
UCHWAŁA NR XII/103/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków 
paszportowych i wydawania paszportów 

 
Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920), Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala,co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania 
wniosków paszportowych i wydawania paszportów wynikających z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. 
o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 617) na zasadach określonych w porozumieniu 
z Wojewodą Dolnośląskim, 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kłodzkiego do: 

1) ustalenia warunków porozumienia, 

2) podpisania porozumienia, 

3) zmiany treści porozumienia, 

4) wypowiedzenia porozumienia w całości lub części. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Starosta Kłodzki wystąpił  z pismem do Wojewody Dolnośląskiego z zapytaniem o możliwość  
utworzenia na terenie powiatu kłodzkiego  Terenowego Biura Paszportowego. Powiat Kłodzki pod 
względem powierzchni plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów z powierzchnią 
około 1642 km2. Liczba ludności w powiecie kłodzkim na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 156 283 osób. 
W skład powiatu kłodzkiego wchodzi 14 gmin. Wiele miejscowości z terenu powiatu kłodzkiego dzieli od 
najbliższej placówki Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu) 
w której prowadzone są sprawy z zakresu dokumentów paszportowych   aż 90 km odległości. 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku posiada odpowiednie pomieszczenia w budynku powiatu kłodzkiego 
w Kłodzku przy ulicy Wyspiańskiego 2K budynek nr 4. Budynek jest w pełni dostosowany dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, przy budynku znajduje się przestronny duży parking, a zastosowane środki 
techniczne i organizacyjne zapewnią ochronę przetwarzania danych ewidencji paszportowej. 

Skutki finansowe związane z uruchomieniem Terenowego Biura Paszportowego szacowane są 
w pierwszym roku funkcjonowania placówki na około 110 tyś. złotych. Na koszty składają się   zakupy 
wyposażenia w niezbędny sprzęt, w szczególności komputery, kserokopiarkę, drukarkę, faks oraz meble. 
Ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z mediów, w tym kosztów energii elektrycznej, telefonu, 
Internetu. Zapewnienie transportu 2 razy w tygodniu dokumentacji paszportowej do Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz do odbioru i transportu paszportów z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego do terenowego Punktu Paszportowego. Zatrudunienie 2 pracowników w wymiarze 3/4 
etatu każdy (w wymiarze 1/4 etatu każdego z pracowników zatrudnia Wojewoda). W latach kolejnych 
koszty utrzymania placówki będą pomniejszone o koszty nakładów jednorazowych (zakup wyposażenia, 
mebli, komputerów, zabezpieczenie pomieszczeń). 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Powiat może zawierać 
z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu 
administracji rządowej. Porozumienia podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
Zgodnie z art. 12 ust. 8a) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie 
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej. 

W związku z powyższym, mając na uwadze rozległość obszarową powiatu kłodzkiego, jak również 
uwzględniając oczekiwania mieszkańców powiatu kłodzkiego zasadnym jest  uruchomienie Terenowego 
Biura Paszportowego na terenie powiatu kłodzkiego. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 

  

Zbigniew Łopusiewicz 
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