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Realizacja polityk, programów i strategii wg stanu na 31 grudnia 2021 r. 

Nazwa dokumentu  1. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego  
 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Strategia Rozwoju Powiatu do 2030 r. jest aktualnie opracowywana. Planuje 
się przyjęcie dokumentu przez RPK w IV kwartale 2022 r. 

Podstawowe założenia 

Opracowanie dokumentu wspólnie ze wszystkimi 14 gminami w powiecie 
kłodzkim zakładającego kierunki rozwoju ponadlokalnego, wykorzystując 
model struktury funkcjonalno-przestrzennej i w oparciu o przeprowadzoną 
diagnozę procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych toczących 
się w powiecie. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Realizacja prac związanych z opracowaniem Diagnozy Powiatu Kłodzkiego, 
która będzie podstawą do opracowania „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego 
do 2030 roku”. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

W dniu 30 czerwca 2021 podpisano umowę nr CRU/RPK/221/2021 na 
opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego z firmą EffiCon sp. z o.o. 
spółka komandytowa. Umowa była aneksowana i ostatecznie termin 
przygotowania dokumentu wyznaczono na 31 sierpnia 2022 r. W roku 2021 
zarządzeniem nr 107/2021 Starosty Kłodzkiego z 9 sierpnia 2021 r. powołany 
został Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021-2030”. Przygotowany został także projekt dizagnozy powiatu kłodzkiego, 
zgłaszanie uwag i konsultacje dokumentu zaplanowano w roku 2022.  

 

Nazwa dokumentu  2. Strategia Rozwoju Sudety 2030 
Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr XIII/140/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z 27 grudnia 2018 r. w 
sprawie przyjęcia Strategii społeczno-gospodarczego rozwoju południowej i 
zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategią Rozwoju Sudety 2030". 

Podstawowe założenia 

Głównym celem Strategii było zwiększenie szans na wyrównanie dysproporcji 
w dostępie do środków UE pomiędzy regionem wrocławsko-legnickim 
województwa dolnośląskiego, a obszarami górskimi (tj. podregion jeleniogórski 
i wałbrzyski). 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Założenia strategii implementowane zostały do innych dokumentów 
strategicznych, m.in. Planu Działań ZIT POF (Kłodzko-Dzierżoniów- 
Ząbkowice Śl.) oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (projekty wraz z 
szacunkowym kosztem ich wykonania w bieżącej perspektywie finansowej 
2021-2027). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Opracowano wstępne założenia projektów, które będą składane przez Powiat 
Kłodzki do FST i ZIT POF. 
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Nazwa dokumentu  3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

UCHWAŁA NR VI/40/2021 RADY POWIATU KŁODZKIEGO 
z dnia 31 maja 2021 r. 

Podstawowe założenia 

Cel główny:  Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy: 
 
Cele szczegółowe: 
1.  Uczestnictwo bezrobotnych w programach rynku pracy. 
2.  Wspieranie osób defaworyzowanych na rynku pracy. 
3.  Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. 
4.  Wspieranie mobilności na krajowym i europejskim rynku pracy. 
5. Planowanie i organizowanie działań z zakresu rozwoju potencjału 

zawodowego.  
6. Opracowanie i wdrażanie programów wsparcia w zakresie  wyrównywania 

szans na rynku pracy. 
7    7.  Promocja partnerstwa lokalnego. 
8. Realizowanie programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

Europejskiego     Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. 
9.  Wspieranie rozwoju potencjału zawodowego pracowników i pracodawców 

w ramach  Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
10.Współpraca z instytucjami rynku pracy oraz samorządem lokalnym w 

zakresie łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia. 
 
Oczekiwane efekty:  
1. Zmniejszenie liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia i utrzymanie 

tendencji spadkowej.  
2.   Zwiększenie aktywności i mobilności  zawodowej osób bezrobotnych. 
3.   Zwiększenie poziomu samozatrudnienia bezrobotnych. 
4. Zwiększenie motywacji oraz umiejętności osób bezrobotnych do 

samodzielnego poruszania się na rynku pracy. 
5.  Zwiększenie kwalifikacji i uprawnień zawodowych osób bezrobotnych, 

pracowników i pracodawców.  
6.  Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy. 
7.   Powstanie dodatkowych miejsc pracy. 
8.   Rozwój pośrednictwa pracy. 
9.   Wzrost liczby pozyskanych ofert pracy. 
 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Informacje zawarte w Raporcie o stanie powiatu kłodzkiego za rok 2021  
w pkt VIII.15 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  
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Nazwa dokumentu  4. Program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu kłodzkiego 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr II/18/2012 z dnia 7 marca 2012 roku 

Podstawowe założenia 

Określenie perspektyw modernizacji dróg powiatowych, umożliwiając tym 
samym dążenie do integracji przestrzennej powiatu poprzez poprawę 
dostępności do stref gospodarczych i turystycznych jak i do poprawy 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Powiat Kłodzki w 2021 roku realizował 26 zadań inwestycyjnych oraz 3 
zadania remontowe współfinansowane ze środków zewnętrznych, których 
celem była poprawa stanu technicznego dróg powiatowych, a co za tym idzie 
poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. 11 z tych zadań dotyczyło 
sporządzenia dokumentacji technicznych i map do celów projektowych, 
natomiast pozostałe 18 obejmowało wykonanie robót budowlanych. 
Łącznie w 2021 roku przebudowano 7,852 km dróg powiatowych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Ważniejsze inwestycje drogowe realizowane w 2021 roku: 
1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole-

Zdrój na długości  2,41 km” 
2) „JASZKOWA DOLNA - ŻELAZNO - MARCINÓW droga dojazdowa do 

gruntów rolnych” 
3) „Przebudowa mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu DP nr 3279D w 

Żelaźnie, km 5+032” 
4) „Przebudowa przepustu i murów oporowych w ciągu dróg powiatowych nr 

3260D i 3227D w Jaszkowej Dolnej” 
5) „Zabezpieczenie drogowego obiektu mostowego, typu Gerber, 

zlokalizowanego przy ul. Marszałka Piłsudskiego w miejscowości Nowa 
Ruda” 

6) „Remont drogi powiatowej ul. Ostrowicza w Lądku-Zdroju” 
7) „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 

km - II etap” 
8) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3311D w Starej Łomnicy na 

długości 0,787 km” 
9) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3278D Gorzanów - Zabłocie 

na długości 0,8 km” 
10) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w Skrzynce na 

długości 0,76 km” 
11) „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3257D w Konradowie na 

długości 0,8 km” 
12) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3254D ul. Sudecka w 

Stroniu Śląskim” 
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Nazwa dokumentu  5. Powiatowy Program Działań na Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr IV/20/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31  marca 2021 r. 

Podstawowe założenia 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia, w rozwijaniu 
świadomości społecznej oraz w rozwiązywaniu występujących problemów, 
poprzez: 

1) Zaspokojenie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON; 

2) Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych (sport, kultura, 
turystyka i rekreacja); 

3) Realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych; 

4) Realizację zadań z zakresu społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych; 

5) Promowanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowań ze 
środków PFRON dla osób niepełnosprawnych; 

6) Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Realizację założeń przyjętych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych na lata 2021- 2025 umożliwiły m.in. środki 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznawane według 
algorytmu samorządom powiatowym, programy celowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym program „Aktywny 
samorząd”, a także środki własne Powiatu Kłodzkiego. 
W roku 2021  w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 
III” pozyskano ze środków PFRON 558 584zł na: 
- likwidację barier transportowych : zakup autobusów (Gmina Kudowa Zdrój 
oraz Bystrzyca Kłodzka) i busa ( Gmina Lewin Kłodzki)  do przewozu osób 
niepełnosprawnych . 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Szczegółowa informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok została przedstawiona  
w uchwale nr V/30/2022 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2022 r.  
w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za 2021 rok. 

 

 

Nazwa dokumentu  6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2023  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na 
lata 2021- 2023 przyjęty uchwałą Nr IV/22/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego 
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ewentualnych zmian 
dokumentów)  

z dnia 31 marca 2021 r. 

Podstawowe założenia 

1. Zapewnienie pieczy zastępczej dzieciom trwale lub czasowo 
pozbawionym opieki rodzicielskiej 

2. Utrzymanie na dobrym poziomie funkcjonowania istniejącej 
infrastruktury pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim 

3. Umożliwienie osobom usamodzielnianym podniesienia poziomu 
wykształcenia, kompetencji i samodzielności 

4. Podniesienie standardów realizacji zadań wynikających z ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na szczeblu powiatu. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Podstawowe Założenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego w ocenianym okresie uważa się 
za zrealizowane. Poszczególne działania realizowane były w ramach 
posiadanych środków finansowych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

1. Realizacja kampanii informacyjnej w środowisku lokalnym na temat 
propagowania rodzicielstwa zastępczego oraz naboru na rodziny 
zastępcze 

2. Przeprowadzenie procedury kwalifikującej do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej spokrewnionej i niezawodowej dla 57 osób 

3. Przeszkolenie i wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla 13 
kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową 

4. Przeszkolenie i wydanie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla 6 
kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową 

5. Podpisanie umowy na rodzinny dom dziecka 
6. Dostosowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych do 

obowiązujących przepisów, tj. do ilości dzieci 
7. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej oraz opiekunów zastępczych 
8. Zapewnienie dostępu do pomocy prawnej dla podmiotów rodzinnej 

pieczy zastępczej, a także osób usamodzielnionych 
9. Objęcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opieką 

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 
10. Organizacja szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze dla 

osób prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz 
szkoleń podnoszących kompetencje koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej 

11. Terminowe wypłacanie świadczeń, dodatków i środków finansowych 
dla podmiotów pieczy zastępczej 

12. Utworzenie mieszkań chronionych treningowych dla 4 osób 
usamodzielnianych 

 
 

Nazwa dokumentu  7. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem Uchwała Nr IV/21/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 r. 
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ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Podstawowe założenia 

1) Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej; 
2) Zapewnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz 

placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej 
wielowymiarowego wsparcia procesu usamodzielnienia; 

3) Rozwój systemu wspierania osób starszych, przewlekle lub ciężko 
chorych; 

4) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 
5) Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy; 
6) Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących 

się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą; 
7) Poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Analiza rezultatów działań podejmowanych we wszystkich obszarach Strategii 
w roku 2021 pozwala na stwierdzenie, iż większość z założonych celów 
osiągnięto, dzięki wzajemnej współpracy zaangażowanych instytucji. 
Podejmowane działania realizowane były w ramach posiadanych  
i pozyskiwanych środków finansowych (środki budżetu Powiatu Kłodzkiego, 
dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środki  
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze 
europejskie). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

1) Zapewnienie dzieciom pozbawionym czasowo lub długotrwale opieki 
rodzicielskiej opieki i wychowania w pieczy zastępczej; 

2) Objęcie osób usamodzielnianych wsparciem finansowym oraz 
rzeczowym; 

3) Zapewnienie wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki  
w domach pomocy społecznej;  

4) Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia; 
5) Aktywizacja osób bezrobotnych; 
6) Zapewnienie mieszkańcom powiatu kłodzkiego dostępu do wsparcia  

w zakresie interwencji kryzysowej; 
7) Wspieranie rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 
8) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez 

zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,  
a także organizowanie spotkań informacyjnych dla organizacji 
pozarządowych.  

 
Szczegółowa informacja na temat oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021- 2025 została przedstawiona w uchwale nr V/31/2022 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie oceny za 2021 rok realizacji 
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021- 2025. 
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Nazwa dokumentu  

8. Program współpracy Powiatu Kłodzkiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2021 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr IX/71/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2020 r. w 
sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami  
pozarządowymi  i  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021. 

Podstawowe założenia 

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia oraz 
pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców powiatu poprzez 
stwarzanie im możliwości i warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu 
publicznym. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Realizacja głównych założeń Programu Współpracy polegała na zlecaniu  
realizacji  zadań  publicznych  na  zasadach  określonych w ustawach 
poszczególnym organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego oraz przygotowywaniu spotkań, szkoleń, 
konferencji, a także rejestracji stowarzyszeń zwykłych oraz nadzoru nad 
stowarzyszeniami. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

W  2021 r. przedmiotem działań podejmowanych w ramach współpracy 
powiatu z organizacjami pozarządowymi była realizacja priorytetowych zadań 
z zakresu: pomocy  społecznej,  systemu  pieczy  zastępczej  i  wspierania  
osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu, promocji, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
Najważniejsze  zadania  realizowane  były  na  podstawie  umów zawieranych 
po rozstrzygnięciu konkursów ofert lub w trybie art. 19 a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Nazwa dokumentu 9. Program korekcyjno-edukacyjny 
Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr III/13/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Korekcyjno- Edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 2021-2025 
 

Podstawowe założenia 

Zwiększenie skuteczności działań mających na celu minimalizowanie skutków 
zjawiska przemocy w rodzinie. 
Adresatami programu są osoby dorosłe, identyfikujące się z problemem 
przemocy domowej, skierowane przez lokalne instytucje tworzące system 
pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Program nie był realizowany w roku 2021 z uwagi na limit wydatkowania 
środków dla realizatorów z budżetu państwa na jednego uczestnika 900 zł, 
który jest określony w załączniku nr 2 do Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 oraz małe 
zainteresowanie uczestnictwem sprawców przemocy.  
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Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Współpraca z Gminnymi Zespołami Interdyscyplinarnymi w powiecie kłodzkim, 
kontakt z Prokuratorem Rejonowym, kuratorami sądowymi oraz pracownikami 
socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej. 
Jedna osoba, która wyraziła chęć do udziału w zajęciach została 
poinformowana o możliwości uczestnictwa w powiatach sąsiednich. 
 
 

 

Nazwa dokumentu  10. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Kłodzkiego 
na lata 2015 – 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu inwestycyjnego dla powiatu kłodzkiego na lata 
2015-2020”. 

Podstawowe założenia 

Wieloletni Plan Inwestycyjny zawierał listę zadań inwestycyjnych, 
przewidzianych do realizacji w latach 2015-2020 wraz z zakresem rzeczowym 
i źródłami finansowania oraz podziałem na zadania podstawowe i rezerwowe. 
Dokument byłt elementem polityki finansowej prowadzonej przez władze 
powiatu w różnych sferach działalności publicznej.  

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

W dokumencie zaplanowano realizację zadań do końca 2020 r. W roku 2021 
przygotowano ostatnie sprawozdanie z realizacji WPI. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

W 2021 r. przygotowano sprawozdanie z realizacji WPI w roku 2020, które 
zostało przygotowane i przekazane Radzie Powiatu Kłodzkiego w II kwartale 
2021 r. 

 

Nazwa dokumentu  
11. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2018-2021 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2018               
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 
2018–2021. 

Podstawowe założenia 

Istotą programu jest kontynuacja działań realizowanych na terenie powiatu, 
zgodnie z obowiązującym w poprzednich latach programami, w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem jest skoncentrowanie 
sił i środków, jakimi dysponują instytucje powołane do utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz optymalne ich 
wykorzystanie. Za podstawowy środek do realizacji tego celu przyjęto 
współdziałanie wszystkich służb czuwających nad bezpieczeństwem. 
Natomiast w zakresie podnoszenia stanu bezpieczeństwa należy stosować 
szeroko zakrojone działania prewencyjne i profilaktyczno - wychowawcze. 
Finansowanie programu realizowane jest z dostępnych środków budżetowych 
powiatu, służb, inspekcji, straży oraz innych funduszy przeznaczonych m.in. 
na profilaktykę i bezpieczeństwo. Ponadto program uwzględnia: 
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− edukację lokalnego społeczeństwa w zakresie zapobiegania 
przestępczości i aktywizowania do samopomocy mieszkańców i służb, 

− stałe minimalizowanie poziomu przestępczości, patologii rodzin, 
demoralizacji nieletnich, 

− możliwości współpracy społeczeństwa i instytucji pozarządowych                         
z władzami Powiatu i służbami w zakresie polepszenia stanu 
bezpieczeństwa, 

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez 
odpowiednie oznakowanie i prace strukturalne, 

− poprzez poprawę wskaźnikowego stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie wzmóc poczucie bezpieczeństwa wśród 
miejscowej ludności. 

Przedstawione w programie zagrożenia mają największy wpływ na stan 
poczucia bezpieczeństwa przez społeczność lokalną. Zagrożenia te są 
szeroko opisane i udokumentowane bogatym materiałem statystycznym. 
Aktualny stan bezpieczeństwa oraz analiza zagrożeń wytyczają kierunki 
działania w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego. 
Analiza zagrożeń pozwala także wychwycić czynniki mające największy wpływ 
na ocenę bezpieczeństwa. Cele programu: 
− poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu. 
− osiągnięcie wzrostu świadomości społecznej mieszkańców w zakresie 

konieczności wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa                            
i wykrywalności przestępstw. 

− wzrost poszanowania prawa na terenie powiatu i kreowanie w tym 
zakresie właściwych postaw obywatelskich. 

− kontynuowanie sprawdzonych skutecznych działań o charakterze 
prewencyjnym wpływających na ograniczenie bądź eliminację uciążliwych 
zdarzeń , nieprawidłowości i zagrożeń występujących na terenie powiatu 
kłodzkiego. 

− kontynuowanie działań w kierunku dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Realizowane na bieżąco wg katalogu zadań zgłoszonych do Programu. 
Sprawozdawczość na bieżąco w dokumencie „Ocena działania służb, inspekcji  
i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim” 
przyjmowanym co roku za rok poprzedni przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Grupa Sudecka GOPR  
W roku 2021 ratownicy Grupy Sudeckiej GOPR przeprowadzili łącznie: 
314 wypraw, akcji i interwencji w systemie ratownictwa górskiego 
powszechnego, z czego: 
- 65 to wyprawy wymagające użycia znacznych sił i środków 
- 10 razy ratownicy GOPR współpracowali z Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym – Bazy HEMS Opole i Wrocław. 
- Pomimo podjętych działań nie udało się uratować życia 8 osobom. 
Odnotowano wzrost wypadkowości w stosunku do roku 2020 o blisko 13%. 
W 2021 roku  Grupa Sudecka GOPR zrzeszała łącznie 158 ratowników,                   
w tym: ratownicy etatowi 19, ratownicy ochotnicy 69, kandydaci 18, pozostali 
(stan pozasłużbowy, urlopowani itd.) 52. 
W roku 2021 dyżury były pełnione w: 
- Stacji Centralnej w Wałbrzychu (całoroczna, całodobowa) 
- Stacji Ratunkowej Zieleniec (całoroczna) 
-Stacji Ratunkowej Międzygórze (całoroczna) 
- Stacji Ratunkowej Karłów (sezonowa, w sezonie letnim) 
- Punktach ratowniczych przy Ośrodkach Narciarskich Czarna Góra i Zieleniec 
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(zgodnie ze stosownymi umowami na zabezpieczenie terenów narciarskich 
podpisanymi z ww. gestorami) 
W 2021 roku ratownicy Grupy Sudeckiej GOPR przeprowadzili łącznie 471 
akcji i interwencji na Zorganizowanych Terenach Narciarskich ( Zieleniec-294, 
Czarna Góra-177).  
 
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku  
W 2021 roku na terenie powiatu kłodzkiego wszczęto 814 postępowań                    
o przestępstwa kryminalne w podstawowych kategoriach ocennych (tj. 
kradzieże, włamania, rozboje, bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, 
uszkodzenie mienia). Ilość wszczętych postępowań jest niższa o 57 w 
porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (dynamika 93,5%).    
W 2021 roku funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku i 
jednostek jej podległych przeprowadzili ogółem 3516 postępowań 
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (w 2020 – 3025, 2019 – 2909),                 
z czego skierowano 1460 wniosków o ukaranie do organów orzekających (w 
2020 – 1244, 2019 – 1258). W 2056 przypadkach odstąpiono od skierowania 
wniosku (w 2020 – 1781, 2019 – 1651), w tym w 750 przyczyną było nie 
wykrycie sprawcy wykroczenia (w 2020 – 762, 2019 – 885). Pozostałą liczbę 
czynności wyjaśniających, w których odstąpiono od skierowania wniosku                   
o ukaranie, stanowią sprawy gdzie wobec sprawcy na podstawie art. 41 kw. 
zastosowano pouczenie, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie 
czynności wyjaśniających zastosowano postępowanie mandatowe, a także z 
uwagi na brak wniosku o ściganie, brak dostatecznych dowodów winy, brak 
cech wykroczenia oraz uwzględniono zmianę kwalifikacji zdarzenia na 
przestępstwo.  
Ogółem w 2021 roku funkcjonariusze KPP w Kłodzku i jednostek jej 
podległych nałożyli 18265  ( w 2020 – 11677) mandatów karnych.  
Na terenie powiatu kłodzkiego w 2021 roku odnotowano tendencję spadkową 
czynów karalnych (w kategoriach przestępstw) popełnianych przez nieletnich 
w stosunku do roku 2020.  
W 2021 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 
sporządzili łącznie 482 Niebieskie Karty (337 wszczynających procedurę i 145 
dotyczących kolejnych przypadków przemocy w rodzinach już objętych 
procedurą). W porównaniu do roku 2020 widać wzrost o 30 sporządzonych 
Niebieskich Kart ogółem (33 wszczynające procedurę więcej i 3 mniej 
dotyczące kolejnych przypadków przemocy w rodzinach już objętych 
procedurą).  
Powiatowa Straż Pożarna    
Jednym z zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Komendę Powiatową 
PSP w Kłodzku w 2021 roku było wykonanie wielobranżowej dokumentacji 
projektowej i technicznej dla zadania "Budowa Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Kłodzku". 
Przetarg na wykonanie w/w dokumentacji rozstrzygnięty został w dniu 18 
stycznia 2021 roku, a firma która go wygrała, tj. A.DO XXI Sp. z o.o.                 
z Poznania w dniu 4 lutego podpisała z Komendantem Powiatowym 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku bryg. Rafałem Chorzewskim umowę 
na jej wykonanie.  
W dniu 15 listopada 2021 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kłodzku miało miejsce przekazanie kompletnej 
dokumentacji techniczno-budowlanej wraz z prawomocną decyzją                            
o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. "Budowa nowego obiektu Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Kłodzku”.  
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Koszt inwestycji wyniósł 199 875,00 zł a swoim zakresem obejmował m.in.: 
- stworzenie koncepcji na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, 
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach 
wraz z przyłączami (projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, 
kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i inne) oraz 
wizualizacji, 
- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 
W 2021 roku w związku z działaniami ratowniczymi na terytorium Grecji na 
podstawie Rozkazu nr 30 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie delegowania strażaków do pełnienia 
służby poza granicą państwa w grupie ratowniczej „Grecja 2021” wydano 57 
500,00 złotych w celu przywrócenia do stanu pierwotnego pojazdu GCBA 8/60 
SCANIA z JRG PSG w Nowej Rudzie oraz agregatu prądotwórczego 
przewoźnego GPW45DZ (zakupiono m.in. 12 sztuk nowych opon, wymieniono 
obudowę lusterka, naprawiono powłokę lakierniczą pojazdu i wymieniono 
materiały eksploatacyjne). 
W przeciągu roku kalendarzowego wykonano prace remontowe Zapasowego 
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku w obiekcie 
JRG PSP w Nowej Rudzie (wartość zadania 40 000,00 zł), stanowisk 
garażowych w obiekcie JRG PSP w Kłodzku (łączna kwota zadania 80 000,00 
zł) oraz dachu na obiekcie JRG PSP w Nowej Rudzie polegające na wymianie 
orynnowania i wykonaniu obróbek blacharskich (wartość prac to 25 000,00 zł).  
W 2021 r. dokonano również zakupu mobilnego sterownika do systemu 
łączności radiowej w ramach zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu 
dla jednostek organizacyjnych PSP woj. dolnośląskiego”. 
Analiza wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych                 
w latach 2017-2021 wskazuje jednoznacznie, iż obiekty zamieszkania 
zbiorowego objęte są największym nadzorem ze strony tut. Komendy.  
Działania te są wynikiem przede wszystkim faktu, iż jest to najliczniejsza grupa 
obiektów występujących na terenie powiatu kłodzkiego, co nierozerwalnie 
łączy się z ilością ujawnianych w trakcie kontroli nieprawidłowości.  

 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
Według ewidencji na koniec roku 2021 pod nadzorem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku znajdowały się 3 780 obiekty 
żywienia i żywności, obiekty użyteczności publicznej i wodne, obiekty 
działalności leczniczej, zakłady pracy oraz obiekty nauczania i wychowania. 
Ponadto zgłoszonych zostało 386 turnusów w 89 obiektach wypoczynku                     
i rekreacji.  
W 2021 roku pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej                  
w Kłodzku przeprowadzili 28 963 czynności kontrolnych w wyniku, których 
wydano 1 901 decyzji, postanowień i specjalistycznych opinii.  
Ponadto działaniami oświatowo- zdrowotnymi objęto 16 358 dzieci, młodzieży    
i osób dorosłych. Pracownicy PSSE w ramach działalności podstawowej 
przeprowadzili 3 153 badań i 7 926 oznaczeń.  
Oceniono jakość wody w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach 
kontroli wewnętrznej prowadzonej przez podmioty wodociągowe oraz                       
w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwową Inspekcję 
Sanitarną. 
W wyniku prowadzonego nadzoru sanitarnego w 2021 roku skontrolowano 237 
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obiektów użyteczności publicznej. 
W 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor w Kłodzku obejmował nadzorem 
31 szkół podstawowych,  30 zespołów szkół,  5 liceów ogólnokształcących, 2 
szkoły policealne, 2 samodzielne szkoły specjalne. Przeprowadzono 33 
kontrole szkół podstawowych,  22 kontrole zespołów szkół (w tym 
specjalnych), 3 kontrole liceów ogólnokształcących, 2 kontrole szkół 
specjalnych, 3 kontrole szkół policealnych.  
Państwowy Powiatowy Inspektor w Kłodzku obejmował nadzorem także 
wypoczynek dzieci i młodzieży. Zgodnie z elektroniczną bazą wypoczynku, na 
terenie powiatu kłodzkiego zarejestrowano 5 turnusów wypoczynku zimowego 
i 381 turnusów wypoczynku letniego. 
 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Zadania realizowane: 
-organizacja i prowadzenie kursów na ratownika wodnego, 
-prowadzenie punktu konsultacyjnego dla kierowników basenów i 
kąpielisk, 
-prowadzenie kontroli kąpielisk w porozumieniu z KPP w Kłodzku i 
PSSE, 
-szkolenie kierowników obozów, kolonii, rajdów, spływów itp. 
Organizowanych w sezonie letnim, na których przewidziano korzystanie 
z kąpielisk, 
-prowadzenie egzaminów na powszechną i specjalistyczną kartę 
pływacką, 
-współpraca z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Straży 
Miejskich, PSSE w zakresie bezpieczeństwa na wodach i terenach 
przywodnych w powiecie. 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku 
Podstawa prawna działalności: 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku jako jednostka 
inspekcji kontrolnej- administracji zespolonej w roku 2021 wykonał  zadania w 
zakresie nadzoru budowlanego, w tym: 

• Kontrola przebiegu procesu budowlanego, 
• Przyjmowanie do użytkowania obiektów budowlanych, 
• Nadzorowanie utrzymania obiektów budowlanych. 

 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego- oddział w Kłodzku 
Kłodzki oddział ITD obejmuje swoim obszarem teren powiatu kłodzkiego, 
ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego wraz  miasto  
Wałbrzych. 
Do podstawowych zadań kłodzkich inspektorów należy kontrola: 
-przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego, o których 
mowa w art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym, w tym transportu odpadów, żywych zwierząt, szybko psujących się 
artykułów żywnościowych oraz towarów niebezpiecznych.  
-przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach 
określonych w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, 
-przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt, 
-wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod 
względem zgodności  z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną 
i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 
sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, 
-rodzaju używanego paliwa, 
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-dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu 
zbiorowego, 
-prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 
pkt 3 ustawy  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
-przestrzegania czasu pracy: 
-przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, 
-osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących 
przewozy drogowe na jego rzecz, 
-monitorowania transportu towarów wrażliwych podatkowo (w ramach tzw. 
systemu SENT). 
 
Straż Graniczna 
Realizowane przez Placówkę SG w Kłodzku zadania koncentrują się głównie 
na kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP, kontroli 
legalności wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego handlu, 
zwalczania przemytu i innej przestępczości granicznej.  
W ramach realizacji ustawowych zadań Placówka SG w Kłodzku ściśle 
współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej oraz służbami 
i instytucjami (Policja, Krajowa Administracja Skarbowa, Dolnośląski 
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu Oddział 
Terenowy w Kłodzku, Państwowa Inspekcja Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, 
Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei i inne). Ścisła współpraca z tymi 
organami w zakresie wymiany informacji, organizowania wspólnych działań             
i akcji w celu zatrzymania sprawców wykroczeń i przestępstw, przyczynia się 
w bardzo dużym stopniu do minimalizowania zagrożeń wynikających                    
z transgranicznego przenikania przestępczości. 
 
 
 

   
 

 

Nazwa dokumentu  12. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego nr III/14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.                
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy                
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na 
lata 2021-2025. 

Podstawowe założenia 

Celem głównym ww. programu jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                          
w rodzinie  oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Powiatu 
Kłodzkiego.   

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Podstawowymi zadaniami określonymi w programie są: zintensyfikowanie 
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony  oraz wsparcia osób 
dotkniętych  przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie jakości                                 
i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 
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przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Realizatorami i partnerami programu są następujące podmioty: placówki 
oświatowe: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki ochrony 
zdrowia, administracja samorządowa, jednostki organizacyjne powiatu, gminne 
ośrodki pomocy społecznej, Powiatowa Komenda Policji, organizacje 
pozarządowe, lokalne media. 

 
 

Nazwa dokumentu  13. Powiatowy Program Ochrony Środowiska 
Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr V/29/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z 28.04.2021 r. w/s przyjęcia 
„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2024 z 
perspektywą na lata 2025-2028” 

Podstawowe założenia 

Podstawą prawną sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 jest art. 17  
i 18 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1973, z późn. zm.)  

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2021 r.  

Realizacja założeń zgodnie z harmonogramem zawartym w Programie 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2024                                
z perspektywą na lata 2025-2028”. 
Raport z wykonania w/w „Programu” (zgodnie z obowiązującymi przepisami - 
art. 18 ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2021 
r. poz. 1973, z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego sporządza co 2 lata                         
i przedkłada Radzie Powiatu; pierwszy raport zostanie opracowany w 2023 
roku. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2021  

Edukacja proekologiczna, wspieranie działań proekologicznych realizowanych 
przez inne podmioty 
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