczenia, integrację danych oraz możliwość dostępu 
realizowanego w sposób zdalny za pomocą dostępnych obecnie rozwiązań technologicznych  
w postaci sieci komputerowych intranet i internet.  

W znacznym stopniu rozszerzono zakres funkcjonalności dostępnych w ramach „portalu jednostek 
wykonawstwa geodezyjnego” dając poza możliwością zgłaszania prac geodezyjnych jednostkom 
wykonawstwa geodezyjnego z poziomu przeglądarki internetowej szeroki zakres uproszczeń 
przyspieszających proces dostępu do danych zasobu pzgik i przekazania wyników prac. 
Zastosowane rozwiązanie daje bardzo szerokie możliwości komunikacji pomiędzy powiatowym 
ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  a wykonawcą geodezyjnym. Obecnie 
osiągany jest w ujęciu miesięcznym wynik pomiędzy 99-100% udziału zgłoszeń internetowych  
w ogólnej liczbie obsługiwanych zgłoszeń prac geodezyjnych przy jednoczesnym zarejestrowanym 
dostępie dla 254 użytkowników.  

W ubiegłym roku powiat kłodzki kontynuował realizację zadań związanych z opracowaniem baz 
danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej. Zrealizowano bazy cyfrowe dla części 
jednostki ewidencyjnej: Kłodzko - miasto Id 020802_1 w ramach zadania pn. „założenie inicjalnej 
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), założenie bazy danych 
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań 
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000  (BDOT 500), wraz z utworzeniem obiektów budowlanych 
trwale związanych z budynkami  (elementy bazy ewidencji gruntów i budynków) na części obszaru 
jednostki ewidencyjnej: 020802_1 Kłodzko - miasto (5 obrębów ewidencyjnych)” w systemie 
teleinformatycznym funkcjonującym w PODGiK w Kłodzku – COMARCH ERGO. 

System funkcjonujący w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego  
w Kłodzku zapewnia obecnie dostęp dla 832 użytkowników (pracownicy SP Kłodzko, użytkownicy 
autoryzowani serwisu map powiatu kłodzkiego). 
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Wszystkie działania prowadzone w ramach prac Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru mają  
w szczególności na uwadze zachowania pozytywnej opinii o Urzędzie Starostwa Powiatowego  
w Kłodzku. 

 

10. Gospodarowanie nieruchomościami 
 
Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami odbywa się w ramach dwóch zasobów:  
● powiatu, którym gospodaruje Zarząd Powiatu (zgodnie z art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.         

o gospodarce nieruchomościami tj. Dz. U.  2020,  poz. 1990 ze zm.),  
● Skarbu Państwa, którym gospodaruje Starosta Kłodzki wykonujący zadania z zakresu administracji 

rządowej (art. 23 ww. ustawy). 
 

10.1 Struktura własnościowa gruntów Powiatu Kłodzkiego 
Według danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku na koniec 
2020r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Powiatu Kłodzkiego wynosiła 865 ha.  Powiat nie 
jest właścicielem działek, które oddano w użytkowanie wieczyste;  jest użytkownikiem wieczystym  
2 działek gruntu o pow. 0,0724 ha stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka.    
Przeważająca część mienia powiatu znajduje się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych,  
z czego 821 ha to drogi powiatowe, którymi  zarządza powołana w tym celu jednostka - Zarząd Dróg 
Powiatowych z/s w Kłodzku, a 44 ha to grunty pozostałych jednostek (oświatowych, pomocy 
społecznej).  
 

10.2 Gospodarowanie nieruchomościami 
Gospodarowanie nieruchomościami z zasobu powiatu oraz Skarbu Państwa  odbywa się w oparciu              
o uregulowania zawarte w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami  
(tj. Dz. U. 2020,  poz. 1990 ze zm.).  
 
• Powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, a kierunki jego działania 

określa plan wykorzystania powiatowego zasobu, opracowywany na okres 3 kolejnych lat.   
W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie ich zagospodarowania zapadają 
indywidualnie na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Rady Powiatu Kłodzkiego. 

• Udostępnianie nieruchomości następuje poprzez: sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, 
zamianę, oddawanie w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie a także przekazywanie 
nieruchomości w formie darowizny na cel publiczny, na rzecz innych jednostek samorządu 
terytorialnego oraz Skarbu Państwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

• Podstawową formą udostępniania nieruchomości z zasobu powiatu, którym gospodaruje Zarząd 
Powiatu jest zbywanie nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 
Wpływy ze sprzedaży mienia powiatu  w roku 2020  wyniosły 201 029,73 zł. Jest to dochód  

z     nieruchomości sprzedanych w latach poprzednich, których cena została rozłożona na raty.  
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Są to następujące nieruchomości:  
- nieruchomość zabudowana położona w Lądku – Zdroju przy ul. Kłodzkiej 30, ozn. geodezyjnie jako 

dz. nr 142/1 i dz. nr 145, AM-4, obręb Stare Miasto, 
- nieruchomość położona w Kłodzku przy ul. Szkolnej, zabudowana boiskiem asfaltowym,  

ozn. geodezyjnie jako dz. nr 73/1, AM-2, obręb Centrum, 
- nieruchomość zabudowana położona w Wambierzycach przy ul. Ks. Tadeusza Michalika 12,  

ozn. geodezyjnie jako dz. nr 449/2, AM-2, obręb Wambierzyce oraz dz. nr 449/3, AM-2, obręb 
Wambierzyce. 

 
W dniu 02.06.2020 r. Powiat Kłodzki nabył prawo własności nieruchomości położonej w Ścinawce 
Dolnej nr 17 i 17M oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 249/1 i 249/2, AM-3, obręb Ścinawka Dolna              
o pow. 1,57 ha od  Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego  
Św. Franciszka z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich  z przeznaczeniem na realizację zadań własnych 
powiatu z zakresu opieki społecznej tj. dalszego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym. Cena nieruchomości w wysokości 3 000 000 zł została rozłożona  
na 4 nieoprocentowane raty płatne rocznie do dnia 31 marca każdego roku. Wartość zakupionej 
nieruchomości według operatu szacunkowego z dnia 21.10.2019r. wykonanego przez 
rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 4 065 000zł. 
 
W dniu 27.03.2020 r. Powiat Kłodzki nabył od Gminy Bystrzyca Kłodzka nieruchomość 
zabudowaną położoną w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 oznaczoną geodezyjnie jako 
działka nr 378,  AM-4. obręb Centrum o pow. 0,1542 ha za cenę niższą niż wartość rynkowa 
nieruchomości tj.10 000 zł. Wartość zakupionej nieruchomości według operatu szacunkowego  
z dnia 18.12.2019 r. wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosiła 690 000zł. 
 
W dniu 17.12.2020r. Powiat Kłodzki nabył w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Nowa Ruda 
nieruchomość położoną w Nowej Rudzie w pasie drogi powiatowej nr 3312D, oznaczoną 
geodezyjnie jako działka nr 8, AM-12, obręb Słupiec o pow. 0,0149 ha, z przeznaczeniem po drogę 
publiczną.  Wartość darowanej nieruchomości została oszacowana na kwotę 7100zł.  
 

10.3 Powiat Kłodzki użytkuje również nieruchomości na podstawie umów 
cywilno-prawnych  
• Powiat Kłodzki, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 30 października 2008 r. zawartej na czas 
nieokreślony z Gminą Polanica-Zdrój korzysta z nieruchomości położonych w Polanicy-Zdroju przy 
Al. Wojska Polskiego 23 i ul. Łąkowej 12a na potrzeby funkcjonowania Regionalnej Szkoły 
Turystycznej. Kwota czynszu dzierżawnego za szkołę wynosi 1,23 zł brutto miesięcznie, natomiast 
za internat szkolny 4 864,64 zł brutto miesięcznie. 
• Powiat Kłodzki, na podstawie umowy dzierżawy z dnia 9 września 2020r. zawartej na czas 
nieoznaczony z Gminą Polanica-Zdrój korzysta  z części nieruchomości o pow. 0,3600 ha, 
położonej w Polanicy-Zdroju przy  Al. Wojska Polskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 
nr 517/4 (AM-7) obręb Centrum,  na cele kompleksu „Moje boisko ORLIK – 2010”. Koszt dzierżawy 
został ustalony w wysokości 1,23 zł brutto rocznie.  
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• Powiat Kłodzki dzierżawi od Skarbu Państwa- Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Bardo 
Śląskie na podstawie umowy zawartej na czas oznaczony od dnia  23 listopada 2015r. do dnia   
22 listopada 2025r. część nieruchomości o pow. 0,04 ha (dz. nr 570/276) położonej w Gminie 
Kłodzko w obrębie Wojciechowice w granicach której wybudowana została wieża widokowa. 
Roczny czynsz dzierżawny wynosi 123,00 zł brutto. 
• Powiat Kłodzki wraz z Towarzystwem Miłośników Gorzanowa dzierżawi od Skarbu Państwa- 
Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Bystrzyca Kłodzka, na podstawie umowy zawartej na czas 
nieoznaczony  od dnia 29 października 2019r. część nieruchomości o pow. 0,0196 ha (dz. nr 827            
i 251/2) zabudowanej wieżą widokową, położonej w Gminie Kłodzko w obrębie Żelazno.  Roczny 
czynsz dzierżawny wynosi 1107,00 zł brutto. 
• Powiat Kłodzki, na podstawie umowy użyczenia z dnia 25 marca 2015r. zawartej na czas 
nieokreślony, korzysta z nieruchomości Skarbu Państwa  położonej w Kłodzku przy  
ul. Wyspiańskiego 2J z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. 
• Powiat Kłodzki, na podstawie umowy najmu z dnia 20 kwietnia 2009r. zawartej z Santander 
Bank z/s we Wrocławiu, korzysta z części nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul. Kościuszki 7                 
o powierzchni  423,70  m²  z przeznaczeniem na potrzeby wydziałów Starostwa Powiatowego. 
Koszt najmu wynosi rocznie 107 185,83 zł brutto. 
• Powiat Kłodzki na podstawie umowy najmu z dnia 15 lutego 2011r. zawartej z Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie korzysta z części nieruchomości położonej  
w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 o powierzchni 232,44 m² z przeznaczeniem na potrzeby 
wydziałów Starostwa Powiatowego. Koszt najmu wynosi rocznie 38 475,20 zł brutto. 
• Powiat Kłodzki na podstawie umowy użyczenia z dnia 2 czerwca 2006r. zawartej  
ze Zgromadzeniem Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka  
z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich na czas określony 20 lat, korzystał z nieruchomości położonej  
w Krosnowicach nr 213 przeznaczonej na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Kłodzku. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 15.12.2020r.   
• Powiat Kłodzki na podstawie umowy użyczenia z dnia 18 września 2000r. zawartej  
ze Zgromadzeniem Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Św. Franciszka  
z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich na czas nieokreślony, korzystał z nieruchomości położonej  
w Ścinawce Dolnej nr 17 z przeznaczeniem  na cele prowadzenia Domu Pomocy Społecznej. 
Umowa wygasła z dniem zawarcia umowy sprzedaży tej nieruchomości tj. 02.06.2020r.  
• Powiat Kłodzki na podstawie umowy poddzierżawy nieruchomości z dnia 15.03.2019r. zawartej 
z Fundacją Zamek Leśna Skała z/s w Szczytnej przy ul. Zamkowej 8 na czas oznaczony 4 lat, 
korzystał z nieruchomości położonej w Szczytnej przy ul. Zamkowej 8 na potrzeby działalności 
statutowej Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony był  
na kwotę 102 459zł brutto. Umowa została rozwiązana w miesiącu marcu 2020r.  
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10.4 Struktura dochodów Powiatu Kłodzkiego w ramach gospodarki 
nieruchomościami 

 
Struktura dochodów Powiatu Kłodzkiego obejmuje dochody z tytułu gospodarowania zasobem 
powiatu oraz zasobem Skarbu Państwa 

 
DOCHODY Z GOSPODAROWANIA ZASOBEM SKARBU PAŃSTWA 
 

Dochody powiatu z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu 
Państwa 

941 394,57 zł 

Dochody powiatu z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   30 413,70 zł 
Dochody powiatu z tytułu opłat za najem, dzierżawę   26 709,02 zł 
Dochody powiatu z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego       w prawo własności 

  87 414,08 zł 

Dochody powiatu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego 

    6 680,27 zł 

Dochody powiatu z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty    15 832,52 zł 
RAZEM  1 108 144,16 zł 

 
DOCHODY Z GOSPODAROWANIA ZASOBEM POWIATU 
 

Dochody ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich, których cena 
sprzedaży została rozłożona na raty i wpływ nastąpił w roku 2020 

  201 029,73 zł 

Dochody z najmu, dzierżawy, trwałego zarządu nieruchomości    374 064,28 zł 
RAZEM    575 094,01 zł 

 

10.5 Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
 
W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:  

• sprzedano 2 nieruchomości na rzecz osób fizycznych oraz dokonano 3 darowizn 
nieruchomości na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, 

• podjęto czynności przeprowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydano 56 decyzji  
w sprawach: 

- nieodpłatnego nadawania działek rentowych i siedliskowych, 
- regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – ustanowienia lub wygaszenia 

prawa trwałego zarządu, 
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
- odszkodowań za grunty zajęte z mocy prawa pod drogi publiczne, 
- ograniczenia praw do nieruchomości, 

• podjęto czynności w sprawie wydania zezwolenia w stosunku do 31 wniosków złożonych przez 
inwestorów w sprawie wyrażenia zgody na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na 
nieruchomościach urządzeń technicznych,   
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• wydano 4 zaświadczenia potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo 
własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 

• podjęto czynności aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu względem 6 nieruchomości oraz 
ustalono opłatę z tytułu trwałego zarządu względem 2 nieruchomości,  

• podjęto czynności aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego względem  
55 nieruchomości, 

• podjęto czynności regulacji stanów prawnych poprzez założenie księgi wieczystej,  
jej zamknięcie  bądź dokonanie wpisów ostrzeżeń o zmianie właściciela względem  
4 nieruchomości, 

• sporządzono i przekazano w terminie ustawowym wykaz nieruchomości w ramach Krajowego 
Zasobu Nieruchomości (KZN). 

 

11. Administracja architektoniczno-budowlana 
 
Do podstawowych zadań Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury i Budownictwa 

należy prowadzenie spraw związanych z:  
1) wydawaniem decyzji pozwoleń na budowę, 
2) przyjmowaniem zgłoszeń budowlanych, 
3) wydawaniem zaświadczeń o stwierdzeniu samodzielności lokali, 
4) uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
5) działalnością sprawozdawczą. 

Zakres właściwości terytorialnej wydziału obejmuje 14 gmin powiatu kłodzkiego. 
W ramach realizowanych zadań przez wydział w roku 2020 wydano: 
ogółem 2000 decyzji administracyjnych, 1085 postanowień, 694 zaświadczenia, dokonano 1221 

zgłoszeń w tym przyjęto bez sprzeciwu 907 
 

Wykres wydanych decyzji ze względu na poszczególne kategorie obiektów  

 

306 

37 

33 

7 3 2 pozwolenia na budowę
budynków mieszkalnych
jednorodzinnych

pozwolenia na obiekty
użyteczności publicznej

pozwolenia na budowę
hoteli i budynków
zakwaterowania
turystycznegopozwolenia na budowę
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych
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W 2020 r. przygotowano dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego 28 projektów postanowień, uzgadniających 
projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przedstawionych we wnioskach 
przez wójtów i burmistrzów z terenu powiatu kłodzkiego. 
Dodatkowo zaopiniowano 2 projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, przedstawionych przez wójtów i burmistrzów z terenu powiatu kłodzkiego. 
 

12. Ochrona środowiska i przyrody 
 

2020 rok 
Decyzje Postanowienia Zgłoszenia Informacje                

o środowisku 
Zaświadczenia 

 
30 

 
23 

 
63 

 
19 

 
4 
 

 

12.1. Gospodarka odpadami 
 
Zakres zadań: wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów, na przetwarzanie odpadów, wydawanie 

pozwoleń na wytwarzanie odpadów, udzielanie informacji o środowisku z zakresu gospodarki 
odpadami. 

Wyniki działań: wydano 21 decyzji, 22 postanowienia, udzielono 13 informacji o środowisku z zakresu 
gospodarki odpadami. 

12.2. Gospodarka wodna 
 
Zakres działań: wydawanie decyzji stwierdzających przejście z mocy prawa do zasobu nieruchomości 

Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, 
udzielanie informacji o środowisku z zakresu gospodarki wodnej. 

Wyniki działań: wydano 1 decyzję, udzielono 6 informacji o środowisku z zakresu gospodarki wodnej, 
na bieżąco prowadzono współpracę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  
w zakresie udostępniania dokumentów będących w zasobach Starostwa Powiatowego  
oraz zamieszczano w BIP-ie przekazywane obwieszczenia o prowadzonych przez Wody Polskie 
postępowaniach z zakresu gospodarki wodnej. 

12.3. Ochrona przed hałasem 
 
Zakres działań: wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, udzielanie informacji                              
o środowisku z zakresu ochrony przed hałasem. 
Wyniki działań: wydano 2 decyzje. 
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12.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Zakres działań: przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne  

oraz zgłoszeń zmian w instalacjach istniejących, udzielanie informacji o środowisku z zakresu 
promieniowania elektromagnetycznego. 

Wyniki działań: przyjęto 62 zgłoszenia. 
 

12.5. Ochrona powietrza  atmosferycznego 
 

Zakres działań: wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
przyjmowanie zgłoszeń instalacji (z których emisja nie wymaga pozwolenia) mogących negatywnie 
oddziaływać na środowisko, wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych, pozwoleń 
zintegrowanych, udzielanie  informacji o środowisku z zakresu ochrony powietrza 
atmosferycznego. 
Wyniki działań: wydano 6 decyzji, 1 postanowienie, 4 zaświadczenia oraz przyjęto 1 zgłoszenie 
instalacji. 

12.6. Dodatkowe zadania: 
• zorganizowano XVII Edycję Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół 

ponadgimnazjalnych powiatu kłodzkiego. W roku 2020 na realizację konkursu wydatkowano 
łącznie 4.999,00 zł. 

• na podstawie porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kłodzku, Gminą Miejską 
Kłodzko a Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie 
określenia zasad współpracy w zakresie monitoringu środowiska na terenie powiatu kłodzkiego, 
a w szczególności  w zakresie związanym z eksploatacją automatycznej stacji monitoringu 
jakości powietrza w mieście Kłodzko przy ul. Szkolna 8 w 2020 roku przekazano  materiały 
eksploatacyjne na łączną wartości: 8.901,40 zł. 

• współpraca z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w zakresie opracowania                                             
i sprawozdawczości Programu Ochrony Powietrza Województwa Dolnośląskiego. 

• współpraca ze Spółką z o.o. Noworudzkie Usługi Komunalne, która co roku organizuje  
na terenie gminy Nowa Ruda konkursy ekologiczne dla dzieci i młodzieży. W 2020 roku 
dofinansowano zakup nagród na łączną kwotę 3.850,00 zł. 

• wspierano działania Spółki z o.o. Coal Holding dążącej do uruchomienia kopalni węgla 
koksującego Nowa Ruda i stworzenia dla mieszkańców powiatu kłodzkiego nowych miejsc 
pracy.  

• przeprowadzano wizje w terenie oraz kontrole podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.    
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13. Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 
 

2020 rok 
 

Decyzje Postanowienia Zaświadczenia Opinie Świadectwa  
legalności 

Karty  
wędkarskie 

 
749 

 
327 

 
709 

 
199 

 
304 

 
381 

 
 

13.1. Ochrona przyrody 
 

Zakres działań: wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, rejestracja zwierząt 
egzotycznych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych w których RP jest 
stroną.  
Wynik działań: wydano 328 decyzji, 19 zaświadczeń dot. rejestracji zwierząt (zarejestrowano 38 szt. 
zwierząt). 

13.2. Rekultywacja i ochrona gruntów rolnych 
 

Zakres działań: wydawanie decyzji określających warunki wyłączenia gruntów z użytkowania 
rolniczego na cele nierolnicze,  określających wysokość opłaty rocznej za wyłączenie gruntów                            
z produkcji rolnej, dotyczących obowiązku rekultywacji gruntów oraz postanowień do miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wynik działań: wydano 240 decyzji, 327 postanowień, 199 opinii. 

 

13.3. Leśnictwo 
 
Zakres działań: wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach nie stanowiących 

własności Skarbu Państwa, wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej                    
w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (w lasach prywatnych, komunalnych osób 
prawnych), przygotowywanie wypłat dla właścicieli zalesionych gruntów na prowadzenie upraw 
leśnych, prowadzenie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych, wydawanie decyzji na 
pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu, przyznawanie środków 
finansowych na pokrycie szkód, które powstały w lasach wskutek pożarów lub innych klęsk 
żywiołowych w sytuacji braku możliwości ustalenia sprawcy szkody, przyznawanie środków 
finansowych z dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia. 

Wynik działań: wydano 180 decyzji, 304 świadectwa legalności pozyskania drewna, 653 
zaświadczenia, wykonano dokumentację urządzeniową dla lasów o powierzchni 30,00 ha, 
zapotrzebowano środki z ARiMR w Warszawie i wydatkowano je na wypłaty ekwiwalentów za 
zalesione grunty rolne w kwocie 327.313 zł, wykonano oceny udatności upraw na powierzchni 102 
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ha, wykonano kontrole zalesionych gruntów rolnych na powierzchni 102 ha, rozliczono I-wsze  
i II-gie półrocze nadzoru sprawowanego przez Nadleśnictwa nad lasami niestanowiącymi własności 
Skarbu Państwa (lasy osób prywatnych), zgodnie z zawartymi porozumieniami z Nadleśnictwami: 
Bardo, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i Zdroje na łączną pow. 2168 ha. 

 

13.4. Łowiectwo 
 
Zakres działań: wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich, naliczanie czynszu za dzierżawę 

polnych obwodów łowieckich, wydawanie decyzji na czasowe przetrzymywanie zwierzyny, 
wydawanie zezwolenia na hodowanie i utrzymywanie chartów rasowych i ich mieszańców, 
wydawanie decyzji na odstrzał bądź odłów redukcyjny zwierzyny w przypadku szczególnego 
zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej. 

Wynik działań: naliczenie czynszu za dzierżawę polnych obwodów łowieckich dla 14 kół łowieckich 
gospodarujących w 20 obwodach na terenie powiatu, wydano 1 decyzję.  

 

13.5. Gospodarka rybacka 
 
Zakres działań: wydawanie kart wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do 

amatorskiego połowu ryb, powoływanie i odwoływanie strażników Społecznej Straży Rybackiej 
Powiatu Kłodzkiego.  

Wyniki działań: wydano 381 karty wędkarskie, zarejestrowano 37 sztuk sprzętów pływających 
służących do amatorskiego połowu ryb. 

 

13.6. Dodatkowe zadania 
• zorganizowano XVI Edycję Powiatowego Konkursu „Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”. 

Ideą Konkursu jest przekształcanie obszarów wiejskich dzięki zaangażowaniu mieszkańców.           
W roku 2020 dofinansowano przedsięwzięcia na kwotę 44.978,39 zł. 

• współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w zakresie usuwania drzew rosnących                
w obrębie dróg publicznych. 

• współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką Powiatu Kłodzkiego oraz Państwową Strażą Rybacką                 
w zakresie ochrony szlachetnych gatunków ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych na 
terenie powiatu kłodzkiego. W 2020 roku dofinansowano zakup paliwa dla Społecznej Straży 
Rybackiej do przeprowadzania kontroli na łączną kwotę 2.679,89 zł. 

• współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim Zarządem Okręgu w Wałbrzychu. W 2020 roku 
dofinansowano zakup materiału zarybieniowego z przeznaczeniem na zarybienie odcinka 
przemienno-ochronnego rzeki Nysy Kłodzkiej na łączną kwotę 4.999,58 zł. 

• współpraca z organizacjami pszczelarskimi z terenu powiatu kłodzkiego. W 2020 roku 
dofinansowano zakup materiałów promujących pszczelarstwo na kwotę 1.000 zł oraz za 2.000 zł 
zakupiono 4 szt. uli do nowej pasieki zlokalizowanej na budynku Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
przy ul. Okrzei 1.  
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14. Porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli, ochrona 
przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym 
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 

 

14.1. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego 
  
W dniu 9 września 2019 Starosta Kłodzki wydał Zarządzenie dotyczące powołania PZZK  
oraz precyzujące zakres zadań, kompetencji i uprawnień Zespołu. Jednocześnie zostało uchylone 
dotychczas obowiązujące Zarządzenie nr 95/09 Starosty Kłodzkiego z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  
 
W 2020 roku Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podjął następujące przedsięwzięcia: 
1. W dniu 7 stycznia 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego dotyczące przeniesienia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej  
w Szczytnej do innych ośrodków w powiecie. 

Na komisji przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku 
poinformował, iż w dniu 09.01.2020 r. Staroście Powiatowemu zostanie dostarczona decyzja wydana  
w trybie natychmiastowej wykonalności dotycząca zamknięcia DPS Szczytna z powodu nie spełniania 
przez obiekt wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ustalono, iż powyższe będzie 
powodowało konieczność przewiezienia pensjonariuszu do innych DPS. W trakcie posiedzenia: 

1) ustalono termin przeprowadzenia ewakuacji (09.01.2020 r.) 
2) wskazano liczby pensjonariuszy ewakuowanych do poszczególnych DPS oraz ZOZ, 
3) określono procedury i przebieg ewakuacji, 
4) określono siły i środki zaangażowano w ewakuację. 

Z uwagi na przewidywaną nieobecność Starosta Powiatowy wyznaczył na kierującą całym 
przedsięwzięciem Wicestarostę Panią Małgorzatę Jędrzejewską –Skrzypczyk. 
2. W dniu 6 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego dotyczące zagrożeń związanych z rozwojem epidemii COVID - 19  
oraz ewentualnymi przedsięwzięciami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 

Na początku posiedzenia Członek Zarządu Piotr Marchewka przedstawił informacje i ustalenia 
przekazane na spotkaniu odbytym w dniu 04.03.2021 r. w Dolnośląskim Urzędzie wojewódzkim, które 
dotyczyło aktualnej sytuacji epidmicznej w województwie oraz rekomendacji Wojewody 
Dolnośląskiego w tej sprawie. Następnie omówiono sytuację pod względem zakażeń COVID - 19  
w powiecie oraz określono procedury jakie powinny zostać wprowadzone w szpitalach, szkołach  
i obiektach publicznych. Dodatkowo ustalono zakres i tryb bieżącej sprawozdawczości dla szpitali, 
placówek leczniczych i PSSE w kłodzku oraz wyznaczono jako odpowiedzialnego za przepływ 
informacji dot. zdarzeń epidemicznych Kierownika Referatu Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa Pana Jana Kalfasa. 

3. W dniu 9 marca 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego dotyczące zagrożeń związanych z rozwojem epidemii COVID - 19  
oraz przedsięwzięciami mającymi zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 
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Na początku posiedzenia Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił aktualną sytuację epidemiczną  
w powiecie. Następnie omówiono sytuację pod względem zaopatrzenia w niezbędne środki ochrony  
i wskazano wojewodę jako odpowiedzialnego za ich dostarczenie. Na posiedzeniu określono 
zalecenia dotyczące odwoływania imprez masowych oraz wdrożenia procedur sanitarnych mających 
zapobiec  rozprzestrzenianiu się epidemii. Ustalono również konieczność przeszkolenia OSP  
w zakresie zachowania procedur i zastosowania środków ochrony w związku z podejmowanymi przez 
nich działaniami ratowniczymi.  

4. W dniach 11, 12 i 14 marca 2020 r. posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego odbyły się w Placówce Straży Granicznej w Kłodzku i dotyczyły zagadnień 
związanych z organizacją i przebiegiem  kontroli sanitarnej na granicy oraz tymczasowego 
przywrócenia kontroli granicznej na odcinku granicy z Czechami. 

Na posiedzeniach w dniach 11 i 12 marca ustalono jakie służby i w jakim zakresie będą wspierały 
Straż Graniczną w punktach kontrolno - sanitarnych organizowanych w przejściach granicznych  
oraz określono, które przejścia graniczne będą otwarte dla podróżnych i jakiego rodzaju ruch będzie 
tam dozwolony. Dodatkowo przedstawiono  sposób działania punktów kontroli sanitarnej. W trakcie 
spotkań poinformowano zarządców dróg przecinających granicę państwową o obowiązku dokonania 
na nich zmian organizacji ruchu. Postanowiono również o wsparciu kontroli granicznej przez 
Starostwo Powiatowe w Kłodzku  m.in. poprzez zakup napojów, długopisów, itp. 
Na spotkaniu w dniu 14.03.2021 r.  Komendant Placówki SG w Kłodzku ppłk SG Piotr Piekarski 
poinformował uczestników  o wprowadzeniu od godz. 00.00 w dniu 15.03.2021 r. tymczasowego 
przywrócenia kontroli granicznej i wyznaczeniu do przekraczania granicy Przejścia Granicznego  
w Kudowie Słonem - jako jedynego na terenie powiatu. 

5. W dniu 22 maja 2020 r. w trybie zdalnym odbyły się posiedzenie Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

W zakresie PZZK dotyczyło przedstawienia aktualnej informacji o sytuacji w powiecie i działaniach 
związanych z COVID 19 podejmowanych przez poszczególne służby i inspekcje. 
6. W dniu 15 października 2020 r. w trybie zdalnym odbyły się posiedzenie Powiatowego 

Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu 

W zakresie PZZK dotyczyło: 
1) przedstawienia aktualnej informacji o sytuacji w powiecie i działaniach związanych z COVID 

19 podejmowanych przez poszczególne służby i inspekcje, 
2) omówienia działań związanych z czerwcową i sierpniową powodzią na terenie powiatu 

kłodzkiego, 
3) przedstawienia projektu budżetu powiatu na rok 2021 w części dotyczącej zarządzania 

kryzysowego. 
7. W dniu 22 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyły się posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego dotyczące ujawnienia na terenie powiatu w m. Szalejów Dolny 
przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) 

Powiatowy Lekarz Weterynarii G. Chmielowiec przedstawił okoliczności i prawdopodobne przyczyny 
ujawnienia    w gospodarstwie rolnym w m. Szalejów Dolny przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków 
(HPAI) wśród drobiu. Następnie poinformował o ogłoszeniu w ciągu najbliższych kilku dni 
rozporządzenia  i wyznaczeniu obszaru zapowietrzonego   i zagrożonego wokół tej miejscowości.  
Na posiedzeniu przypomniano samorządom o ich ustawowych obowiązkach związanych ze 
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zwalczaniem „ptasiej grypy” oraz poinformowano o obostrzeniach jakie  należy  
w związku z tym wprowadzić.  
8. W dniu 29 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyły się posiedzenie Powiatowego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego dotyczące ujawnienia na terenie powiatu kolejnego przypadku 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w m. Stary Wielisław. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii G. Chmielowiec przedstawił okoliczności i prawdopodobne przyczyny 
ujawnienia kolejnego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwie rolnym  
w m. Stary Wielisław. Poinformował o zamiarze rozszerzenia o kolejne miejscowości obszarów 
zapowietrzonego i zagrożonego, który określono w rozporządzeniu. Na posiedzeniu omówiono zasady  
i  szczegóły oznakowania przez gminy granic wyznaczanych obszarów. Ponadto omówiono zasady, 
których należy przestrzegać aby epidemia ptasiej grypy się nie rozprzestrzeniała w kolejnych 
miejscowościach oraz omówiono procedury likwidacji zarażonego ptactwa. Następnie ustalono, kto  
i w jaki sposób będzie upubliczniał informacje dotyczące profilaktyki w postępowaniu z ptactwem, w celu 
nie dopuszczenia do rozprzestrzenienia się choroby.  

14.2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście 
 
W  dniu 22 maja 2020 roku w trybie zdalnym, poprzez wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams 
odbyło się posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście wspólnie z Komisją 
Bezpieczeństwa, Porządku i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego które było 
jednocześnie posiedzeniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 
Na posiedzeniu inspekcje i straże przedstawiły sprawozdania z działalności w 2019 r. oraz została 
zatwierdzona ocena działalności służb za 2019 r, następnie została przekazana do zatwierdzenia 
Radzie Powiatu Kłodzkiego w formie uchwały – stanowisko Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczące 
pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2019 w zakresie stanu bezpieczeństwa 
publicznego w powiecie kłodzkim; 
Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Powiatowego 
Zarządzania Kryzysowego odbyło się wspólnie z posiedzeniem Komisji Bezpieczeństwa, Porządku  
i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego w trybie zdalnym w dniu 15 października 2020 r. 
 
Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na lata 2020 – 2023  nowa kadencja: 
 
1. Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki - Przewodniczący Komisji. 
2. Członkowie: 
1) Waldemar Bicz - radny delegowany przez Radę Powiatu Kłodzkiego, 
2) Piotr Marchewka - radny delegowany przez Radę Powiatu Kłodzkiego, 
3) Jacek Wysocki - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, 
4) Krzysztof Bal -  przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Kłodzku, 
5) Jan Kalfas – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej, 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku - sekretarz komisji, 
6) Ryszard Drozd – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSP  RP, 
7) Rafał Chorzewski –Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, 
8) Marcin Kosiński - funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, 
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9) Jan Sałacki - Prokurator Rejonowy w Kłodzku wskazany przez Prokuratora Okręgowego 
w Świdnicy. 
3. Członkowie komisji z głosem doradczym: 
1) Grzegorz Chmielowiec - Powiatowy Lekarz Weterynarii, 
2) Teresa Józefiak - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku, 
3) Wojciech Woźnicki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
4) Piotr Piekarski - Komendant Placówki SG w Kłodzku, 
5) Mariusz Grudzień - Naczelnik Grupy Sudeckiej GOPR, 
6) Zdzisław Grzybowski - Prezes Zarządu o/ Kłodzkiego WOPR, 

  7) Wiesław Ziemianek - Kierownik Oddziału ITD w Kłodzku, 
  8) Marek Tomaszewski – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku, 

9) Jadwiga Radziejewska – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku, 
 10) Wiesław Zwiefka – Dyrektor Zakładu Karnego w Kłodzku, 
 11) Marcin Sudek – Dowódca 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej w Kłodzku, 
 12) Elżbieta Żytyńska – Prezes Zarządu PKS w Kłodzku, 
 13) Bogumił Zwardoń – Dyrektor PCPR w Kłodzku, 

14) Stanisław Sijka – Dyrektor ZDP  w Kłodzku, 
15) Magdalena Zaremba- Dyrektor PPCDiPPP w Kłodzku. 
 
Tematami komisji było: 

• Przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu 
Kłodzkiego VII kadencji; 

• Ocena bezpieczeństwa w tym warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych  
w miejscach wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży (po okresie letnim)-  Komenda 
PPSP, Powiatowy Inspektor Sanitarny; 

• Bezpieczna droga do szkoły- Komenda Powiatowa Policji  w Kłodzku; 
• Przygotowanie do okresu zimowego 2020/2021- Dyrektor ZDP; 
• Informacja o stanie organizacyjnym i planowanych działaniach GOPR w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa w górach powiatu kłodzkiego w okresie zimowym- GOPR; 
• Informacja o działaniach związanych z Covid-19 na terenie powiatu kłodzkiego- Komenda 

PPSP, Powiatowy Inspektor Sanitarny, Komenda Powiatowa Policji  w Kłodzku, Dyrektor ZOZ 
w Kłodzku, Straż Graniczna, Dyrektor ZKB; 

• Działania związane z powodzią na terenie powiatu kłodzkiego- czerwiec oraz sierpień  
br.- Komenda PPSP, Dyrektor ZDP, Dyrektor ZKB; 

• Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego- 
Komenda PPSP; 

• Przedstawienie projektu budżetu powiatu na rok 2021 w części dotyczącej zarządzania 
kryzysowego- Dyrektor ZKB; 

• Przyjęcie propozycji i planu pracy komisji na rok 2021. 

14.3. Ochrona przeciwpowodziowa 
Główny nacisk w zakresie ochrony przeciwpowodziowej położony jest na bieżącym 

monitorowaniu zagrożeń w tym zakresie. Zadanie to realizowane jest przez Lokalny System Osłony 
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Przeciwpowodziowej, łączącego w sobie monitoring zagrożenia powodzią i ostrzeganie  
o niebezpieczeństwie. 

Obecnie system monitoringu hydrometeorologicznego spełnia w pełni swoje podstawowe 
zadanie. Ze sprawnie działającej sieci 38 posterunków pomiarowych przekazywane są na bieżąco 
informacje o aktualnym stanie poziomu wody w rzekach powiatu i wielkości opadów z terenu Ziemi 
Kłodzkiej, do dyspozytorni PCZK    w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. Całość jest spięta siecią 
radiową, a dane z LSOP publikowane są także   w internecie www.lsop.powiat.klodzko.pl.   

 
Ogólnodostępny portal Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego 

www.lsop.powiat.klodzko.pl 

 
Dodatkowo w czterech lokalizacjach mierzona jest temperatura powietrza, w trzech – prędkość  

i kierunek wiatru oraz ciśnienie atmosferyczne. 
W roku 2020 w ramach utrzymania systemu LSOP dokonano: 

 • przegląd techniczny, konserwacje, regulacje i kalibracje LSOP Powiatu Kłodzkiego zgodnie ze   
      specyfikacją, 
• doraźne i bieżące naprawy, konserwacje urządzeń pomiarowych, przekaźnikowych (radiowych), 

energetycznych wchodzących w skład sieci monitoringu hydrometeorologicznego Lokalnego 
Systemy Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego, 

• konieczne wymiany, naprawy i remonty urządzeń w sieci pomiarowej LSOP wg zleceń 
bieżących, zgodnie   z umowami. 

 
Zbiorniki przeciwpowodziowe 
      Zadaniem wybudowanych, budowanych i planowanych zbiorników jest zmniejszenie kulminacji fal 
powodziowych oraz redukcja wielkości przepływów co zmniejsza zagrożenia w dolinach rzek,  
na których są one lokalizowane oraz pośrednio również na rzece Nysie Kłodzkiej.  

http://www.lsop.powiat.klodzko.pl/
http://www.lsop.powiat.klodzko.pl/
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      Natomiast ochrona bierna obejmuje: przebudowę i remont istniejących ubezpieczeń brzegowych 
oraz zwiększenie przepustowości koryt rzek i potoków, budowę nowych lub przebudowę istniejących 
obwałowań i murów ochronnych, zwiększenie przepustowości istniejących jazów i stopni 
regulacyjnych, zwiększenie przepustowości istniejących budowli mostowych i kładek, indywidualne 
zabezpieczenie gospodarstw lub przeniesienie niemożliwych do ochronienia zabudowań poza granice 
zalewów powodziowych.  
W chwili obecnej mamy:  
 
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Międzygórzu  
      Zbiornik w Międzygórzu który znajduje się na potoku Wilczka, prawobrzeżnego dopływu rzeki Nysy 
Kłodzkiej. Łukowa, kamienna zapora suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Międzygórzu została 
wybudowana w latach 1905-1909. Administratorem zbiornika jest RZGW we Wrocławiu. Zadaniem 
zbiornika jest obniżenie, poprzez zatrzymanie części objętości przepływu w czaszy zbiornika, 
kulminacji fal wezbraniowych i powodziowych na potoku Wilczka, a w konsekwencji zmniejszenie 
zagrożenia powodziowego na terenach poniżej zapory, w tym leżących nad Nysą Kłodzką. 
Parametry zapory i zbiornika: 
Długość zapory             110 m,  
Wysokość zapory   29,00 m, 
Szerokość korony zapory  1,5 m. 
 
Suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Stroniu Śląskim  
       Zbiornik usytuowany jest na potoku Morawka, lewobrzeżnego dopływu Białej Lądeckiej. Czaszę  
zbiornika stanowi dolina rz. Morawka, pogłębiona i wyprofilowana w czasie budowy zapory. Typ 
zapory na zbiorniku – zapora ziemna. Sekcja zrzutowa wykonana z bloków kamiennych została 
zbudowana w latach 1906-1907. Zadaniem suchego zbiornika jest redukowanie fali powodziowej ze 
zlewni potoku Morawka, w celu ochrony miejscowości poniżej zbiornika, a w szczególności: Stronie 
Śląskie i Lądek –Zdrój. 
Parametry zapory i zbiornika: 
Długość zapory                 500 m,  
Długość sekcji kamiennej  30,00 m 
Wysokość zapory   29,00 m, 
Szerokość korony zapory  4,00 m. 
 
Obecnie budowane są zbiorniki: 
1) Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Krosnowice” na potoku Duna w pobliżu miejscowości 

Krosnowice. Lokalizacja zbiornika: ujściowy odcinek potoku Duna w km 1+380 licząc od ujścia 
potoku do rzeki Nysy Kłodzkiej. Maks. pojemność 1,9 mln m3, powierzchnia zalewu 44 ha. 

2) Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Roztoki Bystrzyckie” na potoku Goworówka, w tym budowa 
zapory ziemnej z urządzeniami upustowymi w postaci sztolni wraz z zamknięciami w postaci 
zasuw, urządzenia przelewowe w postaci dwóch rurociągów. Maks. pojemność 2,7 mln m3, 
powierzchnia zalewu 48 ha. 

3) Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Boboszów” na rzece Nysie Kłodzkiej - budowa zapory ziemnej 
w km 179+800 Nysy Kłodzkiej, wraz z urządzeniami upustowymi w postaci sztolni wraz  
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z zamknięciami w postaci zasuw, urządzenia przelewowe w postaci przelewu stokowego.  
Maks. pojemność 1,4 mln m3, powierzchnia zalewu 21 ha. 

4) Suchy zbiornik przeciwpowodziowy „Szalejów Górny” na rzece Bystrzycy Dusznickiej – budowa 
zapory ziemnej w km 8+900 rz. Bystrzycy Dusznickiej wraz z urządzeniami upustowymi  
i przelewem stokowym. Maks. pojemność 9,9 mln m3, powierzchnia zalewu 48 ha. 
 

14.4. Ochrona przeciwpożarowa KSRG 
Zgodnie z właściwością terytorialną, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzą oraz koordynują 
jego funkcjonowanie, następujące organy władzy:  
  -  starosta, który określa zadania i kontroluje wykonywanie zadań na obszarze powiatu,  
  -  wójt (burmistrz lub prezydent miasta) w zakresie zadań ustalonych przez wojewodę, 
a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia, środowiska i mienia zarządza systemem 
przy pomocy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Za ochronę 
przeciwpożarową na terenie powiatu kłodzkiego odpowiada Komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Do dyspozycji ma trzy Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze: 
• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Kłodzku, 
• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Bystrzycy Kłodzkiej, 
• Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Nowej Rudzie. 
Przy Komendzie Powiatowej funkcjonuje Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej, które dysponuje do działań jednostki ochrony przeciwpożarowej  
i koordynuje akcje na terenie całego powiatu. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń z całego powiatu 
kłodzkiego są odbierane na Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kłodzku. 
      Na terenie powiatu funkcjonują 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych skupiających  
w swoich szeregach około 3000 strażaków ochotników. 23 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
zostało włączonych Decyzją Komendanta Głównego PSP do Krajowego Systemu Ratowniczo  
– Gaśniczego, terenem działania tych jednostek jest obszar całego powiatu, jednostki te stanową 
również Wojewódzki Odwód Operacyjny Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego. 
      Starosta Kłodzki dnia 18 czerwca 2019 roku wydał nowe Zarządzenie nr 36/2019 Starosty 
Kłodzkiego  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze 
powiatu Kłodzkiego.  
      Dnia 12 marca 2020 roku, odbyło się Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy 
Staroście wraz   z Komisją Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady 
Powiatu oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym omówiono funkcjonowanie 
KSRG na terenie powiatu kłodzkiego – określono zadania KSRG, koordynację i kontrole jego 
funkcjonowania, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska oraz 
kierowanie tym systemem. 
     Dnia 15 października 2020 roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, 
Porządku Publicznego  i Infrastruktury Drogowej z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście 
oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na którym omawiano min. Ocena 
bezpieczeństwa w tym warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych   w miejscach 
wypoczynku, szczególnie dzieci i młodzieży (po okresie letnim) oraz   Funkcjonowanie Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu kłodzkiego . 
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15. Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy  

15.1. Promocja usług i instrumentów rynku pracy 
 
15.1.1. Pośrednictwo pracy 
Pośrednictwo pracy polega  na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy 
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich 
pracowników.  W wyniku działań poprzez w/w formy uzyskano wyniki, które pokazuje poniższa tabela. 
 
Liczba zaktywizowanych osób.  Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Rok Wyłączeni z ewidencji 
ogółem 

Podjęcia pracy 
ogółem 

Podjęcia pracy 
niesubsydiowanej 

2016 15461 7546  5945 

2017 13530 6288 4774 

2018 9769 4788 3921 

2019 8768 4433 3784 

2020 6788 4168 3544 
 Źródło: dane PUP w Kłodzku  

15.1.2. EURES 
Celem sieci EURES jest świadczenie usług na rzecz poszukujących pracy oraz pracodawców  
w ramach zapisanego w unijnym prawodawstwie swobodnego przepływu osób oraz propagowanie 
mobilności pracowników wewnątrz Unii Europejskiej. 
Usługi świadczone dla bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach sieci EURES. 
 
Liczba świadczonych usług. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Rok  
Liczbo osób, którym 
udzielono informacji o 

EURES 

Liczba 
zarejestrowanych 

ofert pracy 
Liczba zorganizowanych 

spotkań 

2016  1 038 800 1 

2017  1213 13 2 

2018 652 19 2 

2019 233 118 4 

2020 87 68 0 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  

15.1.3. Doradztwo zawodowe 
Nieodzownym elementem towarzyszącym pośrednictwu pracy jest poradnictwo zawodowe,  

w którym doradca zawodowy pomaga klientowi  ustalić ścieżkę kariery zawodowej, określa 
predyspozycje i preferencje osobowościowe, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zawodu, jak 
również ustalić kierunki kształcenia ustawicznego. Z poradnictwa zawodowego korzystają również 
pracodawcy, którzy chcą znaleźć odpowiedniego pracownika na określone stanowisko.  
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Bezrobotni  korzystający z usług doradcy zawodowego. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Rok Liczba osób Liczba pracodawców 

2016 2576 - 

2017 2244 274 

2018 1776 265 

2019 1470 197 

2020 1176 376 
 
15.1.4. Kształcenie ustawiczne 

Kształcenie ustawiczne to proces stałego odnawiania, rozwijania i doskonalenia kwalifikacji 
ogólnych i zawodowych. Dzięki tej formy pomocy  osoby bezrobotne mogą podwyższać swoje 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe.  

 
Liczba osób uczestniczących w kształceniu w poszczególnych miesiącach 2020 r. 

Szkolenia grupowe 
Miesiąc I II III IV V VI VII VII

 
IX X XI XII Ogółe

 Liczba osób, które 
rozpoczęły 
szkolenie 

 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szkolenia na wniosek osób uprawnionych (indywidualne) 
 
 

Miesiąc I II III IV V VI VII VII
 

IX X XI XII Ogółe
 Liczba osób, które 

rozpoczęły 
szkolenie 

 
 

2 10 9 0 12 11 8 11 15 7 8 9 102 

 

Plan Szkoleń na rok 2020 przewidywał przeprowadzenie 10 szkoleń grupowych dla 110   
uczestników. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju covid 19 szkolenia grupowe 
zostały odwołane. Realizowano szkolenia  tzw. indywidualne, na które skierowano 102 osoby, 
ukończyły szkolenia  99 osoby.  

Szkolenia indywidualne organizowano w kierunkach wskazanych przez osobę bezrobotną  
o tematyce m.in: 

• Zarządca nieruchomościami. 
• Operator koparko-ładowarki kl. III, koparki kl. III, ładowarki kl. III. 
• Zielarz fito terapeuta. 
• Szkolenie z autodetalingu. 
• Kurs groomingu. 
• Pilarz-drwal. 
• Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV. 
• Prawo jazdy, kat. C,D.E wraz z kwalifikacją kierowcy 
• Szkolenie okresowe kierowcy. 
• Kurs fryzjerski. 
• Spawanie metodą MIG, TIG. 
• Diagnosta stacji kontroli. 
• Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=covid+19&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiGluiFiZvuAhXP-ioKHVCnAMEQkeECKAB6BAgsEDU
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• Opiekun, asystent osoby niepełnosprawnej. 
• Masaż ajurwerdyjski. 
• Obsługa wózków jezdniowych z egzaminem UDT. 
• Lifting, laminacja, botox rzęs. 
• Kosmetologia od podstaw. 
• Kompleksowa pielęgnacja dłoni i stóp. 
• Manicure, pedicure, przedłużanie paznokci. 
• Mezoterapia igłowa. 
• Szkolenie z makijażu profesjonalnego. 
• F-gazy oraz napełniani zbiorników przenośnych, butli z gazem fluoronowym. 
• Monter rusztowań. 
• Zagospodarowanie terenów zielonych. 
• Szkolenie z Systemu finansowego Sage . 
• Hodowca koni. 
• Stolarstwo. 

Finansowanie szkoleń odbywało się ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach programów „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  
w powiecie kłodzkim (V) oraz „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia,  
w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (VI).  Tabela 
pokazuje dane liczbowe dotyczące realizacji szkoleń w 2020 roku. 

 
Wykaz szkoleń zrealizowanych w roku 2020 roku. 

Szkolenia indywidualne Koszt szkolenia 

Liczba umów Liczba miejsc Kwota ogółem 
Fundusz Pracy 

 41 129809,74 

POWER 
 28 183989,75 

RPO 
 33 171870,93 

Źródło: dane PUP Kłodzko 
 
Kształcenie ustawiczne obejmuje formy: szkolenia grupowe i indywidualne, studia podyplomowe  
oraz przygotowanie zawodowe dorosłych. Poniższa tabela prezentuje dane statystyczne w tym 
zakresie. 

 
Bezrobotni  korzystający z kształcenia ustawicznego. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Rok Liczba osób 
2016 352 
2017 347 
2018 111 
2019 170 
2020 102 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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Dodatkowym instrumentem rynku pracy dzięki któremu bezrobotni zdobywają umiejętności 
określonego danego zawodu jest staż w miejscu pracy. Staż,  zgodnie z definicją ustawową  jest 
nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie 
zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. 

 
Uczestnicy stażu. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Rok Liczba osób 
2016 1 025 

2017 943 

2018 516 

2019 601 

2020 534 
 Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 
15.1.5.    Wspieranie grup bezrobotnych szczególnego ryzyka 
 
15.1.5.1. Długotrwale bezrobotni według poziomu wykształcenia 
Struktura bezrobocia wg wykształcenia w grupie osób długotrwale bezrobotnych.    
 Stan na 31 grudnia w latach 2016- 2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Długotrwale bezrobotni 4 560 100 3369 100 2924 100 2621 100 3236 100 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe 299 6,5 239 7,1 226 7,7 204 7,7 259 8,00 

policealne i średnie 
zawodowe 981 21,5 730 21,7 614 20,9 607 22,8 707 21,84 

średnie 
ogólnokształcące 406 8,9 320 9,5 285 9,7 244 9,1 307 9,84 

zasadnicze zawodowe 1 306 28,6 924 27,4 803 24,4 728 27,3 864 26,69 

gimnazjalne i poniżej 1 568 34,4 1156 34,3 996 34,0 876 32,9 1089 33,65 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  
 

Najliczniejszymi grupami osób długotrwale bezrobotnych ze względu na poziom wykształcenia były 
osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Udział osób  
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej w obserwowanym okresie oscyluje na poziomie ponad 
33,65% i jest udziałem wysokim.  

Najniższa liczba bezrobotnych w omawianej kategorii legitymowała się dyplomami wyższych uczelni 
i wyniosła 259 osób.  
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Długotrwale bezrobotni według wieku. 

Struktura bezrobocia wg wieku  w grupie osób długotrwale bezrobotnych.   
 Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. Źródło: dane PUP w Kłodzku 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Długotrwale 
bezrobotni 4 560 100 3 369 100 2924 100 2661 100 3236 100 

WIEK 

18 - 24 lata 202 4,4 195 5,8 163 5,5 161 6,0 197 6,08 

25 - 34 lata 1 034 22,7 793 23,5 698 23,8 615 23,1 738 22,8 

35 - 44 lata 1 096 24,0 802 23,8 729 24,9 720 27,0 906 27,99 

45 - 54 lata 1 006 22,1 709 21,0 572 19,6 495 18,6 646 19,96 

55 - 59 lat 748 16,4 548 16,3 464 15,8 407 15,3 425 13,13 

60 - 64 lata 474 10,4 322 9,6 298 10,1 263 9,9 324 10,01 

Najliczniejszymi grupami osób długotrwale bezrobotnych ze względu na wiek w 2020 r. były osoby 
bezrobotne w kategorii wiekowej 35-44 lata. Drugą grupą generującą wysokość wskaźnika są osoby  
w wieku 25-34 lata. Taka sama wysokość wskaźników wystąpiła w roku ubiegłym. 

Bilans długotrwale bezrobotnych.  

Najczęstszą przyczyną wyłączania długotrwale bezrobotnych ze statystyki urzędu były podjęcia pracy 
niesubsydiowanej.  

Formy aktywizacji bezrobotnych długotrwale. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu 
podjęcia pracy: 2649 2025 1211 975 4168 

w 
tym

: 

niesubsydiowanej 1999 1562 992 843 3544 
subsydiowanej: 599 463 219 132 624 

w 
tym

: 

prace interwencyjne 122 130 68 30 99 
roboty publiczne 277 141 46 29 97 

podjęcie działalności 
gospodarczej 68 77 51 37 167 

zatrudnienie w ramach 
refundacji kosztów 107 81 39 33 149 

Rozpoczęcie szkolenia 110 100 37 31 102 
Rozpoczęcie stażu 385 252 144 147 534 

 Źródło: dane PUP w Kłodzku 
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15.1.5.2. Bezrobotni po 50 roku życia 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg poziomu wykształcenia. 

 

Struktura bezrobocia wg  wykształcenia  w grupie osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia.   
Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2018 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 
Bezrobotni pow. 50 r. 

ż. 2 578 100 1 937 100 1735 100 1534 100 1696 100 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe 74 2,8 68 3,5 54 3,1 52 3,3 60 3,53 

policealne i średnie 
zawodowe 398 15,

4 295 15,2 261 15,0 270 17,6 280 16,5 

średnie 
ogólnokształcące 143 5,5 112 5,8 76 4,3 72 4,6 78 4,59 

zasadnicze zawodowe 988 38,
3 

746 38,5 707 40,7 599 39,0 691 40,74 

gimnazjalne i poniżej 975 37,
8 

716 37,0 637 36,7 541 35,2 587 34,61 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  
 

Najliczniejszą grupą w tej kategorii bezrobotnych były osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym i gimnazjalnym. Wskaźnik udziału procentowego utrzymywał się na mniej więcej takim 
samym poziomie w grupie bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym  
i gimnazjalnym. Wzrósł natomiast w grupie bezrobotnych z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym i wyższym w roku 2020. 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy. 
 
Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy w grupie osób powyżej 50 roku życia.   
Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 
Bezrobotni pow. 50 r. 

ż. 2578 100 1937 100 1735 100 1534 100 1696 100 

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY 
do 1 217 8,4 150 7,7 134 7,7 112 7,3 76 4,48 

1—3 398 15,4 366 18,9 354 20,4 204 13,2 215 12,67 

3—6 283 11,0 307 15,9 232 13,3 199 13,0 190 11,2 

6—12 410 15,9 264 13,6 273 15,7 299 19,5 367 21,63 

12—24 426 16,5 296 15,3 300 17,2 293 19,1 344 20,28 

pow. 24 844 32,7 554 28,6 442 25,4 427 27,8 504 29,71 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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Wśród bezrobotnych powyżej 50 roku życia w 2020 r. dominowały osoby poszukujące pracy 
powyżej 24 miesięcy. W drugiej grupie co do liczebności występują bezrobotni pozostający bez pracy 
od 6 do 12 miesięcy.   

Bilans bezrobotnych powyżej 50 roku życia.  
Ważna informacja wynika z poniższej tabeli, a mianowicie wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 

roku życia jest wysoki, szczególnie w ramach pracy niesubsydiowanej. Świadczyć  
to o pozytywnych  trendach na lokalnym rynku pracy. 

 
Formy aktywizacji bezrobotnych powyżej 50 roku życia. W latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 
Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu 

podjęcia pracy: 
548 1268 897 881 677 

z t
eg

o: 

niesubsydiowanej 477 924 733 773 569 
subsydiowanej: 107 344 164 108 108 

z t
eg

o: 

prace interwencyjne 34 100 56 25 15 
roboty publiczne 41 169 61 50 59 

podjęcie działalności 
 

6 22 16 10 9 
zatrudnienie w ramach 

refundacji kosztów 
26 53 31 23 25 

Rozpoczęcie szkolenia 12 37 24 7 11 
Rozpoczęcie stażu 59 66 47 41 34 

Źródło: dane PUP w Kłodzko 

15.1.5.3. Bezrobotni w grupie wiekowej do 25 roku życia. 
 

Bezrobotni do 25 roku życia według poziomu wykształcenia. 
 
Struktura bezrobocia wg wykształcenia w grupie osób do 25 roku życia. Stan na 31 XII w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % 
raze

m % 
raze

m % 
raze

m %   

Bezrobotni do 25 roku życia 
ogółem 834 100 619 100 609 100 558 100 618 100 

WYKSZTAŁCENIE 

wyższe 38 4,5 28 4,5 27 4,4 15 2,7 19 3,07 

policealne i średnie zawodowe 215 25,8 159 25,7 152 24,9 160 28,6 143 23,13 

średnie ogólnokształcące 154 18,5 125 20,2 109 17,8 96 17,2 120 19,41 

zasadnicze zawodowe 148 17,7 93 15,0 78 12,8 80 14,3 90 14,56 

gimnazjalne i poniżej 279 33,4 214 34,6 243 39,9 207 37,0 246 39,80 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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Najliczniejszą populacją w grupie bezrobotnych do 25 roku życia ze względu na poziom 
wykształcenia są osoby z wykształceniem gimnazjalnym (39,80%) oraz z wykształceniem policealnym  
i średnim zawodowym (23,13%). Najniższa liczba bezrobotnych w omawianej kategorii legitymowała się 
wykształceniem wyższym.  

 
Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy.  

 
Struktura bezrobocia wg czasu pozostawania bez pracy miesiącach w grupie osób do 25 roku życia.  
Stan na 31 grudnia w latach  2016- 2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 
Bezrobotni do 25 roku 

życia ogółem 834 100 619 100 609 100 558 100 618 100 

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY  
do 1 134 16,

0 105 16,
9 134 16,

4 75 13,4 64 10,35 

1—3 275 33,
0 185 29,

9 275 32,
3 192 34,4 134 21,68 

3—6 166 19,
9 

143 23,
1 

166 19,
3 

103 18,4 131 21,19 

6—12 138 16,
5 

74 12,
0 

138 14,
2 

78 14,0 133 21,52 

12—24 79 9,5 76 12,
3 

79 12,
8 

70 12,5 106 17,15 

pow. 24 42 5,0 36 5,8 42 4,7 40 7,1 50 8,09 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  

Wśród bezrobotnych do 25 roku życia dominowały osoby poszukujące pracy od 1 do 3 miesięcy. 
Kolejną liczebną populacją są osoby pozostające bez pracy od 6 do 12 miesięcy. 
 
Bilans bezrobotnych do 25 roku życia. 

 
Formy aktywizacji bezrobotnych do 25 roku życia. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

Osoby wyłączone z ewidencji z tytułu podjęcia pracy: 1537 1176 914 727 778 

w 
tym

: 

niesubsydiowanej 1189 821 697 599 658 
subsydiowanej: 348 355 217 128 120 

w 
tym

: 

prace interwencyjne 48 33 34 27 16 
roboty publiczne 20 14 6 0 1 

podjęcie działalności gospodarczej 36 29 31 27 20 
zatrudnienie w ramach refundacji 

kosztów 
39 56 37 31 35 

Rozpoczęcie szkolenia 56 72 12 44 19 
Rozpoczęcie stażu 408 337 145 210 200 

Źródło: dane PUP w Kłodzku 
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W 2020 r. w grupie bezrobotnych do 25 roku życia zatrudnienie podjęło 778 osób,    z tego 658 
zatrudnienie niesubsydiowane. Staż w miejscu pracy podjęło 200 osób.  

15.1.5.4. Bezrobotni do 30 roku życia. 
 
Liczba bezrobotnych w grupie osób do 30 roku życia. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % razem % 

Bezrobotni ogółem 8 064 100 6 136 100 5717 100 5330 100 6159 100 

Bezrobotni do 30 roku życia 1 780 22,1 1 340 21,8 1272 22,
2 1191 22,3 1339 21,74 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  
 

Dla osób bezrobotnych do 30 roku życia kierowane są dodatkowe działania w postaci bonu na 
zasiedlenie. Warunkiem przyznania  bonu w wysokości określonej w  umowie, nie wyższej jednak niż 
200% przeciętnego wynagrodzenia,  jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 
gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Miejsce zamieszkania powinno 
znajdować się w odległości co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu  
do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie. 
Zatrudnienie powinno trwać przez okres co najmniej 6 miesięcy, do 8 miesięcy od dnia otrzymania 
bonu. W 2020 r. przyznano 121 bonów na zasiedlenie osobom bezrobotnym.  

  

15.1.5.5. Bezrobotni niepełnosprawni 
 
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych. Stan na 31 grudnia w latach 2016-2020. 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  
 

W 2020 r. liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się o 32 osoby  w porównaniu 
do 2019 r. Analiza danych statystycznych wykazuje, że wskaźnik ten ma tendencje malejące.   

Podstawowym zadaniem  PUP jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez oferty 
pracy. W tym celu wykorzystuje się zarówno oferty wpływające od pracodawców, jak również 
uruchamianie środków finansowych będących w dyspozycji PUP na organizację  staży zawodowych, 
prac interwencyjnych czy wyposażenia/doposażenia  stanowisk pracy. Realizację poszczególnych form 
aktywizacji osób niepełnosprawnych    w ujęciu owym przedstawia poniższa tabela. 

  

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 2020 

razem % razem % razem % razem % raze
m % 

Bezrobotni ogółem 8 064 100 6 136 100 5717 100 5330 100 6159 100 

Niepełnosprawni 458 5,7 390 6,4 360 6,3 375 7,0 343 5,56 

http://psz.praca.gov.pl/-/184577-obowiazujace-stawki-kwoty-i-wskazniki
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Liczba zaktywizowanych bezrobotnych niepełnosprawnych. w roku  2016-2020. 
Wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 

podjęcie pracy ogółem 311 272 225 207 82 

z 
t
e
g
o 

niesubsydiowane 253 215 185 187 70 

subsydiowane 58 57 40 20 12 

w 
t
y
m 

prace interwencyjne 11 12 14 6 1 

roboty publiczne 34 22 8 6 3 
rozpoczęcie własnej dział. 

gospodarczej 1 10 6 2 4 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

 
Zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych cieszą się staże zawodowe      w miejscu pracy. 
Mają one na celu nabycie przez uczestników  określonych umiejętności, doświadczenia 
zawodowego, a które w przyszłości mogłyby zaowocować kontynuacją zatrudnienia, bądź też 
stanowić atut w rozmowach z pracodawcą w ramach zgłoszonej oferty pracy.  

 

 Liczba zaktywizowanych osób w ramach szkoleń i stażu w miejscu pracy. Stan w roku 2016-2020. 
 

Wyszczególnienie 
Bezrobotni niepełnosprawni 

2016 2017 2018 2019 2020 

Szkolenia zawodowe 63 11 3 8 2 

Staż 49 42 27 29 7 

Źródło: dane PUP w Kłodzku  

Poza działaniami własnymi, PUP w Kłodzku spełnia również istotną rolę informacyjną i pośredniczącą. 
Na specjalnie do tego przeznaczonych tablicach eksponowano wszelkie informacje i propozycje dla 
osób niepełnosprawnych związane z ofertami pracy, szkoleniami, zajęciami aktywizacyjnymi,  
jak również propozycje uczestnictwa w projektach realizowanych przez inne podmioty i organizacje.  
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi tut. Urząd aktywnie pomagał w naborach osób 
niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego do projektów, w ramach których można było uzyskać 
nowe kwalifikacje zawodowe bądź uprawnienia, powiązane ze stażami lub podjęciem pracy 
zawodowej. 
Środki na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych będące w dyspozycji tut. Urzędu pochodzą 
z trzech źródeł: 

1. Fundusz Pracy 
2. Europejski Fundusz Społeczny 
3. PFRON 

 Ze środków Funduszu Pracy i EFS finansowana była aktywizacja osób bezrobotnych, natomiast  
ze środków pochodzących z PFRON finansowano działania aktywizacyjne na rzecz osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędzie jako poszukujące pracy.  
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15.1.6.  Rozwój przedsiębiorczości w powiecie kłodzkim 

15.1.6.1. Wspieranie pracodawców. 
Gminy i powiaty są ważnym ogniwem całego systemu wspierania przedsiębiorczości  

w regionach i mają możliwości kształtowania sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez odpowiednie 
instrumenty wspierające podmioty biznesu. Przygotowanie instrumentów wspierających 
przedsiębiorczość w powiecie kłodzkim poprzedzone zostały analizą, aby  w sposób najbardziej 
racjonalny, a jednocześnie efektywny wykorzystać dostępne środki finansowe. Przedstawione dane 
statystyczne w poniższych tabelach informują o stopniu zaangażowania i realizacji. 

Prace interwencyjne. 
Wnioski i umowy w ramach prac interwencyjnych. Stan na 31.12.2020 r. 

Prace interwencyjne 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółe
m 

Liczba przyjętych 
wniosków 20 19 10 0 6 2 12 11 19 14 10 6 129 

Liczba podpisanych umów 11 13 8 0 3 0 10 8 13 16 6 11 99 
Liczba zatrudnionych 

bezrobotnych 2 14 9 0 3 0 10 9 17 16 6 13 99 

 

Doposażenie stanowiska pracy. 
Wnioski i umowy w ramach doposażenia stanowiska pracy. Stan na 31.12.2020 r. 

Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółe
m 

Liczba przyjętych 
wniosków 0 0 35 2 3 20 1 0 36 0 0 0 97 

Liczba podpisanych umów 0 0 1 1 18 11 12 7 6 15 14 2 87 
Liczba zatrudnionych 

bezrobotnych 0 0 3 1 35 13 14 8 6 20 19 30 149 
 

15.1.6.2. Pomoc osobom bezrobotnym w samozatrudnieniu. 
 
Wnioski i umowy w ramach dofinansowania działalności gospodarczej. Stan na 31.12.2020 r. 

Działalność gospodarcza 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ogółe
m 

Liczba przyjętych 
wniosków 0 0 108 0 6 24 17 4 40 12 0 0 211 

Liczba podpisanych umów 0 0 0 0 16 25 26 16 22 13 5 39 162 
Źródło: dane PUP w Kłodzku  
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W 2020 r. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznano 162 osobom, 
wysokość środków zaangażowanych wyniosła ogółem 4.047.250,-  
Bezrobotni rozpoczynali działalność w zakresie m. in.: usługi budowlane,  usługi kosmetyczne, 
fryzjerstwo, handel, obiekty noclegowe niespecjalistyczne sprzątanie obiektów, utrzymanie terenów 
zieleni, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych. 

15.1.6.3. Realizacja umów 



15.1.6.4. Krajowy Fundusz Szkoleniowy 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, został utworzony ze środków Funduszu Pracy,  aby wspierać 
kształcenie ustawiczne pracodawców oraz pracowników. 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące  z powodu 
kompetencji nieadekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji  
w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na rynku 
pracy. 

Działania obejmujące finansowanie: 
 kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą; 
 egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie  umiejętności, 

kwalifikacji lub uprawnień zawodowych; 
 badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej  

po ukończonym kształceniu; 
 ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem; 
 określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego   w związku z ubieganiem 

się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS. 
 

Umowy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Miesiąc I II III IV V VI VII VII
 

IX X XI XII Ogółe
 Liczba 

podpisanych 
umów 

0 0 0 0 2 32 14 8 19 15 5 0 95 

Liczba uczestników 
szkoleń 0 0 0 0 2 66 25 19 77 46 148 0 383 

 

Podsumowanie  realizacji  wniosków o finansowanie  na rzecz kształcenia ustawicznego  
pracowników i pracodwców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020 r. 

W roku 2020 wpłynęło 157 wniosków z tego: 
• 95 rozpatrzono pozytywnie, 
• 21 zostało rozpatyrzonych negatywnie, 
• 26 pozostało bez rozpatrzenia,  
• 10 wniosków zostało wycofanych z realizacji przez Wnioskodawców  w wiekszości                                

w związku z sytuacją epidemiologiczną, 
• wniosków złożono poza terminem naboru. 

Zawarto 95 umów. Priorytetem, na który najczęściej Urząd  wydatkował  fundusze z KFS było 
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub 
zawodem deficytowym, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów 
zawodowych (priorytet 3 tj. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych  
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych). Również osoby po 45 roku życia 
otrzymały wsparcie ( priorytet 2). Tylko w jednym przypadku Wnioskodawca powołał się na priorytet 4  
tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem 
wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy.  
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Realizacja umów w roku 2020 przebiegała w szczególnych warunkach, wymagała kontroli                        
i samokontroli, utrudniony był osobisty kontakt z Pracodawcami/Wnioskodawcami.  
Mając na celu racjonalne wydatkowanie środków KFS Urząd skupił się głównie na ocenie jakości, 
przydatności i efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS. Przy rozpatrywaniu wniosków 
brano pod uwagę  skuteczność, efektywność, trafność i przydatność   takiej formy wsparcia  
oraz tematyki szkolenia,  które wpłynie na poprawę pozycji firmy na rynku pracy, czy też podniesienia 
kwalifikacji, nabycia nowych kompetencji oraz rozwoju dalszej kariery zawodowej uczestników 
szkoleń.  

 
Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020  

1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej  
ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 

2)  wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 
3) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie  

lub województwie zawodach deficytowych; 
4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii  i zastosowaniem 

wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; 
5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju 

powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju; 
6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar 

podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego  
oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego; 

7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status 
przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej 
przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów 
Aktywności Zawodowej. 

 

15.1.7. Realizacja dodatkowych programów rynku pracy 
 
Projekty pozakonkursowe współfinansowane z  Europejskiego Funduszu Społecznego  
 
 Program Operacyjny Wiedza Edukacja  Rozwój 2014-2020  

Nr projektu: POWR.01.01.01-02-0023/20 
Tytuł projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim (V)” 
Priorytet I: Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 
Poddziałanie 1.1.1: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Okres realizacji: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r. 
Liczba uczestników w roku 2020 (bez COVID): Plan/wykonanie 
524/532 osób. 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy w powiecie kłodzkim. 
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Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowane w 
PUP w Kłodzku jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60 % stanowią osoby które nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii 
NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. 
Dofinansowanie rok 2020  ogółem: 8 488 710,56 zł. 

Formy wsparcia w Programie . Stan na 31.12.2020r.  

Rodzaj i tematyka formy wsparcia Ilość uczestników,  
w tym w 2020 

Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy 
 

524/532 
Staże 244/268 

Jednorazowe środki  na podjecie działalności 
 

60/60 
Szkolenia 42/28 

Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska 
 

37/36 
Prace interwencyjne 23/22 
Bony na zasiedlenie 118/118 

Instrumenty dofinansowania (COVID) 640/632 
 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego   2014-2020. 

Numer projektu :RPDS.08.01.00-02-0008/20 
Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, w tym 

znajdujących  się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kłodzkim (VI) ” 
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy 
Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. 
Okres realizacji: 01.01.2020r. – 31.12.2021 r. 
Liczba uczestników w roku 2020 (bez COVID): Plan/wykonanie 416/479 osób  
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia pozostających bez 
pracy w powiecie kłodzkim. 

Uczestnikami projektu są osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako 
bezrobotne , w tym  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 
roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby  
o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie rok 2020 ogółem: 14 399 769,87 zł. 

 
Formy wsparcia w Programie . Stan na 31.12.2020 r.  

Rodzaj i tematyka formy wsparcia 
Ilość uczestników 
Plan/ wykonanie 

 Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy 
 

416/443 
Staże 

 
200/235 

Jednorazowe środki  na podjecie działalności 
 

73/72 
Szkolenia 38/33 

Prace interwencyjne 51/50 
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 54/53 

Instrumenty dofinansowania (COVID) 2115/2089 
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15.2.  Promocja partnerstwa lokalnego 
 

Partnerstwo lokalne,  to trwała i efektywna współpraca ukierunkowana na cele                          
i transfer wiedzy, w której podmioty wzajemnie się uzupełniają, korzystając ze swoich doświadczeń, 
wiedzy i praktyki. Efektywna współpraca daje wysokie korzyści na rynku pracy. W ramach 
partnerstwa lokalnego PUP w Kłodzku działał na dwóch płaszczyznach: 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi . 
          Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy osobom 
bezrobotnym, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w ich aktywizacji i powrocie na rynek pracy.  

Podobnie było również w roku 2020, gdzie urząd kontynuował lub podjął współpracę z wieloma 
organizacjami, podmiotami i fundacjami.  

 
Należy jednocześnie podkreślić, że   w związku z pandemią Covid-19 nie udało się uruchomić wielu 

planowanych przedsięwzięć i projektów. PUP w Kłodzku pomimo trwających obostrzeń i ograniczeń  
włączył się aktywnie  w przygotowanie  i realizację wielu projektów aktywizujących osoby 
bezrobotne i bierne zawodowo we współpracy z następującymi organizacjami:  

1) wspólnie z Fundacją RAZEM z Wałbrzycha złożono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy dwa projekty konkursowe: 

- „Otwórz się na zmiany II”  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja 

- „Dotacja - Firma – Sukces”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.3 
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, 

2) wraz z Fundacją „IMAGO” z Wrocławia realizowany jest projekt „Nowe Horyzonty. Zagraniczne 
doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych”. 
 W ramach projektu oferowane są staże zagraniczne dla osób młodych w wieku 18-35 lat. 
 Szkolenie i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu. 
 Płatny staż zawodowy w Niemczech. 
 Pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego. 
 Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju. 
 Opieka mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie w Kłodzku. 

3) w ramach umowy Partnerstwa Lokalnego kontynuowana była współpraca z Klubem Biznesu Ziemi 
Kłodzkiej, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorczości na terenie powiatu, 

4) kontynuowana jest ponadto współpraca z Centrami Integracji Społecznej: w Krosnowicach, Kłodzku 
i Bystrzycy Kłodzkiej w zakresie reintegracji zawodowej  i społecznej osób narażonych na 
wykluczenie społeczne. 

             Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku  udało się wspólnie  
zaktywizować zawodowo grupę osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, umożliwiając im powrót na rynek pracy. 
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Działania w ramach umowy partnerstwa lokalnego. 
 

Na podstawie Umowy ramowej powołującej Instytucję Partnerstwa Lokalnego w powiecie 
kłodzkim zawartej w 2017 r., w dniach 01-02.04.2020 r. była zaplanowana Konferencja 
partnerstwa lokalnego – XIX Edycja Targów Pracy w Powiecie Kłodzkim 2020 w Krytej Pływalni 
w Kłodzku , ale ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 konferencja została odwołana. 
 
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19   
realizuje  pomoc  dla  przedsiębiorców.  

Usługi realizowane:  

• Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (15 zzd).  
Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  7 289  wniosków, z tego 6 623 rozpatrzono 
pozytywnie. Kwota udzielonych pożyczek 33 005 119,19 zł. Ponadto na koniec grudnia 
umorzono pożyczki dla 6542 mikroprzedsiębiorców na kwotę 32 627 007,66 zł. 

• Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych (15 zzc). Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło   
1 576  wniosków, z tego 1 417 rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  
7 779 980,00  zł. 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 
ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców  
(15 zzb). Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło  789 wniosków, z tego  
680 rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  15 667 040,25  zł. 

• Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 
ubezpieczenia społeczne  (15 zze). Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęło   
12  wniosków, z tego 8 rozpatrzono pozytywnie. Kwota wypłaconego dofinansowania  
199 540,65  zł. 

• Jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców   
(15 zze4) Wg. stanu na 31.12.2020 r.  do urzędu wpłynęły  232  wnioski, na kwotę 1 160 000 zł.  

16. Ochrona praw konsumenta 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie 
ochrony konsumentów. O szczególnym charakterze instytucji rzecznika decyduje pozaprocesowa 
rola rzecznika przejawiająca się w: zapewnieniu bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego  
i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów; składaniu wniosków w sprawie 
stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów; 
występowaniu do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 
współdziałaniu z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej  
oraz organizacjami konsumenckimi. Obok postępowania polubownego rzecznik konsumentów jest 
uprawniony do wytaczania powództw na rzecz konsumentów, oraz może wstępować za zgodą 
konsumenta do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.   

https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://klodzko.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
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W roku 2020 biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów zrealizowało: 
 Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

prawnej ochrony konsumentów – 1 056, 
 Wystąpienia do przedsiębiorców w sprawie ochrony interesów konsumentów – 92, 
 Przygotowanie konsumentom pozwów – 6. 

Podnoszenie świadomości prawnej wszystkich uczestników rynku stanowi kluczowe działanie 
rzeczników konsumentów. Na konieczność szerzenia wiedzy z zakresu prawa konsumenckiego 
wskazuje wiele spraw, w których zła pozycja prawna konsumenta wynika z jego nieświadomości. 
Realizując cele polityki informacyjnej rzecznik rozpowszechnia za pośrednictwem urzędów miast 
 i gmin  broszury informacyjne jak też udziela porad prawnych w ramach indywidualnych konsultacji. 

  W latach poprzednich rzecznik konsumentów na zaproszenie nauczycieli uczestniczyła  
w zajęciach lekcyjnych z młodzieżą szkolną oraz prowadziła wykłady na spotkaniach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. 

Z uwagi na ogłoszenie stanu pandemii COVID – 19, a tym samym zamknięcie szkół i zakaz 
zgromadzeń, rzecznik konsumentów uczestniczyła tylko w dwóch spotkaniach w ramach lekcji 
przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy 
Kłodzkiej.  

Podczas spotkania z młodzieżą omówiona została problematyka zawierania umów  
na odległość oraz uprawnień konsumentów związanych z zakupami na odległość oraz regulacje 
ustawy o prawach konsumenta. Uczniowie aktywnie uczestniczą w spotkaniach zadając liczne 
pytania oraz dzieląc się własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Z obserwacji wynika,  
że młodzież preferuje robienie zakupów na odległość i problematyka ta jest im szczególnie bliska. 

W dalszym ciągu rzecznik konsumentów monitoruje ilość pokazów, które odbywają się  
w ośrodkach kultury i restauracjach znajdujących się na terenie Powiatu Kłodzkiego. W przypadku 
powzięcia informacji o pokazie, do miejsca w którym ma się on odbyć wysyłane są ulotki 
informacyjne oraz plakaty informujące o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa. 

W roku 2020 systematycznie prowadzona była strona www.powiat.klodzko.pl,  
gdzie w zakładce „rzecznik konsumentów” zamieszczane były artykuły o tematyce konsumenckiej, 
ogłoszenia oraz ostrzeżenia o nieuczciwych praktykach przedsiębiorców.  Ponadto, treść strony 
uzupełniana była o praktyczne porady oraz broszury edukacyjne jak również istotne dla 
konsumentów zmiany w prawie oraz ważne informacje.  
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17. Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej oraz obiektów administracyjnych 

 
17.1 Siedziba główna starostwa, ul. Okrzei 1 , Kłodzko (własność powiat kłodzki) 

 
Podstawa prawna nabycia nieruchomości: Decyzja 

Wojewody Dolnośląskiego nr NGK.Ia.7723/SP/8/1/2000  
z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie nabycia z mocy 
prawa z dniem 01.01.1999r. przez Powiat Kłodzki 
mienia Skarbu Państwa po byłym Urzędzie Rejonowym 
Rządowej Administracji Ogólnej w Kłodzku.  
Główna siedziba Starostwa mieści się w Kłodzku przy 
ulicy Okrzei 1. Dwupiętrowy budynek położony jest na 
działce nr 90/5 i 90/7 w obrębie geodezyjnym 0010-
Centrum.  Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 

2445m2 , w tym powierzchnia pomieszczeń biurowych wynosi 1287m2 , w budynku znajduje się  
65 pomieszczeń biurowych oraz sala konferencyjna, w której odbywają się sesje Rady Powiatu.  
Wartość księgowa nieruchomości:  3.204.143,29 zł.  
W siedzibie głównej urzędują władze Powiatu oraz mieszczą się wydziały, referaty i samodzielne 
stanowiska jak : Wydział Organizacyjny, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych , 
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Architektury  
i Budownictwa, Wydział Oświaty, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Finansowo- 
Budżetowy, Biuro ds. Obsługi Prawnej, Rzecznik Prasowy, Referat Zarządzania Kryzysowego  
i Bezpieczeństwa , Archiwum Zakładowe.   
 
17.2 Siedziba  PCPR i PZON, ul. Kościuszki 2, Kłodzko (własność powiat kłodzki) 
Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku (PCPR) i  Powiatowego Zespołu   
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). 
2 lipca 2012 r. zawarta została umowa użyczenia pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kłodzku, a Powiatem Kłodzkim   w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Kłodzkiego w celu 
oddania do korzystania na zasadzie użyczenia część nieruchomości na siedzibę Powiatowego 
Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności  w Kłodzku.  
Nieruchomość stanowi własność Powiatu Kłodzkiego, 17 kwietnia 2012 roku została przekazana 
decyzją Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 1/2012 - Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w trwały 
zarząd  jako nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako dz. Nr 99 (AM-2) obręb Centrum. 
 Roczny koszt użyczenia pomieszczeń biurowych  za rok 2020 wyniósł - 8.503,84 zł. 
 
17.3 Siedziba starostwa, Kłodzko, ul. Kościuszki 7, II piętro (najem)  
20 kwietnia 2009 r. zawarta została umowa najmu pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A (obecnie 
Bank Santander ), a Starostwem Powiatowym w Kłodzku na potrzeby administracji  starostwa.  
W budynku przy ul.  Kościuszki 7 w Kłodzku - II piętro , mieszczą się wydziały: Wydział Oświaty 
Referat ds. wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych , Powiatowy Rzecznik Konsumentów, 
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli, , Geolog Powiatowy, Wydział Ochrony Środowiska  
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i Rolnictwa , Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury, Zamówienia 
publiczne, Nadzór Inwestycyjny. 
Roczny koszt najmu  pomieszczeń biurowych  za rok 2020 – 107.185,83 zł. 
 
17.4 Oddział Zamiejscowy Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6 

(własność powiat kłodzki) 
Podstawa prawna nabycia nieruchomości: Decyzja Wojewody Dolnośląskiego  
nr NGK.Ia.8224/SP/8/4/99 z dnia 25 listopada 1999r. w sprawie nabycia  z mocy prawa z dniem 
01.01.1999r przez Powiat Kłodzki  mienia Skarbu Państwa po byłym Urzędzie Rejonowym 

Administracji ogólnej w Bystrzycy Kłodzkiej.  
Budynek Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej 

położony jest na działce  nr 1361,powierzchnia 
zabudowy 790 m2 powierzchnia użytkowa 
nieruchomości 1004,3 m2, jedn.  
ewid. 020806_4.0002.AR_4.1361.1_BUD,   
w budynku znajduje się 45 pomieszczeń  
biurowych.  Wartość księgowa nieruchomości: 
594.909,03 zł.  

W Oddziale Zamiejscowym Starostwa  
w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się:  Referat 
Komunikacji i Transportu , Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej.   
Wydziały Starostwa zajmują parter budynku, powierzchnię  I piętra zajmuje Oddział Zamiejscowy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej.  
 
17.5  Oddział Zamiejscowy  Starostwa w Nowej Rudzie -  Referat Komunikacji  

i Transportu w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 6-8  
W dniu 02.09.2013r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Kłodzkim, a firmą Zarządzanie 
Administracja Nieruchomościami spółka z o.o. w Nowej Rudzie na administrowanie w/w lokalem 
użytkowym.  
Nieruchomość stanowi własność Powiatu Kłodzkiego wraz z udziałami w częściach wspólnych  
budynku i gruntu, znajdującymi się w nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Rudzie   przy  
ul. Niepodległości 6-8, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 70/2 (AM-1), obręb 4-Nowa Ruda.  
Roczny koszt utrzymania pomieszczeń biurowych dla  Referatu Komunikacji i Transportu w Nowej 
Rudzie  za rok 2020 wynosi- 12.791,13 zł. 
 
17.6 Oddział Zamiejscowy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Kłodzku Nowa Ruda, ul. Kolejowej 18 (najem) 
W dniu 15.02.2001r. zawarta została umowa najmu lokalu użytkowego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie.  Przedmiotem najmu jest II piętro budynku położonego w Nowej Rudzie 
przy ul. Kolejowej 18, będącego własnością Gminy Miejskiej Nowa Ruda.  
Roczny koszt utrzymania pomieszczeń biurowych dla  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej Oddział w Nowej Rudzie za rok 2020 wynosi - 38 475,20 zł. 
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17.7 Magazyn aktowy starostwa w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4 
(własność Powiat Kłodzki) 

Podstawa prawna nabycia nieruchomości: Akt Notarialny z dnia 10.02.2017r. – Umowa darowizny, 
dotycząca przeniesienia własności nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Kłodzkiego  
w drodze darowizny działka nr 108/3 AM 3 miasto Kłodzko obręb Ptasia Góra, o obszarze 4.260 m2 .  
Zarządzenie nr 359 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Kłodzkiego prawa własności nieruchomości 
zabudowanej, stanowiącej własność  Skarbu Państwa położonej w kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 
2K. 
Wartość księgowa nieruchomości:  7.400.258,33 zł 
Obecnie budynek jest w trakcie remontu. 
 

18. Obronność 
 
Na podstawie wytycznych i innych dokumentów planistycznych otrzymanych z Wydziału 

Bezpieczeństwa   i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego opracowano 
następujące dokumenty planistyczne szczebla powiatowego: 
• Plan szkolenia obronnego powiatu kłodzkiego. 
• Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2020 

roku. 
• Plan działania w zakresie OC Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na rok 2020. 

 
Na podstawie w/w dokumentów zrealizowano następujące zadania: 

• udział w treningu stałego dyżuru, system kierowania bezpieczeństwem - koordynowany przez 
DUW – wrzesień 2020;  

• udział w wojewódzkim treningu Systemy Wczesnego Ostrzegania; 
• udział w krajowych treningach doskonalących umiejętności operatorów Systemu 

Informatycznego SI Promień z części pozamilitarnej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i 
Alarmowania (realizowane w pierwszy czwartek każdego miesiąca – styczeń, luty, marzec) – 
koordynowany przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń; 

• udział w comiesięcznych treningach systemu ostrzegania i alarmowania ludności  
o zagrożeniach uderzeniami   z powietrza (styczeń, luty); 

• na podstawie danych z jst opracowano i przesłano do DUW „Sprawozdanie z realizacji zadań 
związanych  z doręczaniem kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej na terenie powiatu 
kłodzkiego za 2020 rok; 

• na podstawie danych z jst opracowano Narodowy Kwestionariusz Pozamilitarnych 
Przygotowań Obronnych (NKPPO-19); 

• po otrzymaniu nowych wytycznych uaktualniono dokumentację dot. funkcjonowania Stałego 
Dyżuru w Starostwie; 
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• realizowano współpracę z WKU w zakresie wydawania na wniosek Komendanta postanowień 
o przymusowym doprowadzeniu w drodze przymusu bezpośredniego żołnierzy rezerwy na 
ćwiczenia do jednostek wojskowych. 

19. Promocja, Turystyka, Kultura 
 

19.1 Promocja Powiatu Kłodzkiego na międzynarodowych targach turystycznych 
w kraju i za granicą.  
W 2020 r. działania promocyjne były 
ograniczone z powodu pandemii, targi 
turystyczne oraz duże imprezy promocyjne nie 
odbywały się w Polsce ani w Czechach. Powiat 
Kłodzki uczestniczył jedynie  
w Międzynarodowych Targach Turystyki  
i Czasu Wolnego 2020 w dniach 28 lutego  
– 1 marca na Stadionie Wrocław. 

 
 

19.2 Organizacja powiatowych 
obchodów Światowego Dnia Turystyki 

Z okazji Dnia Turystyki Powiat Kłodzki zrealizował film promocyjny prezentujący inwestycje, obiekty, 
produkty turystyczne oraz działalności branży turystycznej na ziemi kłodzkiej. Film był emitowany  
w programie lokalnym Telewizji Sudeckiej na kanale 140 w pakiecie cyfrowym VECTRA SA. W ilości 30 
emisji, na stronie internetowej i Facebooku Telewizji oraz na kanale youtube.pl i w paśmie 
ogólnopolskim Grupy Vectra Media Stowarzyszenia Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. 

 
19.3 Organizacja konkursu o doroczną nagrodę Starosty Kłodzkiego Róża 
Kłodzka. 
W ramach konkursu nagradzane są osoby, instytucje, organizacje oraz przedsięwzięcia, które  
w szczególny sposób zasłużyły się w poprzednim roku dla społeczności powiatu kłodzkiego  
w następujących kategoriach: gmina, pracodawca, wydarzenie lub produkt promocyjny, inwestycja, 
kultura, sport, społecznik, osobowość 
powiatu. Uroczystość wręczenia nagród  
w ramach Noworocznego Spotkania Powiatu 
Kłodzkiego odbyła się w Auli Arnoszta  
w Liceum Ogólnokształcącym  
im. Bolesława Chrobrego  
w Kłodzku 31 stycznia 2020 r. Nagrodę 
Starosty Róża Kłodzka za rok 2019 otrzymali: 
Gmina Lewin Kłodzki (kategoria gmina), 
Singletrack Glacensis (kategoria inwestycja), 
Firma Kayser Automotive Systems Kłodzko  
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Sp. z.o.o. (kategoria pracodawca), Festiwal Zderzenie Teatrów Pamięci Mariana Półtoranosa (kategoria 
wydarzenie lub produkt promocyjny), Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej oraz Zespół Wokalny 
Con Grazia (kategoria kultura), Anna Węgrzyn i Katarzyna Węgrzyn (kategoria sport), Adam Łącki 
(kategoria społecznik), Irena Klimaszewska (kategoria osobowość powiatu). Wszyscy laureaci otrzymali 
statuetki „Róży Kłodzkiej” oraz dyplom Starosty Kłodzkiego. Laureaci w kategoriach: animator sportu, 
animator kultury, społecznik roku, osobowość powiatu otrzymali również nagrody finansowe. Dodatkowo 
zwycięzca w kategorii „Osobowość powiatu” otrzymała honorowy tytuł i medal pamiątkowy TERRAE 
GLACENSIS CIVIS. 

 
19.4 Organizacja imprez 

Ze względu na pandemię koronawirusa nie wszystkie planowane na 2020 rok zostały 
zrealizowane. Powiat kłodzki w roku 2020 był organizatorem i współorganizatorem następujących 
imprez: 
• Konferencja inaugurująca Rok Reimanna na ziemi kłodzkiej 

Powiat kłodzki był współorganizatorem konferencji inaugurującej obchody 200. rocznicy urodzin 
kompozytora Ignaza Reimanna, która odbyła się 24 stycznia 2020 r. 
w Krosnowicach. Głównym organizatorem wydarzenia było Towarzystwo Miłośników Krosnowic. 

• Wydarzenia towarzyszące festiwalu Góry Literatury 
Powiat kłodzki zorganizował następujące wydarzenia towarzyszące festiwalu Góry Literatury: 
prelekcję Joanny Lamparskiej pt. „Sudety Środkowe po obu stronach granicy” oraz koncert Zespołu 
Osjan na Zamku Sarny w Ścinawce Górnej, prelekcję Karola Maliszewskiego pt. „Miejsce ziemi 
kłodzkiej we współczesnej literaturze polskiej” 18 lipca 2020 r. we Włodowicach. 

• Festiwal Pstrąga w Kudowie-Zdroju 
12 września 2020 r. w parku zdrojowym w Kudowie-Zdroju odbyła się kolejna edycja Festiwalu 
Pstrąga, zorganizowana przez powiat kłodzki we współpracy z Gminą Kudowa-Zdrój. Uczestnicy 
imprezy mogli spróbować pysznego pstrąga z największej plenerowej patelni  
w Polsce. Stoiska promocyjne kusiły kulinarnymi propozycji oraz różnorodnością produktów 
lokalnych z ziemi kłodzkiej. Odbyły się także występy artystyczne i konkursy dla publiczności. 

• Uroczystości w Wambierzycach  
15 sierpnia 2020 r. w Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej odbyły się obchody  
40. Rocznicy Koronacji Figurki Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin oraz XI Rocznicy 
Patronki Ziemi Kłodzkiej i Święta Wojska Polskiego.  
 

19.5 Współorganizacja obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości 
W 2020 r. powiat kłodzki współorganizował Święto Narodowe Trzeciego Maja oraz Narodowe Święto 
Niepodległości, które odbyły się w ograniczonej formie ze względu na obowiązujące przepisy 
przeciwpandemiczne. 

 
19.6 Dotacje dla instytucji kultury 
Powiat kłodzki każdego roku przyznaje dotacje dla państwowych i samorządowych instytucji kultury 
oraz szkół muzycznych na wsparcie realizacji zadań wyłonionych w ramach konkursu „Kultura  
w powiecie kłodzkim”. W roku 2020 łączna kwota dotacji wyniosła 20 000,00 zł i otrzymało  
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ją 8 podmiotów z terenu powiatu kłodzkiego. Z powodu pandemii 4 zadania na łączną kwotę 7500 zł  
nie zostały zrealizowane, a wypłacone dotacje zostały zwrócone. 
Powiat kłodzki ogłosił w związku z tym II edycję konkursu „Kultura w powiecie kłodzkim” na zadanie  
pn. „Udostępnienie księgi dotyczącej Kłodzka kronik Josepha Köglera społeczeństwu Powiatu 
Kłodzkiego poprzez przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki oraz udostępnienie  
w Internecie na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne  
4. Międzynarodowe” na kwotę 8500 zł. Zadanie zrealizowało Muzeum Papiernictwa, a wykonane 
tłumaczenie jest udostępnione na stronie muzeum oraz powiatu. 
Ponadto przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku w wysokości  
96 000,00 zł na realizacje zadań powiatowych oraz dodatkowo 6000 zł na obchody 75-lecia powstania 
biblioteki na druki okolicznościowe. 

 
19.7 Materiały promocyjne 
W roku 2020 wydano folder „Turystyka pielgrzymkowa na ziemi kłodzkiej” w związku  
z obchodami roku Jana Pawła II. Folder zawiera informacje o zabytkach i szlakach związanych  
z sanktuariami maryjnymi na ziemi kłodzkiej. 

 
Informacje promocyjne powiatu były też zamieszczone w wydawnictwie „Dolnośląskie innowacje.  
30 lat samorządności. 20 lat województwa” przygotowywanym przez Negatyw sp. z o. o. 
W ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego powiat kłodzki wydał publikację Krystyny Bartnik 
pt. „Bystrzyca Kłodzka w zabytkach sztuki”. 
 

 
19.8 Reklama w mediach  

W 2020 r. regularnie zamieszczane były materiały oraz artykuły prezentujące najciekawsze 
wydarzenia i atrakcje ziemi kłodzkiej w wydawnictwie „Panorama Ziemi Kłodzkiej” (z powodu pandemii 
ukazała się mniejsza liczba numerów) raz na portalu doba.pl. 
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Zrealizowano następujące działania promocyjne w mediach: 
• przygotowanie i emisja 10 minutowego filmu promującego powiat kłodzki, emisja w Telewizji 

Sudeckiej – 30 emisji w ciągu tygodnia, 
• produkcja spotu promującego turystykę na ziemi kłodzkiej o długości 30 sekund oraz emisja 

w Radiu Opole – 25 emisji na tydzień/ 2 tygodnie, 
• produkcja spotu reklamowego oraz emisja na antenie Radia Eska Wrocław – 25 emisji  

na tydzień/ 2 tygodnie i na antenie Radia Eska Poznań – 25 emisji na tydzień/ 2 tygodnie, 
• kampania promocyjna ziemi kłodzkiej realizowana na zlecenie Stowarzyszenia Gmin Ziemi 

Kłodzkiej, Powiatu Kłodzkiego oraz Stowarzyszenia Turystyczna 13 (spot promocyjny  
– 4 wersje, emisja w Internecie, targetowanie, social media itp.), realizacja i emisja filmu 
promocyjnego – prezentacja inwestycji, obiektów turystycznych oraz działalności branży 
turystycznej na ziemi kłodzkiej. Emisja w Telewizji Sudeckiej 30 emisji, na stronie internetowej, 
kanale You Tube oraz w ogólnopolskim paśmie grupy Vectra, 

• publikacja materiału promującego atrakcje ziemi kłodzkiej (sportów zimowych) w dodatku 
reklamowym „Zima 2020/2021” umieszczonym w tygodnikach Polska Press w całym kraju  
w sobotę 14 listopada 2020 r. 
 

19.9 Projekty  
W 2020 r. realizowane były projekty polsko-czeskie w ramach Programu Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska. Były to następujące przedsięwzięcia: 

 
19.9.1 Festiwal wrażeń  

Celem projektu jest promocja regionu poprzez organizację w okresie letnim różnych wydarzeń 
związanych z promocją dziedzictwa kulturowego regionu.  

Główne działania: organizacja w czasie wakacji w kolejnych trzech latach codziennych aktywności 
w 5 miejscach po stronie polskiej i 4 po stronie czeskiej (3 miejsca 
w powiecie kłodzkim w każdym roku, 1 w Kłodzku, 1 w Świdnicy, 4 w Czechach). Miejsca, które 
uczestniczą w projekcie na podstawie umowy z Powiatem Kłodzkim to: Muzeum Filumenistyczne, 
Muzeum Zabawek, Pałac Gorzanów, Dwór Sarny, Pałac Żelazno, Zamek Kapitanowo, Muzeum 
Papiernictwa, Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, Szlak Ginących Zawodów. W ramach 
prowadzona jest także wspólna promocja i informacja, w tym druk folderów, stworzenie wspólnej strony 
internetowej, stron społecznościowych oraz innych materiałów informacyjno-promocyjnych, promocja  
w radiu. Projekt zakłada także utworzenie szlaku kulturowego oraz questów  
wraz z aplikacją do obsługi uatrakcyjniających zwiedzanie regionu. 

W roku 2018 w ramach projektu przeprowadzono cykl letnich warsztatów w trzech atrakcjach 
turystycznych na terenie powiatu kłodzkiego: Muzeum Filumenistyczne 
w Bystrzycy Kłodzkiej, Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju, Pałacu Gorzanów. Wykonane zostały 
także tablice szlaku kulturowego oraz interaktywna, internetowa mapa szlaku. 

W roku 2019 warsztaty odbyły się w Zamku Kapitanowo w Ścinawce Średniej, Zamku Sarny  
w Ścinawce Górnej i Pałacu Żelazno. Powstały także questy, które będą promowane 
w bieżącym roku. 
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W 2020 r. z powodu pandemii partner wiodący w uzgodnieniu z pozostałymi partnerami zwrócił się 
do wspólnego sekretariatu o zgodę na wydłużenie realizacji projektu oraz przełożenie działań 
zaplanowanych w roku 2020 na rok 2021. Zgoda taka została udzielona. 

W roku 2021 planowane są w związku z tym warsztaty w Muzeum Papiernictwa, Muzeum Kultury 
Ludowej Pogórza Sudeckiego i Szlaku Ginących Zawodów. W związku  
z nieprzewidywalnym rozwojem sytuacji epidemicznej w obu krajach i koniecznością osobistych 
interakcji oraz uczestnictwem Polaków w warsztatach w Czechach i Czechów 
w warsztatach w Polsce, nie ma obecnie pewności, że plany te zostaną zrealizowane. 

Realizacja: 1 listopada 2017 r. do 30 września 2021 r.  
Partnerzy: Stowarzyszenie Kladské pomezí z Nachodu (Partner wiodący, wcześniej Branka), Powiat 

Kłodzki, Miasto Kłodzko oraz Miasto Świdnica. 
Całkowita wartość projektu: 255 944 zł, w tym dofinansowanie z UE (EFRR) stanowi 85 % 

kosztów projektu.  
 

19.9.2 Czesko-polski szlak grzbietowy – część wschodnia  
Celem projektu jest stworzenie szlaku wież i platform widokowych na pograniczu polsko-czeskim. 

Wnioskodawcy, którymi są powiaty, gminy i organizacje turystyczne planują  
w ramach projektu zadania z zakresu remontów, odbudowy lub budowy wież i platform widokowych. 
Powiat Kłodzki przygotował projekt budowy wieży widokowej na Kłodzkiej Górze. 

W roku 2018 ogłoszony został przetarg na budowę wieży, złożona została jedna oferta na realizację 
inwestycji, znacząco przewyższająca zaplanowane koszty realizacji. W związku  
z tym wykonawca nie został wybrany, kolejny przetarg odbył się na początku 2019 r., również w tym 
przetargu została jedna oferta na realizację inwestycji, znacząco przewyższająca zaplanowane koszty 
realizacji. W związku z tą sytuacją mogącą zagrozić realizacji całego projektu Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego, stwierdzając, że złożona oferta zawiera realną cenę rynkową i nie ma możliwości uzyskania 
ceny zaplanowanej w projekcie, zdecydował o zwiększeniu finansowego wkładu własnego powiatu.  
W kolejnym przetargu, który miał miejsce w kwietniu 2019 r. wybrano wykonawcę inwestycji (wpłynęła 
jedna oferta), którym jest Firma „Tatry” z Myślenic.  

Budowa została zakończona 10 sierpnia 2020 r., 27 sierpnia powiatowy inspektor nadzoru dopuścił 
obiekt do użytkowania, a 28 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie wieży.  

W październiku zainstalowano czujnik mierzący liczbę wejść na wieżę (od czasu montażu czujnika 
zanotowano ponad 14 000 wejść na wieżę), a w listopadzie tablice topograficzne  
z panoramami widocznymi z platformy widokowej. Również większość inwestycji pozostałych partnerów 
projektu została zakończona, część uroczystości otwarcia przełożono na rok 2021  
z powodu panującej epidemii. Obecnie trwają działania promocyjne, wyznaczeni w projekcie partnerzy 
przygotowują mapy, oznakowania szlaków itp. 

Realizacja: 1 kwietnia 2018 r. do 30 września 2021 r.  
Partnerzy: Partner wiodący: Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska, Euroregion Glacensis, 

pozostali partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Powiat Kłodzki, Gmina Bardo, Gmina 
Bystrzyca Kłodzka, Gmina Duszniki Zdrój, Gmina Mieroszów, Gmina Międzylesie, Gmina Miejska Nowa 
Ruda, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Wiejska Nowa Ruda, Gmina Radków, Královéhradecký kraj, 
Olomoucký kraj, Pardubicki kraj, Sdružení Neratov, o.s., Obec Deštné v Orlických horách, Městys Nový 
Hrádek, Obec Olešnice v Orlických horách, Obec Vysoká Srbská 
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Całkowita wartość projektu: 764 276,00 zł, w tym dofinansowanie z UE stanowi 85 % kosztów projektu. 
Ponadto dodatkowy wkład własny Powiatu Kłodzkiego 700 000 zł. 

 
Wieża widokowa na Kłodzkiej Górze w Górach Bardzkich 

 
 

19.9.3 Żyjemy razem  
Cel: Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy nt. współpracy transgranicznej, wzmacnianie 

relacji pomiędzy dziećmi i młodzieżą oraz wspólnego identyfikowania się mieszkańców z regionem 
orlicko-kłodzkim.  

Główne działania: Zwiększenie poziomu informacji o regionie przygranicznym  
poprzez organizację polsko-czeskiej konferencji w zakresie promocji, rozwoju regionalnego, 
bezpieczeństwa, edukacji, ochrony środowiska i komunikacji, przygotowanie wyjazdowego kursu nauki 
języka czeskiego (72 h, 2 grupy po 10 osób), organizacja study tour po regionie Góry Orlickie 
 i Podorlicko dla polskich pracowników IT oraz po ziemi kłodzkiej dla czeskich IT, wydanie biuletynu 
pokonferencyjnego oraz materiałów promocyjnych. 

W roku 2018 w Letohradzie odbyła się konferencja inaugurująca projekt z udziałem czeskich  
i polskich prelegentów. W roku 2019 zorganizowany został kurs języka czeskiego dla pracowników 
wydziałów promocji, punktów IT oraz innych organizacji prowadzących współpracę polsko-czeską lub 
obsługujących turystów z Czech. Wydana została także publikacja prezentująca atrakcje turystyczne na 
pograniczu oraz kalendarz ważniejszych imprez odbywających się w regionach partnerskich.  

W 2020 r. powiat kłodzki miał być głównym organizatorem konferencji podsumowującej projekt. 
Jednakże z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa część działań projektowych partnerów (wyjazdy 
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studyjne, workshopy) oraz organizacja konferencji zostały przełożone, za zgodą sekretariatu 
technicznego, na rok 2021.  

Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Orlicko (Partner wiodący), Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko 
i Podorlicko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. 
Termin realizacji: 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2021 r. 
Całkowita wartość projektu: 238 837 zł, w tym dofinansowanie z UE kształtuje się na poziomie 85 
% kosztów projektu, środki własne 15%.  
 

19.9.4 Pogranicze kłodzko-orlickie z lotu ptaka  
Celem projektu jest wydanie wspólnego z partnerem czeskim albumu zawierającego opisy  
i zdjęcia atrakcji turystycznych na pograniczu wykonane przy pomocy drona. Liczymy,  
że niecodzienna perspektywa pozwoli na wykonanie innych niż zazwyczaj zdjęć walorów 
turystycznych pogranicza (łącznie 900 zdjęć). Dzięki oryginalnym fotografiom stworzone zostanie 
wyjątkowe wydawnictwo w ilości 4 tys. egzemplarzy, w polskiej i czeskiej wersji językowej. Zdjęcia 
będą wykorzystywane także do bieżących celów promocyjnych powiatu kłodzkiego. 
Partnerzy: Stowarzyszenie Gmin Orlicko, Powiat Kłodzki 
Termin realizacji: 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. 
Całkowita wartość projektu: 23 638 euro, w tym dofinansowanie z UE stanowi 85% kosztów 

projektu, dofinansowanie z budżetu państwa – 5%. 
 

20. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych  
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. prowadzona była na podstawie Uchwały 

nr XII/112/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. Na przestrzeni całego roku 
organizacje pozarządowe realizowały zadania publiczne powiatu kłodzkiego m.in. w zakresie 
kultury, turystyki i promocji oraz kultury fizycznej i sportu. 

 
20.1 Zadania z zakresu turystyki, kultury fizycznej i kultury 

Dotacje na finansowanie ww. zadań przekazywane były w ramach otwartych konkursów ofert  
oraz na podstawie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Na dotacje w roku 2020 przeznaczono: 

• dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu turystyki i promocji łącznie kwotę 21 000 
zł, dofinansowano 6 zadań (5 organizacji), 

• dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu kwotę 175 000 zł, 
dofinansowano 32 kluby i organizacje sportowe, 

• dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury łącznie kwotę 104 000 zł, 
dofinansowano 16 zadań (14 organizacji) oraz przyznano 5 000 zł dotacji dla operatora 
konkursu małych grantów. 
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi przybierała w roku 2020 także formy pozafinansowe 
polegające m.in. na doradztwie przy zakładaniu i prowadzeniu stowarzyszeń zwykłych oraz klubów 
sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.  
W związku z trwającą pandemią i wynikającymi z niej obostrzeniami organizacje pozarządowe nie miały 
możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć, pomimo to wniosły one ogromny 
wkład w realizacje poszczególnych projektów. Z jednej strony było to zaangażowanie i kreatywność 
polegające na poszukiwaniu alternatywnych form realizacji (Internet, transmisje online), z drugiej zaś 
wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy czyli głównie aktywność wolontariuszy. 

 
20.2 Zadania z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych 
20.2.1 Sport, kultura, rekreacja i turystyka  

Jedną z form współpracy PCPR  w Kłodzku z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 było 
dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - sportu,  
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w ramach realizacji zleconych zadań publicznych. 
Na dofinansowanie powyższego zadania wydatkowano kwotę 13 819 zł. Dofinansowanie przyznano  
12 organizacjom i stowarzyszeniom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie 
zrealizowało jedynie 6 organizacji (50%), pozostałe w związku z trwającą pandemią i występującymi 
obostrzeniami zrezygnowały z organizacji imprez. W imprezach o charakterze sportowym, kulturalnym  
i turystyczno - rekreacyjnym uczestniczyło łącznie 134 osoby. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie ze środków 
PFRON do sportu, turystyki, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych  w roku 2020: 
 

Lp. Nazwa jednostki Nazwa 
zadania 

Koszt 
Zadania 

[zł] 

Kwota 
Dofinansowania 

[zł] 

1. 
 SUDETY Kłodzko XIII Zlot turystyczny 5200 2 473 

2 Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzko 
 

Wycieczka do Zamku Książ 
i Cieplic 6260 2326 

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów – Kłodzko 

Wycieczka  - Krzeszów i 
Zamek Książ 

 
6 600 

 
2500 

4. Kłodzkie Stowarzyszenie "Amazonki" Wycieczka do  
Częstochowy 

 
5 400 

 
1 520 

5. Dusznickie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

Wyjazd rehabilitacyjno-
integracyjny do Szaflar 

 

 
22 100 

 

 
2 500 

 

 
6. 
 

”AMAZONKI KINESIO” 
Nowa Ruda Wycieczka do Legnicy  

7 780 
 

2 500 
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20.2.2 Rehabilitacja zawodowa i społeczna 
 Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 21.07.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego ze środków PFRON, obejmującego 
działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  
z terenu Powiatu Kłodzkiego.  
Środki finansowe w wysokości 60 112 zł na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano 
następująco: 

20.2.3 Społecznej integracja osób niepełnosprawnych 
Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 21.07.2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego obejmującego działalność  
w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. 
Środki finansowe w wysokości 50 000 zł na realizację przedmiotowego zadania rozdysponowano 
następująco: 

Lp Nazwa jednostki Kwota 
dofinansowania 

1 Noworudzkie Stowarzyszenie AMAZONKI KINESIO Nowa Ruda 5.300,00 
2 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kłodzko 5.120,00 zł 
3 Powiatowe Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kłodzko 5.220,00 zł 
4 Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI” Kłodzko 8.120,00 zł 
5 Fundacja SZANSA – Polanica Zdrój 2.200,00 zł 
6 Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku 6.300,00 zł 
7 Stowarzyszenie „PROMYK” Kłodzko 7.220,00 zł 
8 Towarzystwo Społeczne „RAZEM” 4.300,00 zł 
9 Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji 6.220,00 zł 
 
20.2.4 Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Ponadto powiat  w roku 2020 udzielił dofinansowania na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  
w Starym Wielisławiu, w  łącznej kwocie 681 144,13 zł w tym: 614 880 zł ze środków PFRON,  
66 561,13 zł ze środków własnych Powiatu Kłodzkiego. Zadanie to realizowane jest  
od 2008 roku przy współpracy z Caritas Diecezji Świdnickiej i PFRON.                        

3 marca 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku odbyło się coroczne spotkanie  
z przedstawicielami organizacji z terenu Powiatu Kłodzkiego działających na rzecz osób 
niepełnosprawnych. W jego trakcie trwała dyskusja związana z podziałem otrzymanych środków  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2020. Ponadto przybyli  
na spotkanie  przedstawiciele organizacji zostali poinformowani o możliwości  korzystania przez osoby 
niepełnosprawne z Programu „Aktywny Samorząd”. 

Opiniowaniem  programów działań i uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu pod kątem interesów 
osób niepełnosprawnych w 2020 r. na bieżąco zajmowała się Powiatowa Społeczna Rada do Spraw 
Osób Niepełnosprawnych w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych. 
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20.3 Zadania z zakresu systemu pieczy zastępczej 
W roku 2020 z zakresu pieczy zastępczej powiat kłodzki  współpracował ze Zgromadzeniem Sióstr 
Służebniczek NMP  w Kłodzku w formie zlecenia po tytułem: „Prowadzenie na terenie powiatu 
kłodzkiego  trzech placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego”. 
Zgodnie z umową zawartą na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. powiat 
przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania w roku 2020 środki w wysokości 1 920 240 zł. 
 
20.4 Zadania z zakresu pomocy społecznej 

20.4.1 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 
W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, prowadzonym na zlecenie Powiatu 

Kłodzkiego przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w zajęciach uczestniczy 40 osób, w tym 
przewlekle psychicznie chorych (typ A), z upośledzeniem umysłowym (typ B) oraz z zaburzeniami 
psychicznymi (typ C). Uczestnicy należą do grupy szczególnego ryzyka, tj. zagrożonej wykluczeniem 
społecznym.   

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia 
społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to 
przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, 
by utrzymać uczestników Domu w ich środowisku społecznym i rodzinnym.  

W 2020 roku osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych PŚDS kształtowały umiejętności 
komunikowania się z innymi ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu 
jak: imprezy kulturalne, turystyka, rekreacja, sport, uczyły się radzenia sobie z problemami życia 
codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, 
dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania środkami finansowymi, 
korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały talenty 
artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie, od poniedziałku do piątku. Poszczególne 
treningi były prowadzone w grupach 5-7 osobowych. Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony 
był od zainteresowań, zdolności i indywidualnych potrzeb uczestników. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-19 działalność PŚDS była zawieszona w okresie 
12.03.2020 r. – 24.05.2020 r. oraz w okresie 09.11.2020 r. – 31.12.2020 r. Zajęcia z uczestnikami nie 
odbywały się stacjonarnie, natomiast pracownicy PŚDS pozostawali z nimi w stałym kontakcie 
telefonicznym, świadczono również pomoc psychologiczną dla uczestników, którzy zgłaszali taką 
potrzebę.  

Ponadto w okresie zawieszenia działalności placówki, uczestnicy otrzymywali paczki żywnościowe, 
zawierające podstawowe produkty, które dostarczano do miejsca zamieszkania oraz materiały  
do terapii zajęciowej, która prowadzona była w formie zdalnej. 
Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2020 przeznaczono dotację w wysokości  837 695 zł na 
działalność bieżącą oraz w ramach kompleksowego programu „Za życiem” dodatkową dotację  
w kwocie 25 236 zł. 
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20.4.2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
 Na zlecenie Powiatu Kłodzkiego, po przeprowadzonym konkursie ofert, Towarzystwo Społeczne 

„RAZEM” w roku 2020 realizowało zadanie pn.: „Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej”. 
Zgodnie z podpisaną umową Ośrodek:  

• Udziela doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom, znajdującym się  w sytuacji 
kryzysowej, a szczególnie ofiarom przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych, ściśle 
współpracuje w tym zakresie z KPP, 

• Zapewnia funkcjonowanie telefonu informacyjno – interwencyjnego,  
• Prowadzi krótkoterminową psychoterapię indywidualną i grupową ukierunkowaną na wsparcie ofiary 

przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie, 
• Udziela pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa socjalnego ofiarom przemocy, 
• Zapewnia osobom dotkniętym przemocą całodobowe schronienie, 
• Organizuje grupy wsparcia i grupy terapeutyczne osobom z problemem przemocy, uzależnienia, 

nagłej straty, kryzysu rodzinnego, 
• Organizuje krótkoterminowe schronienie na bazie istniejących ośrodków we współpracy  
z ośrodkami pomocy społecznej, 
• Prowadzi warsztaty psychologiczne dla rodziców, dzieci i młodzieży z problemem uzależnienia, 
• Podejmuje działania polegające na podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie przyczyn  
i skutków przemocy w rodzinie, 
• Opracowuje materiały instruktarzowe i procedury postępowania interwencyjnego 
w sytuacjach przemocy w rodzinie i rozpowszechnia w środowisku lokalnym, 
• Opracowuje informatory o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia 

przemocy w rodzinie, 
• Współpracuje z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.  
Na realizację przedmiotowego zadania Powiat Kłodzki w roku 2020 przeznaczył dotację  
w wysokości 237 255,47 zł. 
 
20.4.3 Domy Pomocy Społecznej 

Zadanie pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie- chłopców (50 miejsc) w roku 2020 realizowane było  przez Zgromadzenie Sióstr Św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus; 57- 410 Ścinawka Średnia 21B.   

Na realizację zadania w roku 2020 Powiat Kłodzki przeznaczył dotację w wysokości 944 942 zł  
na działalność bieżącą oraz dodatkowe dotacje celowe z budżetu państwa udzielane w trakcie roku  
w kwocie łącznej 241 090 zł. 

Zadanie pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc) realizowała Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr 
Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka; 57- 450 Ludwikowice Kłodzkie,  
ul. Wiejska 9.  

Na realizację zadania w roku 2020 Powiat Kłodzki przeznaczył dotację w wysokości 776 801 zł  
oraz dodatkowe dotacje celowe z budżetu państwa udzielane w trakcie roku w kwocie łącznej  
271 661 zł.  
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21. Działalność w zakresie telekomunikacji 
 

Jednym z zadań powiatu o charakterze ponadgminnym jest działalność w zakresie telekomunikacji. 
Realizacja tego zadania polega przede wszystkim na udostępnianiu operatorom 
telekomunikacyjnym terenów będących własnością powiatu w celu umieszczenia w nich sieci 
łączności telekomunikacyjnej. Terenami tymi są głównie działki, na których przebiegają drogi 
powiatowe. Uzgodnienia wydawane są w formie decyzji administracyjnych. 
W roku 2020 Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku z upoważnienia Zarządu Powiatu Kłodzkiego 
wydał: 
• 36 decyzji administracyjnych na lokalizację sieci telekomunikacyjnych, 
• 4 decyzje administracyjne na lokalizację przyłączy telekomunikacyjnych, 
• 20 decyzji administracyjnych na budowę/przebudowę/modernizację sieci 

telekomunikacyjnych. 
 

Dochody, jakie powiat uzyskał w 2020 roku z tytułu zajęcia pasa drogowego pod sieci 
telekomunikacyjne wyniosły: 
• 282,80 zł za prowadzenie robót w celu budowy/przebudowy/modernizacji sieci i przyłączy 

telekomunikacyjnych, 
• 208,41 zł za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych. 

 

22. Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna 
 

W 2020 roku Powiat Kłodzki, podobnie jak w latach poprzednich,  realizował zadanie w zakresie 
udzielania  nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa  
i  jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Z pomocy prawnej udzielanej w punktach może 
skorzystać każda osoba, która  oświadczy, że  nie posiada  środków finansowych na skorzystanie  
z płatnej pomocy prawnej. Od 14.05.2020 roku w związku z pandemią krąg beneficjentów 
nieodpłatnej pomocy prawnej z został poszerzony o  osoby prowadzące jednoosobową działalność 
gospodarczą. 
Z uwagi na stan pandemii, w zależności od nasilenia zachorowań w powiecie okresowo porady 
prawne udzielane były zdalnie. 
W powiecie funkcjonowało 6 punktów nieodpłatnych porad prawnych. Trzy punkty obsługiwane były 
w ramach umów zleceń zawieranych z prawnikami wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką 
oraz Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu. Są to punkty w Stroniu Śląskim, Bystrzycy Kłodzkiej 
oraz Nowej Rudzie. W 2020 roku podpisano 11 umów w tym 6 z radcami prawnymi   
i 5  z adwokatami.  
Punkty w Ścinawce Średniej, Międzylesiu oraz Kłodzku obsługiwane były przez organizację 
pozarządową wybraną w konkursie ofert przeprowadzonym na podstawie  ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. Punkty prowadziła Fundacja w Służbie Wsi z Wrocławia. 
Punkty prowadzone przez fundację obsługiwało  6 radców prawnych. Punkty zostały wyposażone  
w meble, zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, systemu aktów prawnych lex,  skanery 
oraz telefony komórkowe. 
W ramach punktów porad prawnych w 2020 roku udzielono łącznie 1027 porad prawnych.  



   Raport o stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2020 - strona 127 
 
 
 

Zestawienie udzielonych porad prawnych w 2018, 2019 i 2020 roku z podziałem na poszczególne 
punkty. 

 
 

 
 

23. Audyt wewnętrzny i kontrole 
 
23.1 Audyt wewnętrzy 

W 2020 r. zgodnie z planem audytu, zostało przeprowadzone jedno zadanie audytowe 
zapewniające pn. „Ocena udzielania i rejestrowania upoważnień do wydawania decyzji i innych 
aktów administracyjnych z zakresu administracji publicznej”. Poza planem audytu, na wniosek 
Starosty Kłodzkiego, przeprowadzono czynności doradcze w obszarze ładu organizacyjnego  
oraz systemu kontroli zarządczej, dotyczące współdziałania Wydziału Finansowo – Budżetowego  
z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

 
23.2 Kontrole 
 Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2020 r. podjął uchwałę nr 13/2020  

w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2020 rok, w którym ujęto 21 kontroli. Uchwałą nr 147/2020  
z dnia 18.09.2020 r. zmieniono plan kontroli zmniejszając liczbę kontroli do 9. Jednak z uwagi na 
pogarszającą się sytuację epidemiczną, wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 podjęto 
decyzję o nieprzeprowadzaniu pozostałych kontroli w podległych jednostkach. Pracownikom 
Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w 2020 r. powierzono dodatkowe zadania związane 
funkcjami Audytora Wewnętrznego i Inspektora Ochrony Danych. 
Ostatecznie, w 2020 r. przeprowadzono 3 kontrole (dwie sprawdzające i jedną problemową). 
Przedmiotem kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej były: 
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prawidłowość prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przyjmowanie, rozpatrywanie  
i załatwianie skarg i wniosków. Kontrole sprawdzające dotyczyły sprawdzenia realizacji zaleceń 
zawartych w wystąpieniach pokontrolnych i zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Specjalnych  
w Kłodzku oraz w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju. 
 

24. Geolog Powiatowy 
 

Starosta jako organ administracji geologicznej wykonuje zadania administracji geologicznej przy 
pomocy geologa powiatowego. Zadania Starosty określone ustawą z dnia  
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2020.1064 ze zm.) są zadaniami  
z zakresu administracji rządowej. 
Geolog Powiatowy zgodnie z przewidzianymi dla niego zadaniami realizował: 
1) Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, dotyczących: 

• złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na 
obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku 
kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; 

• ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 
50 m3/h; 

• badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych; 

• odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; 
• robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; 
• warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym 
powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być 
wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody 
lecznicze. 

2) Opiniowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
3) Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  

w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, udokumentowanych złóż kopalin  
i wód podziemnych. 

4) Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych. 

5) Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, jeżeli jednocześnie 
spełnione są odpowiednio następujące wymagania: obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 
powierzchni 2 ha, wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3, działalność 
prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych. 

6) Prowadzenie ewidencji dowodów wpłat opłaty eksploatacyjnej oraz gromadzenie informacji 
dotyczących ilości wydobytej kopaliny, przyjętej stawki oraz wysokości ustalonych opłat. 

7) Udostępnianie informacji geologicznej. 
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8) Kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów ustawy, w szczególności  
w zakresie racjonalnej gospodarki zasobami złóż kopalin lub nie wypełniania warunków koncesji, 
w tym nie podejmowanie działalności lub trwałego jej zaprzestania, wzywania przedsiębiorców do 
niezwłocznego zaniechania naruszeń. 

 
Zestawienie statystyczne ilości wydanych decyzji i postanowień w okresie od 01.01.2020 r. – do 31.12.2020 r. 
 

GEOLOGIA 
a Wydane decyzje 41 
b Wydane postanowienia 27 

 
 

25. Przedsiębiorstwo komunikacji Samochodowej  w Kłodzku S.A.  
– w restrukturyzacji 

 
Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 

29 czerwca 2020r. (sygn. akt V GR 6/20) otwarto postępowanie sanacyjne wobec Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S. A. (dalej: PKS, Spółka) z siedzibą 57-300 Kłodzko, 
ul. Dusznicka 1 wyznaczając Zarządcą spółkę PMR Restrukturyzacje S.A., KRS: 546300 
reprezentowaną przez Prezesa w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz 
(licencja nr 74).  
W uzupełnieniu w/w postanowienia Sąd restrukturyzacyjny zezwolił Spółce na wykonywanie 
zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. 
Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GRs 7/20. 

 
25.1 Dane ogólne 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna została utworzona  
w wyniku przekształcenia w procesie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego na podstawie 
aktu komercjalizacji Ministra Skarbu państwa z dnia 04.09.2001 r.  

 

Nazwa Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku 
Spółka Akcyjna 

Adres siedziby: ul Dusznicka 1, 57-300 Kłodzko                                     

Rejestracja: 

8 grudnia 2001r na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000074657, sygn. akt. 
WR.IX NS-REJ.KRS/17768/19/373 

Kapitał zakładowy 3.570.000,00zł w pełni wpłacony 

Akcjonariat Właścicielem 100% akcji w liczbie 357000 jest Powiat Kłodzki. 
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Reprezentacja 

„do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest 
współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka 
zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, 
do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden 
członek zarządu.” 

Prezes Zarządu Elżbieta Żytyńska 

Rada Nadzorcza Jadwiga Radziejewska, Tadeusz Bis, Tomasz Tryliński 

Walne 
Zgromadzenie 
Akcjonariuszy 

Powiat Kłodzki reprezentowany przez Macieja Awiżenia – 
Starostę Kłodzkiego 

Przedmiot 
działalności 
(dział 3 KRS) 

− 49, 41, z, transport drogowy towarów, 
− 45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów 
samochodowych, z wyłączeniem, 
− Motocykli, 
− 52, 21, z, działalność usługowa wspomagająca transport 
lądowy, 
− 45, 32, z, sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do 
pojazdów samochodowych, 
− z wyłączeniem motocykli, 
− 47, 30, z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów 
silnikowych na stacjach paliw, 
− 68, 20, z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami 
własnymi lub dzierżawionymi, 
− 38, 31, z, demontaż wyrobów zużytych, 
− 49, 39, z, pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie 
indziej, 
− Niesklasyfikowany, 
− 49, 31, z, transport lądowy pasażerski, miejski  
i podmiejski, 
− 55, 90, z, pozostałe zakwaterowanie, 
− 79, 12, z, działalność organizatorów turystyki, 
− 79, 90, a, działalność pilotów wycieczek i przewodników 
turystycznych 

Strona www https://pks-klodzko.pl 

Adres e-mail sekretariat@pks-klodzko.pl 

KRS 0000074657 

NIP 883-000-07-20 

REGON 000617344 
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25.2 Opis przedsiębiorstwa 
Początki działalności firmy sięgają roku 1946 roku, kiedy to na mocy dekretu Rady Ministrów powstała 
„Państwowa Komunikacja Samochodowa”. W tym samym czasie decyzją władz wojewódzkich  
we Wrocławiu utworzono w Kłodzku oddział PKS, który zajmował się organizacją transportu zbiorowego 
na terenach ówczesnych powiatów: kłodzkiego, noworudzkiego i bystrzyckiego. Na przełomie lat 70. 
i 80. XX wieku kłodzki Oddział PKS rozpoczął działalność jako Krajowa Państwowa Komunikacja 
Samochodowa Oddział Towarowo-Osobowy w Kłodzku. Wraz z transformacją ustrojowo-gospodarczą 
kraju na początku lat 90. XX wieku nastąpił podział Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej 
w Warszawie,  
w wyniku czego w 1990 roku rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku. W roku 2002 nastąpiło przekształcenie Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku w spółkę prawa handlowego – spółkę akcyjną. 
 
Podstawowym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest prowadzenie publicznej komunikacji 
autobusowej na obszarze powiatu kłodzkiego wg obowiązującego rozkładu jazdy oraz dowóz uczniów 
do szkół podstawowych i przedszkoli wg umów z Gminami.  
 
Spółka oprócz podstawowego rodzaju działalności, jaką są przewozy pasażerskie w celu pełnego 
wykorzystania zaplecza technicznego, zasobów kadrowych oraz infrastruktury prowadzi dodatkową 
działalność, w ramach której świadczone są następujące usługi: 
- naprawy pojazdów ciężarowych i autobusów, 
- usługi Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, 
- usługi Stacji Demontażu Pojazdów, 
- sprzedaż części samochodowych i akcesoriów, 
- usługi pogotowia technicznego i autolawety, 
- serwis kół i ogumienia, 
- usługi parkingowe, 
- wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów i miejsc na reklamy.   
 
Spółka aktywnie uczestniczy w realizacji projektów sezonowych: SKIbus – specjalne połączenia dla 
narciarzy, czy CYKLObus- specjalne połączenia dla rowerzystów. Ponadto realizuje działania 
w zakresie realizacji określonej polityki transportowej państwa o charakterze użyteczności publicznej 
celem zabezpieczenia potrzeb społecznych w zakresie komunikacji autobusowej w postaci prowadzenia 
kursów dofinansowanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W 2020 r. w ramach umowy 
z Powiatem Kłodzkim oraz przy dofinansowaniu połączeń ze środków Powiatu Kłodzkiego i Funduszu 
Rozwoju Przewozów Autobusowych obsługiwane były 24 linie użyteczności publicznej.  

 
Poniższe tabele przedstawiają wykaz linii komunikacyjnych obsługiwanych przez PKS  
w poszczególnych okresach 2020 r.: 
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Wykaz linii komunikacyjnych obsługiwanych wg stanu na wskazane dzień 29.02.2020 r.  
L. p. Linia komunikacyjna 

1.  Kłodzko – Złoty Stok 
2.  Kłodzko – Kudowa Zdr. 
3.  Kudowa Zdr. – Sosnowiec 
4.  Bolesławów – Kłodzko 
5.  Kłodzko – Sienna 
6.  Kłodzk – Stronie Śląskie Morawka 
7.  Kłodzko – Międzygórze  
8.  Kłodzko – Sokolec 
9.  Kłodzko – Bielice 
10.  Kłodzko – Starków 
11.  Skrzynka – Kłodzko 
12.  Duszniki Zdr. – Łężyce – Kłodzko 
13.  Kłodzko – Międzylesie 
14.  Kłodzko – Piszkowice 
15.  Duszniki Zdr. – Zieleniec 
16.  Studzienno – Szczytna 
17.  Szczytna – Kłodzko 
18.  Łężyce – Szczytna 
19.  Polanica Zdr. – Polanica Zdr., szpital 
20.  Wambierzyce – Kłodzko 
21.  Kłodzko – Ścinawka Średnia – Nowa Ruda 
22.  Kłodzko – Radków 
23.  Polanica Zdr. – Radków 
24.  Kłodzko – Polanica Zdr. 
25.  Kłodzko – Nowa Ruda Słupiec – Bożków -  Nowa Ruda 
26.  Kłodzko – Boboszów 
27.  Polanica Górna – Kłodzko 
28.  Kłodzko – Krosnowice 
29.  Kudowa Zdr. – Wałbrzych 
30.  Kłodzko – Wojciechowice 
31.  Jaszkowa Górna – Kłodzko 
32.  Kudowa Zdr. – Międzygórze 
33.  Kłodzko – Droszków 
34.  Stronie Śląskie – Bystrzyca Kłodzka 
35.  Bystrzyca Kłodzka – Polanica Zdr. 
36.  Bystrzyca Kłodzka – Kamienna 
37.  Kłodzko – Niwa 
38.  Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka 
39.  Bystrzyca Kłodzka – Międzygórze 
40.  Kłodzko – Jodłów 
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41.  Międzylesie – Bystrzyca Kłodzka 
42.  Bystrzyca Kłodzka – Nowy Waliszów 
43.  Nowa Wieś – Bystrzyca Kłodzka 
44.  Bystrzyca Kłodzka – Bolesławów 
45.  Różanka – Bystrzyca Kłodzka 
46.  Bystrzyca Kłodzka – Młoty 
47.  Bystrzyca Kłodzka – Idzików 
48.  Poręba – Ponikwa – Bystrzyca Kłodzka 
49.  Sokolec – Bożków 
50.  Bartnica – Nowa Ruda 
51.  Raszków – Nowa Ruda 
52.  Nowa Ruda – Jugów 
53.  Nowa Ruda – Radków 
54.  Czerwieńczyce – Nowa Ruda 
55.  Przygórze – Nowa Ruda 
56.  Nowa Ruda – Dzikowiec – Koszyn - Bożków 
57.  Nowa Ruda – Sokolec 
58.  Nowa Ruda – Wałbrzych 
59.  Kłodzko – Jaszkowa Górna 
60.  Gołogłowy – Wojbórz 
61.  Gołogłowy - Korytów  Ruszowice – Kamieniec – Szalejów Górny 
62.  Ławica – Wojbórz 
63.  Wojbórz – Kłodzko 
64.  Stary Wielisław – Szalejów Dolny 
65.  Kłodzko – Skrzynka – Stronie Śląskie 

 
Wykaz linii komunikacyjnych obsługiwanych wg stanu na wskazane dzień 30.06.2020 r. 

L. p. Linia komunikacyjna 
1. Kłodzko –Kudowa Zdr. 
2. Kłodzko – Nowa Ruda Słupiec – Nowa Ruda 
3. Kłodzko – Stronie Śląskie 
4. Kłodzk o – Skrzynka – Stronie Śląskie 
5. Kłodzko – Ścinawka Średnia – Nowa Ruda 
6. Kłodzko – Domaszków – Międzygórze 
7. Kłodzko – Szalejów Dolny, syntetyka – Kudowa Zdr. 

 
Wykaz linii komunikacyjnych obsługiwanych wg stanu na wskazane dzień 30.09.2020 r. 

L. p. Linia komunikacyjna 
1.  Kłodzko – Kudowa Zdr. 
2.  Kłodzko – Szalejów Dolny, syntetyka – Kudowa Zdr. 
3.  Kłodzko - Wojciechowice 
4.  Studzienno – Szczytna 
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5.  Łężyce – Szczytna 
6.  Radków – Kłodzko 
7.  Kłodzko – Jaszkowa Górna 
8.  Kłodzko – Niwa 
9.  Stary Wielisław – Szalejów Górny 
10.  Duszniki Zdr. – Łężyce – Kłodzko 
11.  Czerwieńczyce – Nowa Ruda 
12.  Kłodzko – Szczytna 
13.  Bystrzyca Kłodzka – Stronie Śląskie 
14.  Kłodzko – Ścinawka Średnia – Nowa Ruda 
15.  Kłodzko – Stronie Śląskie 
16.  Kłodzko – Skrzynka – Stronie Śląskie 
17.  Bystrzyca Kłodzka – Polanica Zdr. – Kłodzko 
18.  Kłodzko – Domaszków – Międzygórze 
19.  Kłodzko – Złoty Stok 
20.  Kłodzko – Skrzynka 
21.  Bystrzyca Kł. – Wilkanów  - Międzygórze 
22.  Kłodzko – Droszków 
23.  Kłodzko – Radków 
24.  Starków – Kłodzko 
25.  Nowa Ruda – Radków 
26.  Kłodzko – Bożków – Nowa Ruda Słupiec – Nowa Ruda 
27.  Kłodzko – Polanica Zdr. 
28.  Wojbórz – Kłodzko 
29.  Gołogłowy – Wojbórz 
30.  Ławica – Wojbórz 
31.  Gołogłowy – Korytów – Ruszowice – Kamieniec – Szalejów Górny 
32.  Międzylesie – Domaszków – Bystrzyca Kłodzka 
33.  Duszniki Zdr. – Zieleniec 
34.  Kłodzko – Łężyce – Duszniki Zdr. 

 
25.3 Branża a skutki COVID-19 

Branża publicznego transportu pasażerów należy do grupy branż w znacznym stopniu dotkniętych 
skutkami pandemii COVID-19. Izolacja społeczna oraz związana z nią sytuacja nauki i pracy zdalnej, 
spowodowała odpływ przychodów z miesięcznych biletów szkolnych i części biletów pracowniczych, 
stanowiących większościowy udział w sektorze publicznego międzymiastowego przewozu pasażerów. 
Dla przedsiębiorstw działających w oparciu o niską rentowność, kluczowym problemem dla branży stał 
się zatem poziom kosztów, w tym zobowiązań kredytowych, ubezpieczeniowych i skarbowych  
oraz związanych z wynagrodzeniami pracowników i utrzymaniem pojazdów.  
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25.4 Korzystanie przez Spółkę z mechanizmów wsparcia, w tym m. in. tzw. tarcz 
antykryzysowych w 2020 r.:  

 
ZUS: 

Lipiec 2020 – zwolnienie z opłacania składek w kwocie 9.283,89 zł 
Sierpień 2020 – zwolnienie z opłacania składek w kwocie 69.352,73 zł 
Wrzesień 2020  – zwolnienie z opłacania składek w kwocie 385.048,14 zł 
Listopad 2020  – zwolnienie z opłacania składek w kwocie 63.751,48 zł 
Grudzień 2020  – zwolnienie z opłacania składek w kwocie 69.212,92 zł 
 
 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – świadczenia postojowe: 
Grudzień 2020 – 17.864,19 zł 
  
Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku – refundacja wynagrodzeń: 
Styczeń 2020 – 823,28 zł 
Luty 2020 – 213,33 zł 
  
Podatek od nieruchomości: 
UM Kłodzko – 120.970,00 zł – złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
UM Nowa Ruda – 29.940,00 zł - złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
UM Bystrzyca Kłodzka – 67.210,00 zł - złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
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Podatek od środków transportowych: 
UM Kłodzko – 72.892,00 zł - złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
UM Bystrzyca Kłodzka – 33.338,00 zł złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
UM Nowa Ruda – 5.946,00 zł - złożono wniosek o umorzenie za 2020 rok (w procedurze) 
   
Starostwo Powiatowe w Kłodzku – wieczyste użytkowanie: 
57.698,65 zł  – umorzenie opłaty za wieczyste użytkowanie za 2020 rok 
2.392,00 zł – umorzenie opłat za czasowe wyrejestrowanie pojazdów z ruchu 
 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 
1.992.255,28 zł  – pożyczka na uregulowanie należności pracowniczych 
  
Dofinansowanie realizacji połączeń autobusowych ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych oraz środków Powiatu Kłodzkiego: 
 
Styczeń 2020 – 50.623,64 zł 
Luty 2020 – 42.396,57 zł 
Marzec 2020 – 25.879,16 zł 
Czerwiec 2020 – 14.816,65 zł 
Lipiec 2020 – 40.565,58 zł 
Sierpień 2020 – 36.628,29 zł 
Wrzesień 2020 – 22.964,90 zł 
Październik 2020 – 32.343,43 zł 
Listopad 2020 – 37.810,15 zł 
Grudzień 2020 – 37.934,97 zł 

 

25.5 Majątek przedsiębiorstwa 
W skład majątku Przedsiębiorstwa wchodzą: 
• nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Kłodzku, powiat Kłodzki, przy Placu Jedności 

1 (działka nr 4/1 (AM-3) oraz 4/5, obręb ewidencyjny Centrum) dla której Sąd Rejonowy 
w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  
KW: SW1K/00064915/2, 

• nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo-usługowym, położona w Kłodzku, 
powiat Kłodzki, przy ul. Dusznickiej 1 (działka nr 3/30 oraz 3/32, obręb ewidencyjny 0009, Nowe 
Miasto) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą pod numerem KW: SW1K/00065811/0, na której ustanowiono zabezpieczenie 
w postaci hipoteki umownej do kwoty 1.050.000,00zł na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. 
(obecnie: Santander Bank Polska S.A.) (prawo użytkowania wieczystego), 

• nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy  
ul. Niepodległości 12 (działka nr 209 AM-7, obręb ewidencyjny nr 4) dla której Sąd Rejonowy 
w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  
KW: SW2K/00016614/8, 

• nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Nowej Rudzie, powiat Nowa Ruda, przy  
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ul. Świdnickiej 87 (działka nr  450 AM-20, obręb ewidencyjny nr 2) dla której Sąd Rejonowy 
w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  
KW: SW2K/00016604/5, 

• nieruchomość gruntowa, położona w Wilkanowie, powiat Kłodzki, Wilkanów 25 (działka  
nr 1189/1, 1189/2, 1189/3 obręb ewidencyjny nr 0036, Wilkanów) dla której Sąd Rejonowy 
w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  
KW: SW1K/00065815/8, 

• nieruchomość gruntowa, położona w Bystrzycy Kłodzkiej, powiat Kłodzki, przy ul. Sienkiewicza 
6 (działka nr 484/AM-6, obręb ewidencyjny Centrum) dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku,  
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem  
KW: SW1K/00048862/7,  

• środki transportu, w tym autobusy i pojazdy specjalistyczne, 
• pozostałe ruchomości i wyposażenie. 

 

 
25.6 Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 
 

25.7 Historyczna zdolność operacyjna Spółki 
PKS w Kłodzku S. A. posiada ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym, a jego działalność 
zaspokaja potrzeby nie tylko sektora prywatnego, ale przede wszystkim pozwala na sprawną 
realizację zadań publicznych. Reorganizacja działalności spółki w roku 2015 na skutek zmiany 
zarządu i implementacji nowej strategii pokazała, że podmiot jest w stanie prowadzić rentowną 
działalność i efektywnie konkurować na rynku przewozów pasażerskich. W roku 2017 osiągnięto 
przychody na poziomie 14,277 mln zł, które pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 
prawie 79 tys. zł, natomiast w roku 2018 – 6 % wzrost przychodów względem roku poprzedniego 
przyczynił się do wypracowania wyniku netto wyższego o 10% względem roku 2017.  Obroty w roku 
2019 były wyższe względem roku 2017 o 4% i wyniosły przeszło 14,747 mln zł. Wzrost kosztów,  
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w tym w szczególności płacy minimalnej przyczynił się do zakończenia roku stratą. Zauważyć 
należy jednak, iż po korekcie wyniku o amortyzację (jest kosztem, który nie wiąże się z wypływem 
środków pieniężnych) otrzymamy na koniec 2019 roku dodatni wynik na kwotę przeszło 730 tys. zł. 
Wskaźnik płynności gotówkowej w latach 2017-2018 znajdował się w rekomendowanym przedziale 
10-20%, natomiast w roku 2019 spadł do poziomu 8%. Powyższe dane wskazują, iż w okresie 
przed pandemią działalność spółki była rentowna, a podmiot posiadał zdolność do efektywnego 
konkurowania na rynku przewozów lokalnych.  

 
25.8 Pierwszy i drugi lockdown  

Bezpośrednią przyczyną trudnej sytuacji podmiotu, która legła u podstaw decyzji o restrukturyzacji 
sądowej spółki jest rozwój pandemii wirusa Sars Cov-2 na terenie kraju i podjęte decyzje 
administracyjne w zakresie obostrzeń, które na koniec pierwszego kwartału 2020r. wymusiły  
de facto zawieszenie działalności operacyjnej spółki. Decyzja o zamknięciu szkół w dniu 11 marca 
2020r. wymusiła wstrzymanie z dnia na dzień wszystkich dowozów szkolnych realizowanych przez 
spółkę, których udział w strukturze przychodów podmiotu jest dominujący. W efekcie obroty PKS 
Kłodzko zmniejszyły się z kwoty 1.208.436,57zł w styczniu 2020r. do kwoty 618.740,20zł w marcu 
2020r., z których większość była wynikiem działalności sprzed dnia 11 marca 2020r. W miesiącu 
kwietniu spadek obrotów był jeszcze bardziej drastyczny i przekroczył 90%.  
W związku z ponownymi decyzjami administracyjnymi władz o wprowadzeniu zdalnej nauki 
w szkołach (etapowo, począwszy od 9 października 2020 r.) i kolejnym wymuszonym częściowym 
przestojem zakładu, PKS w Kłodzku we współpracy z zarządcą dokonał szczegółowej kalkulacji 
planowanych przepływów w okresie I kwartału 2021 r. i podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do 
Powiatu Kłodzkiego o dofinansowanie właścicielskie w postaci pożyczki na pokrycie kosztów 
bieżącej działalności.  
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25.9 Postępowanie restrukturyzacyjne 
Na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy z dnia 

29 czerwca 2020r. (sygn.. akt VI GR 6/20) otwarto postępowanie sanacyjne spółki i ustanowiono 
spółkę PMR Restrukturyzacje S.A., KRS: 546300 Zarządcą w niniejszym postępowaniu.  

Strategia działań restrukturyzacyjnych opracowana w postępowaniu odzwierciedlona 
w zatwierdzonym przez Sąd planie restrukturyzacyjnym spółki przyniosła wymierny rezultat  
i pozwoliła na odzyskanie płynności finansowej zaledwie po trzech miesiącach postępowania, 
czego wyrazem jest osiągniecie dodatniego wyniku finansowego w miesiącu wrześniu w kwocie  
63 380,09 zł. Na zaprezentowany wynik po stronie przychodowej wpłynęła przede wszystkim 
wypracowana przez spółkę rentowna siatka 77 połączeń, natomiast po stronie kosztowej przede 
wszystkim zdecydowane redukcje obciążeń z tytułu wynagrodzeń (o przeszło 70%), ubezpieczeń, 
obciążeń leasingowych (o 80% przez okres 6 miesięcy), rozłożenie na raty składek ZUS. Nie można 
przy tym tracić z pola widzenia wolumenu środków, które pozyskano z Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych na uregulowanie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, w tym  
z tytułu odpraw i odszkodowań za skrócony okres wypowiedzeń, który wyniósł 1 992 255,28 zł.  

Przedstawione wyniki uprawdopodabniają możliwość szybkiego powrotu do prowadzenia 
działalności wraz z wprowadzeniem trybu stacjonarnego w szkołach, a także otwarciem nowego 
sezonu turystycznego. 
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VIII Współpraca krajowa i zagraniczna 
 
W roku 2020 współpraca partnerska prowadzona była w ramach realizowanych projektów 
współfinansowanych ze środków UE głównie z partnerami po stronie czeskiej. Polsko-czeskie 
partnerstwo to wymóg Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika 
Czeska-Polska. Program umożliwia finansowanie projektów transgranicznych na pograniczu czesko-
polskimi w aktualnej perspektywie finansowej w UE jest głównym źródłem wspierania inicjatyw  
w zakresie promocji, turystyki i kultury. Jednocześnie zawęża współfinansowane inicjatyw do działań 
podejmowanych na obszarze pogranicza w celu uzyskania tzw. efektu transgranicznego. 
Partnerami powiatu po czeskiej stronie granicy są głównie stowarzyszenia i organizacje turystyczne, 
których członkami są lokalne samorządy: Stowarzyszenie Kladské pomezí  
z Nachodu (dawniej Branka), Stowarzyszenie Gmin Orlicko, Organizacja Turystyczna Czechy 
Wschodnie z Pardubic, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Kraj Hradecki. Współpraca z ww. 
podmiotami od lat jest bardzo aktywna i przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron. Są to głównie 
pozyskane fundusze unijne, zrealizowane liczne działania w zakresie turystyki i promocji regionu, jak 
również integracja mieszkańców po obu stronach granicy.  
Wśród podmiotów krajowych, z którymi współpracuje powiat kłodzki, znajdują się regiony partnerskie 
(powiat limanowski, giżycki i sławieński), Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, miasta i gminy 
powiatu, ośrodki kultury, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, organizacje pozarządowe, punkty IT, 
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właściciele atrakcji turystycznych. Powiat kłodzki włącza ww. podmioty w realizowane w ramach 
projektów przedsięwzięcia. Ich celem jest wsparcie działań w zakresie tworzenia i promocji oferty 
turystycznej regionu, podniesienie poziomu obsługi turystów oraz intensyfikacja polsko-czeskiej 
współpracy.  
W październiku 2020 r. odbyła się oficjalna wizyta delegacji z powiatu kłodzkiego w powiecie 
sławieńskim na czele z wicestarostą Małgorzatą Jędrzejewską-Skrzypczyk oraz etatowym członkiem 
zarządu Piotrem Marchewką. W trakcie spotkania podpisano oficjalne wznowienie umowy  
o współpracy partnerskiej między Powiatem Sławieńskim a Powiatem Kłodzkim. Wizyta była okazją do 
wzmocnienia i kontynuacji wzajemnych działań oraz wypracowania dalszych kierunków współpracy, 
które z pewnością zaowocują nowymi możliwościami i korzyściami dla obu powiatów. 
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