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Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego  
podjętych w 2021 roku wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

 

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Realizacja uchwał 

I/1/2021  25 stycznia 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2020 rok 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

I/2/2021  25 stycznia 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

I/3/2021  25 stycznia 
2021 roku 

wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy pożyczki 
długoterminowej z 
Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodem w 
Kłodzku S.A. – w 
restrukturyzacji oraz Zarządcą 
masy sanacyjnej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku 
S.A. w restrukturyzacji z 
siedzibą w Kłodzku – PMR 
Restrukturyzacje S.A. 

Pożyczki udzielono na podstawie umowy 
CRU/KTD/48/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zgodnie z  
harmonogramem wypłat. 

I/4/2021  25 stycznia 
2021 roku 

zmiany uchwały nr IV/21/2020 
Rady Powiatu Kłodzkiego z 
dnia 29 maja 2020 r. w 
sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę, 
zasady przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia, 
innych dodatków oraz trybu i  
kryteriów przyznawania 
nagród ze specjalnego 
funduszu nagród, dla 
nauczycieli zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. 

Stosowana przez placówki oświatowe. 
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I/5/2021  25 stycznia 
2021 roku 

ustalenia na rok 2021 planu 
dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat 
za kształcenie pobierane 
przez uczelnie oraz form i 
specjalności kształcenia, na 
które dofinansowanie jest 
przyznawane w szkołach i 
placówkach oświatowych, dla 
których organem 
prowadzącym jest Powiat 
Kłodzki 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Informacja o podjętej uchwale przekazana 
dyrektorom szkół  w drodze wiadomości email 
26.01.2021.Na podstawie uchwały rozpatrzono 
wnioski  nauczycieli w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego na posiedzeniu ZPK  20 
kwietnia 2021r. 

I/6/2021  25 stycznia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 4 
stycznia 2021 roku na 
Dyrektora Centrum 
Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych 
w Kłodzku 

Uchwała została w dniu 5 stycznia 2021 roku przesłana 
stronie skarżącej, a także przekazana  IntraDokiem 
do wiadomości Starosty Kłodzkiego, Etatowego 
Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu i 
Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku. 

I/7/2021  25 stycznia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 2 
stycznia 2021 roku na 
Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku 

Uchwała została dniu 7 stycznia 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych  w Kłodzku, a także 
przekazana członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego i 
Sekretarzowi IntraDokiem. 

II/8/2021 10 lutego 
2021 roku 

przyjęcia stanowiska 
dotyczącego wsparcia branży 
turystycznej w powiecie 
kłodzkim w związku z 
epidemią COVID – 19 

Uchwała została przesłana do Prezesa Rady Ministrów, 
parlamentarzystów z okręgu wałbrzyskiego, 
Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego oraz Prezesa Dolnośląskiej 
Organizacji Turystycznej. 

23 lutego br. wpłynęła odpowiedź Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z informacją  o wdrożeniu tarczy 
antykryzysowej dla przedsiębiorców, którzy z powodu 
skutków epidemii Covid -19 znaleźli się w trudnej 
sytuacji oraz innych mechanizmach wspierających 
samorządy. 

III/9/2021  24 lutego 
2021 roku 

przyjęcia sprawozdania z 
realizacji zadań Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2016 – 
2020 za rok 2020. 

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr 
X/98/2015 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2016-2020 
Rada Powiatu co roku do końca marca  przyjmuje 
sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ww. 
programie. Rada Powiatu przyjęła stosowna uchwałę. 

III/10/2021  24 lutego 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 
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III/11/2021  24 lutego 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

III/12/2021  24 lutego 
2021 roku sprzedaży nieruchomości za 

cenę niższą niż rynkowa. 

uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 
14.04.2021 r. zawarty został akt notarialny – umowa 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym  (dz. nr 25/5, 
AM-1, obręb Centrum)  poł.  Polanicy – Zdroju przy ul. 
Kłodzkiej na rzecz Gminy Polanica – Zdrój. 

III/13/2021  24 lutego 
2021 roku 

ustalenia uchwalenia 
Powiatowego Programu 
Korekcyjno – Edukacyjnego 
dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie na lata 2021 – 
2025 

Zgodnie z art.6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2020.218 t.j.) opracowanie i realizacja 
programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z 
zakresu administracji rządowej realizowanym przez  
powiat. W roku bieżącym zakończył się okres 
funkcjonowania omawianego programu. 
Podstawowym  celem  działań  korekcyjno¬-
edukacyjnych  jest pomoc w zmianie  zachowań             
i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie,              
a także zwiększenie zdolności do samokontroli 
emocji. Mając na uwadze podstawowe zadania 
programu zachodzi potrzeba podjęcia i realizacji 
nowej edycji programu. Rada Powiatu przyjęła 
stosowna uchwałę. 

III/14/2021  24 lutego 
2021 roku 

uchwalenia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i 
Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021 – 
2025. 

Zgodnie z art.6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2020.218 t.j.) do zadań własnych powiatu w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy 
opracowanie i realizacja powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie. W roku bieżącym 
zakończył się okres funkcjonowania przedmiotowego 
programu, w związku z czym mając świadomość skali 
i znaczenia problemu społecznego jakim jest 
przemoc, zachodzi potrzeba podjęcia i realizacji 
nowej edycji programu. Rada Powiatu przyjęła 
stosowna uchwałę 

III/15/2021 24 lutego 
2021 roku 

zmiany uchwały nr X/83/2020 
Rady Powiatu Kłodzkiego z 
dnia 30 grudnia 2020 roku w 
sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniu 
chronionym treningowym. 

Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, rada powiatu lub rada gminy w 
drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, 
szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. 

Na podstawie art. 97 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy 
opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 
chronionych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z 
osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres 
usług. Wobec powyższego należało uwzględnić w 
przedziałach wartości wskazanych w tabeli w § 3 
uchwały nr X/83/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z 30 
grudnia 2020 r. margines na dokonanie tzw. 
uzgodnień pomiędzy podmiotem kierującym do 
mieszkania chronionego a osobą kierowaną. 
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IV/16/2021  31 marca 
2021 roku 

stanowiska Rady Powiatu 
Kłodzkiego dotyczącego 
pozytywnej oceny działalności 
służb, inspekcji i straży w roku 
2020 w zakresie stanu 
bezpieczeństwa publicznego 
w Powiecie Kłodzkim. 

Na podstawie sprawozdań nadesłanych od służb Rada 
Powiatu Kłodzkiego dokonuje corocznej oceny stanu 
bezpieczeństwa w powiecie kłodzkim za rok ubiegły. 
Rada Powiatu przyjęła stosowna uchwałę 

IV/17/2021  31 marca 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

IV/18/2021  31 marca 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

IV/19/2021  31 marca 
2021 roku włączenia Branżowej Szkoły I 

Stopnia Specjalnej nr 3 w 
Kłodzku do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kłodzku. 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Informacja o podjętej uchwale przekazana 
dyrektorom ZSS w Kłodzku oraz BSISSp celem 
podania do wiadomości publicznej pismem z dnia 
06.04.2021r. W oparciu o uchwałę przygotowano 
projekt majowy Arkusza Organizacyjnego Zespołu 
Szkół Specjalnych  w Kłodzku na rok szkolny 2021/22 

IV/20/2021  31 marca 
2021 roku 

Powiatowego Programu działań 
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 
2021 – 2025. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 
426) do zadań powiatu należy opracowanie i 
realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 
rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych 
programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 
zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych. Opracowanie i uchwalenie 
takiego programu pozwala na przygotowanie 
adekwatnych i celowych działań ukierunkowanych na 
pełniejsze zaspokajanie potrzeb osób 
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Powiatu 
Kłodzkiego. Powiatowy Program Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025 jest 
kontynuacją działań, które podjęto w ramach 
powiatowego programu na lata 2016- 2020. 



   Załączniku nr 1 do Raportu o Stanie Powiatu Kłodzkiego za rok 2021  - strona 5 

IV/21/2021  31 marca 
2021 roku 

Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021 – 
2025. 

Obowiązek opracowania powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych wynika z art. 
19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, na mocy którego do zadań własnych 
powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i 
innych, których celem jest integracja osób i rodzin z 
grup szczególnego ryzyka- po konsultacji z 
właściwymi terytorialnie gminami. 

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025 
jako dokument programowy umożliwia wykonywanie 
zadań w obszarze polityki społecznej poprzez 
określenie kompleksowej, spójnej, długofalowej wizji 
działań, które będą konsekwentnie realizowane przez 
różne podmioty współpracujące ze sobą na rzecz 
dobra wspólnego mieszkańców. 

IV/22/2021  31 marca 
2021 roku 

przyjęcia Powiatowego 
Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021 – 
2023. 

Zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 
zadań własnych powiatu należy między innymi 
opracowanie i realizacja 3- letnich powiatowych 
programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, 
zawierających między innymi coroczny limit rodzin 
zastępczych zawodowych. 

Założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej na lata 2021- 2023 to w szczególności 
rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, wsparcie 
już istniejących form pieczy zastępczej rodzinnej i 
instytucjonalnej oraz przygotowanie młodych osób 
opuszczających pieczę do prawidłowego 
funkcjonowania w dorosłym życiu. 

IV/23/2021  31 marca 
2021 roku 

określenia zadań i podziału 
środków finansowanych z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

 
PUP przyjął do wiadomości i realizacji treść niniejszej 

Uchwały w zakresie tematyki związanej z 
działalnością tutejszego Urzędu  

– część pt. „Rehabilitacja zawodowa” 
W  roku 2021 w ramach przedmiotowych środków  z 

realizowano w zakresie  rehabilitacji zawodowej 2 
szkolenia  dla 2 osób niepełnosprawnych:  

1) fryzjer stylista – kwota 6500,00 zł, 
2) kurs masażu beaty-&Spa – koszt 3840,00 zł . 
PUP przyjął do wiadomości treść niniejszej Uchwały 
w zakresie tytułu „Rehabilitacja zawodowa” 
Ze środków pochodzących z PFRON w roku 2020 nie 

było zainteresowania i nie finansowano działań 
aktywizacyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych w urzędzie  jako bezrobotni i 
poszukujący pracy 

Szczegółowe informacje dot. działalności PUP w 
przedmiotowym zakresie zostały opisane w 
załączniku do uchwały (s.11-16). 
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V/24/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

oceny realizacji Powiatowego 
Programu Działań na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych za 
2020 rok. 

Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2016 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
Powiatowego Programu Działań  na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020, Rada 
Powiatu Kłodzkiego zobowiązała Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego do przedstawiania corocznej informacji z 
realizacji programu za rok poprzedni. Rada Powiatu 
Kłodzkiego pozytywnie oceniła stopień realizacji 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za 2020 rok. 

V/25/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

oceny za 2020 rok realizacji 
Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2016- 
2020. 

PUP przyjął do wiadomości treść niniejszej Uchwały w 
zakresie realizacji celu nr V Strategii pt.:   „Promocja 
zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy”. 
Szczegółowe informacje dot. działalności PUP w 
przedmiotowym zakresie zostały opisane w 
załączniku do uchwały (s.18-20). 

V/26/2021  28 kwietnia 
2021 roku przyjęcia sprawozdania za 2020 

rok z działalności 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz 
wykazu potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. 

Rada Powiatu Kłodzkiego pozytywnie oceniła realizację 
zadań powiatu w zakresie ustawy o pomocy 
społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych, 
przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020, wykaz 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz 
zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy 
zastępczej. 

V/27/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

V/28/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

V/29/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

przyjęcia „Powiatowego 
Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021 – 
2024 z perspektywą na lata 
2025 – 2028”. 

Rada Powiatu Kłodzkiego przyjęła program określający 
hierarchię niezbędnych działań zmierzających do 
poprawy stanu środowiska, który następnie został 
podany do publicznej wiadomości. Program jest 
sporządzany w celu realizacji polityki ekologicznej 
państwa, przyjmowany na 4 lata z perspektywą na 
kolejne 4 lata. 

V/30/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

przejęcia od Gminy Miejskiej 
Nowa Ruda zadania 
publicznego z zakresu 
oświaty. 

Opublikowana na stronie BIP  Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Informacja o przyjęciu projektu uchwały 
przesłana do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie pismem 
z dnia 30 kwietnia 2021r.  sygn.. 
OSW.4323.2.3.2021.OZ3 
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V/31/2021  28 kwietnia 
2021 roku 

przekazania przez Powiat 
Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki 
zadania własnego powiatu w 
zakresie letniego utrzymania 
dróg powiatowych. 

Porozumienie między Powiatem Kłodzkim a Gminą 
Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia Gminie zadania 
własnego Powiatu w zakresie letniego utrzymania 
dróg powiatowych na terenie Gminy Lewin Kłodzki 
zostało zawarte w dn. 27.04.2021 r. Za wykonywanie 
przez Gminę prace Powiat przekazał jej w czerwcu 
2021 r. środki w wysokości 22 000 zł. Zakres prac 
obejmuje sprzątanie oraz koszenie traw w pasie dróg 
powiatowych w okresie od 01.05.2021 r. do 
31.10.2021 r. 

VI/32/2021  31 maja 
2021 roku 

udzielania Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego wotum zaufania. 

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Wałbrzychu. 

VI/33/2021  31 maja 
2021 roku 

rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
Powiatu Kłodzkiego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Kłodzkiego 
za 2020 rok. 

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Wałbrzychu. 

VI/34/2021  31 maja 
2021 roku 

absolutorium dla Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z 
wykonania budżetu Powiatu 
Kłodzkiego za 2020 rok. 

Uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Wałbrzychu. 

VI/35/2021  31 maja 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VI/36/2021  31 maja 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

VI/37/2021  31 maja 
2021 roku przeprowadzenia konsultacji 

społecznych w zakresie 
Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego na 2022 
rok. 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o 
wysokości środków na realizację budżetu 
obywatelskiego w 2022 r., w tym minimalnej i  
maksymalnej wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o 
terminie zgłaszania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego na 2022 r. 

VI/38/2021  31 maja 
2021 roku 

zwiększenia wysokości środków 
finansowych na utrzymanie 
dziecka w placówce 
opiekuńczo- wychowawczej 
typu rodzinnego na terenie 
powiatu kłodzkiego. 

Zgodnie z uchwałą zwiększono jednorazowo w 2021 
roku wysokość środków finansowych na utrzymanie 
dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 
typu rodzinnego, działających na terenie Powiatu 
Kłodzkiego, o kwotę 300 zł na dofinansowanie 
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w 
wieku od 6. do 18. roku życia. 

VI/39/2021  31 maja 
2021 roku 

przyjęcia informacji z realizacji 
Powiatowego Programu 
Przeciwdziałania Bezrobociu 
oraz Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2016- 
2020. 

PUP przyjął do wiadomości treść niniejszej Uchwały 
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VI/40/2021  31 maja 
2021 roku 

przyjęcia Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania 
Bezrobociu oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na 
lata 2021- 2027. 

PUP przyjął do wiadomości i realizacji treść niniejszej 
Uchwały 

VI/41/2021  31 maja 
2021 roku 

zawarcia przez Powiat Kłodzki z 
Gminą Miejską Nowa Ruda 
porozumienia dotyczącego 
założenia i prowadzenia przez 
Powiat Kłodzki przedszkola 
specjalnego w Zespole Szkot 
Specjalnych w Nowej Rudzie. 

Opublikowana na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku.  

Na jej podstawie zawarto porozumienie nr 
CRU/OSW/157/2021  z Gminą Miejską Nowa Ruda, 
które zgłoszono do publikacji  w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

VI/42/2021  31 maja 
2021 roku 

stanowiska Rady Powiatu 
Kłodzkiego dotyczącego 
zamiaru likwidacji IV Wydziału 
Pracy w Sądzie Rejonowym w 
Kłodzku. 

Stanowisko przekazano do Ministra Sprawiedliwości. 

VI/43/2021  31 maja 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 22 
kwietnia 2021 roku na 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 7 czerwca 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi 
PCPR w Kłodzku, a także przekazana członkom 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Sekretarzowi  
Intradokiem. 

VI/44/2021  31 maja 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 26 
kwietnia 2021 roku na 
Starostę Kłodzkiego. 

Uchwała została dniu 7 czerwca 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Staroście 
Kłodzkiemu, a także przekazana członkom Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  Intradokiem. 

VII/45/2021 30 czerwca 
2021 roku zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 
2020 rok. 

Działając na podstawie ustawy o rachunkowości podmiot 
tworzący, którym dla podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest Rada Powiatu 
Kłodzkiego, zatwierdził sprawozdanie finansowe za 
rok 2018r. Uchwałę przekazano podmiotowi 
leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku do 
realizacji. 

VII/46/2021  30 czerwca 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VII/47/2021  30 czerwca 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 
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VII/48/2021  30 czerwca 
2021 roku 

zmiany Statutu podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku. 

Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej statut podmiotu 
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje 
podmiot tworzący oraz wprowadza zmiany do statutu. 
W związku z powyższym Dyrektor  podmiotu 
leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku 
złożyła wniosek o wprowadzenie zmian w Statucie 
podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku. Niniejszą uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego 
wprowadzono następujące zmiany w rozdziale 3 
Statutu podmiotu leczniczego "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku – struktura organizacyjna 
podmiotu leczniczego poprzez: 

dopisanie w §10, pkt.2, ppkt.1, lit.c: 
- oddział rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie 

Covid-19. Uchwałę przekazano podmiotowi 
leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku do 
realizacji. 

VII/49/2021  30 czerwca 
2021 roku założenia Przedszkola 

Specjalnego w Zespole Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie 
oraz nadania statutu. 

Opublikowana na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Uchwała przesłana pismami z dnia 8 lipca 
2021 r. sygn.OSW.4323.2.3.2021.OZ3 do Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie oraz do 
Kuratora Oświaty. Stanowi podstawę do utworzenia 
od 1 września 2021 roku oddziału przedszkola 
specjalnego w ZSS Nowa Ruda. 

VII/50/2021  30 czerwca 
2021 roku rozpatrzenia skargi z dnia 21 

maja 2021 roku na Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 30 czerwca 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi 
PUP w Kłodzku, a także przekazana członkom 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  
Intradokiem. PUP przyjął do wiadomości Uchwałę dot. 
uznania za bezzasadną - skargę z dnia 21.05.2021r.  
- na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 

VIII/51/2021 31 sierpnia 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Edukacji Rady 
Powiatu Kłodzkiego. 

Uchwała została przesłana 07 września 2021 roku radnej 
e-mailem oraz do skrytki 

VIII/52/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwała została przesłana 07 września 2021 roku radnej 
e-mailem oraz do skrytki 

VIII/53/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego  na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VIII/54/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 
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VIII/55/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

zmiany uchwały nr IX/76/2020 
Rady Powiatu Kłodzkiego z 
dnia 25 listopada 2020 roku w 
sprawie ustalenia rozkładu 
godzin pracy oraz 
harmonogramu pracy w porze 
nocnej aptek 
ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu kłodzkiego na rok 
2021. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
Prawo farmaceutyczne ( Dz.U.2020.944 t.j.) 
harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu, po 
wcześniejszym zasięgnięciu opinii samorządów 
lokalnych oraz samorządu aptekarskiego, określa 
rada powiatu. Zapewnienie dostępu do produktów 
medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego 

VIII/56/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

określenia zadań i podziału 
środków finansowanych z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2021 
rok. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w dniu 29 lipca 
2021 r. przekazał informację, że nie wydatkował 
otrzymanych środków w wysokości 155 500 zł i 
zwraca je do dyspozycji Rady Powiatu Kłodzkiego.  

W ramach konkursu na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej zlecanych fundacjom i 
organizacjom pozarządowym z kwoty 80 000 zł 
wydatkowano 68 240 zł. Sporządzono wszystkie 
umowy z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji 
osób niepełnosprawnych na kwotę 21 888 zł z kwoty 
24 000 zł. W wyniku podjęcia uchwały nastąpiło 
zmniejszenie środków w ramach zadania 
Rehabilitacja zawodowa (zmniejszenie o 155 500 zł). 
W ramach zadania Rehabilitacja społeczna 
przesunięcia dotyczyły: dofinansowania sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
(zmniejszenie o 2 112 zł) oraz dofinansowania zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane 
fundacjom i organizacjom pozarządowym 
(zmniejszenie o 11 760 zł). Niewykorzystana kota w 
łącznej wysokości 169 372 zł została przeznaczona 
na zadania dotyczące dofinansowania likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu 
się. 

VIII/57/2021  31 sierpnia 
2021 roku pozbawienia dróg położonych na 

terenie powiatu kłodzkiego 
kategorii drogi powiatowej. 

Pozbawienie drogi powiatowej nr 3330D  przez wieś 
Ścinawka Średnia i odcinka drogi powiatowej nr 
3326D w Ścinawce Dolnej kategorii drogi powiatowej 
nastąpi od dnia 01.01.2022 r. Rada Miejska w 
Radkowie uchwałą nr XLV/317/21 z dnia 30 sierpnia 
2021 r. zaliczyła te drogi do kategorii drogi gminnej. 

VIII/58/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

pozbawienia dróg położonych na 
terenie powiatu kłodzkiego 
kategorii drogi powiatowej. 

Pozbawienie dróg powiatowych bez numeru: ul. Lipowa, 
pl. Mariański, ul. Orla, ul. Ostrowicza, ul. M. 
Konopnickiej, ul. Graniczna (stary przebieg) w Lądku-
Zdroju kategorii drogi powiatowej nastąpi od dnia 
01.01.2022 r. Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwałą nr 
XXXIX/256/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zaliczyła 
te drogi do kategorii drogi gminnej. 
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VIII/59/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 8 
czerwca  2021 roku na 
Dyrektora Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych 
nr 1 i 2  w Domaszkowie. 

Uchwała została dniu 30 czerwca 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi 
PUP w Kłodzku, a także przekazana członkom 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  
Intradokiem. 

VIII/60/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 19 
kwietnia 2021 roku na 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 30 czerwca 2021 roku wysłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi 
PUP w Kłodzku, a także przekazana członkom 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  
Intradokiem. 

VIII/61/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 19 
kwietnia 2021 roku na 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 2021 roku wysłana stronie 
skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi PUP w 
Kłodzku, a także przekazana członkom Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  Intradokiem. 

VIII/62/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 3 
czerwca 2021 roku na 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 2021 roku wysłana stronie 
skarżącej oraz do wiadomości Dyrektorowi PUP w 
Kłodzku, a także przekazana członkom Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  Intradokiem. 

VIII/63/2021  31 sierpnia 
2021 roku 

rozpatrzenia petycji z dnia 21 
czerwca 2021 roku dotyczącej 
podjęcia niezbędnych, 
dostępnych Radzie Powiatu 
Kłodzkiego działań, 
zmierzających do 
przywrócenia zlikwidowanych 
połączeń kursowych na linii 
Jugów- Miasto Nowa Ruda 
przez PKS w Kłodzku S.A. 

Uchwała została dniu 30 września 2021 roku wysłana 
przekazana członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 
Sekretarzowi  Intradokiem. 

IX/64/2021 29 września 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Rozwoju, Promocji, 
Turystyki i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu 
Kłodzkiego. 

05 października 2021 roku uchwała została przesłana 
radnemu e-mail oraz do skrytki. 

IX/65/2021 29 września 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu 
Kłodzkiego. 

05 października 2021 roku uchwała została przesłana 
radnemu e-mail oraz do skrytki. 

IX/66/2021 29 września 
2021 roku 

wyboru Przewodniczącego 
Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych Rady Powiatu 
Kłodzkiego. 

05 października 2021 roku uchwała została przesłana 
radnemu e-mail oraz do skrytki. 

IX/67/2021 29 września 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

IX/68/2021 29 września 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 
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IX/69/2021 29 września 
2021 roku 

pozbawienia dróg położonych na 
terenie powiatu kłodzkiego 
kategorii drogi powiatowej. 

Pozbawienie drogi powiatowej bez numeru o przebiegu 
Ludwikowice Kłodzkie - Nowa Ruda - Włodowice 
kategorii drogi powiatowej nastąpi po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego (tzw. kaskadowe 
przekazanie drogi). Po uprawomocnieniu uchwały 
Rady Powiatu Kłodzkiego droga ta stanie się drogą 
gminną, a jej zarządcami będą: Burmistrz Miasta 
Nowa Ruda - dla odcinka położonego w granicach 
administracyjnych miasta Nowa Ruda i Wójt Gminy 
Nowa Ruda - dla odcinka położonego w granicach 
administracyjnych gminy wiejskiej Nowa Ruda. 

IX/70/2021 29 września 
2021 roku pozbawienia dróg położonych na 

terenie powiatu kłodzkiego 
kategorii drogi powiatowej. 

Pozbawienie drogi powiatowej bez numeru ul. Lipowej w 
Kłodzku kategorii drogi powiatowej nastąpi od dnia 
01.01.2022 r. Rada Miejska w Kłodzku uchwałą nr 
XXXV/332/2021 z dnia 30 września 2021 r. zaliczyła 
tą drogę do kategorii drogi gminnej. 

IX/71/2021 29 września 
2021 roku nadania Stanisławowi Aniołowi 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/72/2021 29 września 
2021 roku nadania Małgorzacie Bednarek 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/73/2021 29 września 
2021 roku nadania Zygmuntowi Byrskiemu 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/74/2021 29 września 
2021 roku nadania Piotrowi Hercogowi 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/75/2021 29 września 
2021 roku nadania Markowi Janikowskiemu 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/76/2021 29 września 
2021 roku nadania Dariuszowi 

Kłonowskiemu Odznaki 
Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 
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IX/77/2021 29 września 
2021 roku nadania Wojciechowi 

Kołodziejowi Odznaki 
Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/78/2021 29 września 
2021 roku nadania Ludwikowi Pikule 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/79/2021 29 września 
2021 roku nadania Zbigniewowi 

Piotrowiczowi Odznaki 
Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/80/2021 29 września 
2021 roku nadania Piotrowi Pustelnikowi 

Odznaki Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/81/2021 29 września 
2021 roku nadania Lilianie Stopce Odznaki 

Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/82/2021 29 września 
2021 roku nadania Szkole Artystycznej 

Open Vocal Odznaki 
Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/83/2021 29 września 
2021 roku nadania Renacie Wolan – 

Niemczyk Odznaki Honorowej 
Powiatu Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/84/2021 29 września 
2021 roku nadania Waldemarowi 

Zielińskiemu Odznaki 
Honorowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Wręczenie dyplomu będącego dokumentem nadania 
oraz dekorację medalem osoby wyróżnionej Odznaką 
zaplanowano na 19 października 2021 r. w trakcie 
uroczystej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w Auli 
Arnošta w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku. 

IX/85/2021 29 września 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 17 
sierpnia 2021 roku na 
Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku. 

Uchwała została dniu 04 października 2021 roku 
wysłana stronie skarżącej oraz do wiadomości 
Dyrektorowi PCPR w Kłodzku, a także przekazana 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi  
Intradokiem. 
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XI/86/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

XI/87/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

XI/88/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Sporządzony 
został protokół uzgodnień w sprawie darowizny 
działek, który będzie podstawa do sporządzenia aktu 
notarialnego darowizny (dz. 195/2 i 195/3, AM-1, 
obręb Nowa Wieś). Zawarcie aktu planuje się na m-c 
luty br. 

XI/89/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Sporządzony 
został protokół uzgodnień w sprawie darowizny 
działki, który będzie podstawa do sporządzenia aktu 
notarialnego darowizny (dz. 25/1, AM-1, obręb 
Wrzosówka).    Zawarcie aktu planuje się na m-c luty 
br. 

XI/90/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

dopuszczenia zapłaty należności 
stanowiących dochody 
budżetu Powiatu Kłodzkiego 
instrumentem płatniczym. 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

XI/91/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

wyboru podmiotu uprawnionego 
do zbadania sprawozdania 
finansowego podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na lata 
2021 i 2022. 

Niniejszą uchwałą wybrano podmiot Biuro Audytorskie 
Prowizja Sp. z o.o. ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków 
do zbadania sprawozdania finansowego podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za 
lata 2021 i 2022.  

XI/92/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

określenia zadań i podziału 
środków finansowanych z 
Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2021 
rok. 

Zgodnie z uchwałą nastąpiło przesunięcie środków w 
ramach zadania Rehabilitacja Społeczna: c) 
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze- 1 393 
506 zł (zmniejszenie o 150 000 zł, kwota przed 
zmianą 1 543 506 zł) i przeznaczenie na zadanie, d) 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
technicznych i w komunikowaniu się – 1 019 372 zł 
(zwiększenie o 150 000 zł; kwota przed zmianą 869 
372 zł).  

Podział środków na zadania finansowane z PFRON 
odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na 
finansowanie tego rodzaju świadczeń i jednocześnie 
zapewnia racjonalne wykorzystanie środków w roku 
bieżącym. 
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XI/93/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

podniesienia wysokości 
świadczeń pieniężnych dla 
rodzin zastępczych 
zawodowych, prowadzących 
rodzinne domy dziecka oraz 
rodzin pomocowych. 

Zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
Rada Powiatu może, w drodze uchwały, podnieść 
wysokość świadczeń pieniężnych dla prowadzących 
rodzinne domy dziecka, rodzin zastępczych 
zawodowych oraz rodzin pomocowych. Tworzenie 
warunków do powstania i działania rodzin 
zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów 
dziecka jest jednym z zadań powiatu określonych 
ustawą. Wzrost cen towarów i usług oraz wzrost płacy 
minimalnej stanowił przesłankę do podniesienia 
wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin 
pomocowych. 

XI/94/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

ustalenia zwiększonej kwoty na 
utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo- 
wychowawczej typu 
rodzinnego prowadzonej 
przez Powiat Kłodzki. 

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej, Rada Powiatu, w drodze 
uchwały, może zwiększyć wysokość środków 
finansowych na utrzymanie dziecka w placówce 
opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego. Zgodnie 
z art. 115 ust. 1 ustawy środki finansowe na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- 
wychowawczej typu rodzinnego przysługują                                    
w zryczałtowanej kwocie. Wzrost kosztów utrzymania, 
w tym: cen na żywność, odzież, pomoce dydaktyczne, 
leki, zorganizowany wypoczynek zimowy i letni, 
stanowił przesłankę do zwiększenia przez Radę 
Powiatu Kłodzkiego zryczałtowanych kwot na 
utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez 
Powiat Kłodzki. 

XI/95/2021  27 
październi
ka 2021 
roku 

ustalenia na 2022 rok wysokości 
opłat za usunięcie pojazdu z 
drogi i jego przechowywanie 
na parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w 
przypadku odstąpienia od 
usunięcia. 

Przekazano do PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji 
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XI/96/2021  30 listopada 
2021 roku 

przyjęcia Programu współpracy 
Powiatu Kłodzkiego z 
organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 
2022. 

Uchwałę zamieszczono na stronie powiatu kłodzkiego 
www.powiat.klodzko.pl, na stronie BIP oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie  starostwa. Na podstawie 
Programu Współpracy ogłoszono 3 konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w 
2022 r. w zakresie kultury, sportu i turystyki. 

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 2021, gdzie  urząd 
kontynuował lub podjął współpracę z 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 
prowadzimy 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) Wniosek o przyznanie środków rezerwy Funduszu 
Pracy na finansowanie projektu pilotażowego Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii. Nazwa projektu 
pilotażowego: „Kredyty na zatrudnienie”. Projekt 
pilotażowy realizowany przez:                         

 Lider - Powiat kłodzki - realizator Powiatowy Urząd 
Pracy (PK), 

Partner 1 - Powiat wałbrzyski - realizator Powiatowy 
Urząd Pracy (PW), 

Partner 2 - Powiat ząbkowicki - realizator Powiatowy 
Urząd Pracy (PZ), 

Partner 3 - Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z 
siedzibą w Wałbrzychu (FAL), 

Partner 4 - Fundację Razem z siedzibą w Wałbrzychu 
(FR) 

Partner 5 - Dolnośląskich Pracodawców z siedzibą w 
Wałbrzychu (DP) -  instytucja dialogu społecznego                     
( związek pracodawców), 

Mimo, że projekt został najlepiej oceniony wśród innych 
projektów w skali kraju nie doszło  do jego 
uruchomienia. 

3) w ramach umowy Partnerstwa Lokalnego 
kontynuowana była współpraca z Klubem Biznesu 
Ziemi Kłodzkiej, szczególnie w zakresie wsparcia 
przedsiębiorczości na terenie powiatu. 
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XII/97/2021  30 listopada 
2021 roku 

sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

XII/98/2021  30 listopada 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

XII/99/2021  30 listopada 
2021 roku 

skargi z dnia 29 października 
2021 roku do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu wniesionej przez 
Gminę Nowa Ruda na 
uchwałę Rady Powiatu 
Kłodzkiego nr IX/69/2021 z 
dnia     29 września 2021 roku 
w sprawie pozbawienia drogi 
powiatowej (byłej drogi 
wojewódzkiej nr 380) kategorii 
drogi powiatowej. 

Uchwała została przekazana do WSA we Wrocławiu. 

XII/100/2021  30 listopada 
2021 roku 

ustalenia wynagrodzenia 
Starosty Kłodzkiego. 

Uchwała została przekazana do realizacji Kadry, 
Sekretarz Powiatu. 

XII/101/2021  30 listopada 
2021 roku 

ustalenia zasad i wysokości 
przyznawania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych 
dla radnych Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwała realizowana na bieżąco poprzez naliczanie diet 
radnym oraz co miesięczne ich wypłacanie przez 
Wydział Finansowy w/m 

XII/102/2021  30 listopada 
2021 roku określenia rozkładu godzin pracy 

oraz harmonogramu pracy w 
porze nocnej aptek 
ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu kłodzkiego na rok 
2022. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku 
Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2020.944 t.j.) 
harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu, po 
wcześniejszym zasięgnięciu opinii samorządów 
lokalnych oraz samorządu aptekarskiego, określa 
rada powiatu. Zapewnienie dostępu do produktów 
medycznych dla mieszkańców powiatu kłodzkiego- 
uchwała obowiązuje od 1.stycznia 2022 roku.  

XII/103/2021  30 listopada 
2021 roku 

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

Uchwała w trakcie realizacji. Rozpoczęto procedurę 
utworzenia biura paszportowego. Ostateczna forma 
funkcjonowania biura jest w tracie ustalania z 
Wojewodą Dolnośląskim.  

XII/104/2021  30 listopada 
2021 roku powołania Komisji Konkursowej 

w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego 
na stanowisko dyrektora 
podmiotu leczniczego 
„Zespołu Opieki Zdrowotnej” 
w Kłodzku. 

Rada Powiatu powołała Komisję konkursową celem 
przeprowadzenia postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

Posiedzenie komisji konkursowej odbyło się w dniach 
10.01.i 12.01.2022 roku. Komisja konkursowa uległa 
rozwiązaniu z mocy prawa z dniem nawiązania 
stosunku pracy z osobą wyłonioną w postępowaniu 
konkursowym tzn. 14.01.2022 roku. 

XII/105/2021  30 listopada 
2021 roku 

rozpatrzenia skargi z dnia 9 
października 2021 roku na 
Starostę Kłodzkiego. 

Uchwała została w dniu 03 grudnia 2021 roku przesłana 
stronie skarżącej oraz do wiadomości Zarządowi 
Powiatu Kłodzkiemu Sekretarzowi Intradokiem. 
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XIII/106/2021  15 grudnia 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

XIII/107/2021  15 grudnia 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

XIV/108/2021  29 grudnia 
2021 roku 

podjęcia uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

XIV/109/2021  29 grudnia 
2021 roku 

podjęcie Uchwały Budżetowej 
Powiatu Kłodzkiego na rok 
2022. 

Ustalono ostateczne do realizacji kwoty budżetu powiatu 
na rok 2022 oraz na ich postawie sporządzone 
zostaną ostateczne kwoty dochodów i wydatków wg 
działów, rozdziałów i paragrafów do realizacji przez 
jednostki organizacyjne powiatu. Uchwałę ogłoszono 
na BIP Powiatu Kłodzkiego, przekazano do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem Systemu 
Zarządzania Budżetami JST Besti@ oraz do 
Województwa Dolnośląskiego w celu ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
(biuro rady). 

XIV/110/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zmiany budżetu Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2021 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

XIV/111/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem 
systemu BeSTi@. 

XIV/112/2021  29 grudnia 
2021 roku 

wydatków budżetowych, których 
niezrealizowane planowane 
kwoty nie wygasają z 
upływem roku budżetowego 
2021. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną do jednostek 
organizacyjnych. 

XIV/113/2021  29 grudnia 
2021 roku 

wskazania 
Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu Kłodzkiego 
upoważnionego do 
dokonywania wobec 
Przewodniczącego Rady 
Powiatu Kłodzkiego czynności 
określania w poleceniu 
wyjazdu służbowego terminu i 
miejsca wykonywania zadania 
oraz miejscowości 
rozpoczęcia i zakończenia 
podróży służbowej. 

Uchwała realizowana na bieżąco poprzez dokonanie 
przez Wiceprzewodniczącego RPK polecenia wyjazdu 
służbowego lub innego zadania do którego 
uzależnione jest upoważnienie.                         
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XIV/114/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zmiany uchwały Rady Powiatu 
Kłodzkiego nr XI/95/2021 z 
dnia 27 października 2021 
roku w sprawie ustalenia na 
2022 rok wysokości opłat za 
usunięcie pojazdu z drogi i 
jego przechowywanie na 
parkingu strzeżonym oraz 
wysokości kosztów w 
przypadku odstąpienia od 
usunięcia. 

Przekazano do PKS w Kłodzku S.A.- w restrukturyzacji 

XIV/115/2021  29 grudnia 
2021 roku 

wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy z Przedsiębiorstwem 
Komunikacji Samochodowej w 
Kłodzku S.A.- w 
restrukturyzacji na 
świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu 
zbiorowego na liniach 
komunikacyjnych o 
charakterze użyteczności 
publicznej na terenie Powiatu 
Kłodzkiego. 

Umowa została zawarta w dniu 31.12.2021 r. 

XIV/116/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zatwierdzenia Uchwały nr 
202/2021 z dnia 9 grudnia 
2021 roku Zarządu Powiatu 
Kłodzkiego w sprawie 
wyznaczenia apteki do 
pełnienia dyżuru w porze 
nocnej w dniu 31 grudnia 
2021 roku na terenie Miasta 
Kłodzko i Gminy Kłodzko. 

Wyznaczenie zastępstwa za aptekę która zaprzestała 
prowadzenia działalności w celu zapewnienia dostępu 
do produktów medycznych dla mieszkańców powiatu 
kłodzkiego.  

XIV/117/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Rozwoju, Promocji, 
Turystyki i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu 
Kłodzkiego. 

04.01.2022 r. przesłano pocztą elektroniczną e-mailem 
do radnemu p. Mariuszowi Borcz 

XIV/118/2021  29 grudnia 
2021 roku 

zmiany w składzie osobowym 
Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Kłodzkiego. 

04.01.2022 r. przesłano pocztą elektroniczną e-mailem 
do radnemu p. Mariuszowi Borcz 

XIV/119/2021  29 grudnia 
2021 roku zatwierdzenia planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na rok 
2022. 

W dniu 05.01.2022 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, 
oddziałów zamiejscowych Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku, dyrektorów jednostek organizacyjnych 
powiatu, samodzielnych stanowisk, pracowników  
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

XIV/120/2021  29 grudnia 
2021 roku zatwierdzenia ramowych planów 

pracy komisji Rady Powiatu 
Kłodzkiego na 2022 rok. 

W dniu 05.01.2022 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, 
oddziałów zamiejscowych Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku, dyrektorów jednostek organizacyjnych 
powiatu, samodzielnych stanowisk, pracowników  
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
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XIV/121/2021  29 grudnia 
2021 roku zatwierdzenia ramowego planu 

pracy Rady Powiatu 
Kłodzkiego na 2022 rok. 

W dniu 05.01.2022 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, 
oddziałów zamiejscowych Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku, dyrektorów jednostek organizacyjnych 
powiatu, samodzielnych stanowisk, pracowników  
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

XIV/122/2021  29 grudnia 
2021 roku 

skargi z dnia 10 listopada 2021 
roku na Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w 
Jugowie. 

W dniu 05.01.2022 r. przesłano stronie skarżącej oraz do 
wiadomości Dyrektorowi PCPR w Kłodzku, a także 
przekazana członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 
Sekretarzowi  Intradokiem. 

 


