
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w roku 2021 

Podstawą współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 był „Program 
współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021", przyjęty uchwałą 
nr IX/71/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. 

W ramach powyższego programu podejmowano działania, które przybierały zarówno 
formy finansowe, jak i pozafinansowe, a współdziałanie opierało się na zasadach pomocy, 
suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności 
i poszanowania interesów partnerów współpracy. 

Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych odbywało się głównie poprzez 
zlecanie oraz wspieranie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, w trybie pozakonkursowym małych grantów oraz 
w ramach konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje, jak również poprzez 
sponsorowanie nagród, pucharów i medali dla uczestników wielu imprez kulturalnych, 
promocyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych, organizowanych na terenie naszego powiatu, 
a także przez obejmowanie patronatem honorowym licznych przedsięwzięć. 

Podobnie jak w roku ubiegłym istotny wpływ na działalność organizacji 
pozarządowych w 2021 r. miała pandemia Covid-19. W związku z wprowadzonymi 
ograniczeniami beneficjenci wykazali się ogromną kreatywnością, proponując alternatywne 
formy realizacji zadań, np. w formie online, lub przy ograniczonej liczbie uczestników. 
Projekty były realizowane pomimo trudnej sytuacji finansowej poszczególnych stowarzyszeń 
oraz konieczności zmiany terminów realizacji zadań. 

Pozafinansowa współpraca przebiegła w następujących sferach: 
- informacyjnej poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych, 

w prasie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa o zadaniach publicznych, konkursach 
ofert oraz innych przedsięwzięciach związanych z funkcjonowaniem 111 sektora, 

- organizacyjnej poprzez prowadzenie rejestru organizacji pozarządowych, w tym 
podmiotów, które otrzymały dofinansowanie realizacji zadań publicznych z budżetu powiatu; 
prowadzenie rejestru stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, przygotowywanie 
sprawozdań i analiz dotyczących realizacji programu współpracy; bezpłatne udostępnianie 
saii konferencyjnej na potrzeby organizacji, 

- szkoleniowej w zakresie współorganizowania szkoleń podnoszących jakość pracy 
organizacji pozarządowych w sferze realizacji zadań publicznych oraz znajomości przepisów 
prawa. 

W 2018 roku zakupiono platformę www.witkac.pl. która służy obsłudze procesu 
zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom. 
Elektroniczny generator wniosków zdecydowanie usprawnia przyjmowanie zgłoszeń do 
otwartych konkursów ofert, Umożliwia automatyczną weryfikację ofert oraz sprawozdań pod 
kątem poprawności formalnej i rachunkowej. 
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Szczegółowe obszary, w który ch wydziały oraz jednostki organizacyjne powiatu 
kłodzkiego prowadziły współpracę z sektorem pozarządowym w roku 2021 

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Jedną z form współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 było dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Sportu, Turystyki, Kultury i Rekreacji na 
realizację zleconych zadań publicznych. 

Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
wydatkowano kwotę 19.788,00 zł. W imprezach o charakterze sportowym, kulturalnym 
i turystyczno-rekreacyjnym uczestniczyły łącznie 265 osób. 

Wykaz stowarzyszeń, które otrzymały dofinansowanie ze środków PFRON do sportu, 
turystyki, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych w roku 2021 

Lp. Nazwa jednostki Nazwa 
zadania 

Kwota 
przyznana 

1. 

Dolnośląski Klub Kultury 
Fizycznej, Sportu i Turystyki 

Niewidomych i Słabowidzących 
„SUDETY" 

XIV Zlot turystyczny 

3.000,00 

2. 
Kłodzkie Stowarzyszenie 

„AMAZONKI" 
Wycieczka do Częstochowy 

oraz do Wrocławia 
3.000,00 

3. 
Stowarzyszenie „PROMYK" 
Kłodzka Pomoc Społeczna 

w Kłodzku 

Wycieczka do Muzeum 
Górnictwa w Wałbrzychu i 

Cieplic 

3.000, 00 

4. 
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów - Kłodzko 
Wycieczka - Paczków-

Stronie Carcassonne Nysa -
Śląski Rzym 

3.000,00 

5. 

Powiatowe Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych Kłodzko 

Xl Mini Olimpiada 
lekkoatletyczna osób 
niepełnosprawnych w 

Kłodzku 

1.788,00 

6. 
Dusznickie Stowarzyszenie na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
Wyjazd rehabilitacyjno-
integracyjny do Szaflar 

3.000,00 

7. 
„AMAZONKI KINESIO" 

Nowa Ruda 
Wycieczka do Karpacza 3.000.00 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 23.06.2021 r. dokonał 
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 r. zadania publicznego ze 
środków PFRON, obejmującego działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej 
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osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. 

Środki finansowe (w wysokości 68.240,00 zł) na realizację przedmiotowego zadania 
rozdysponowano w następujący sposób: 

- Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów - Kłodzko 7.380,00 
- Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI" 10.000,00 
- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych Kłodzko 10.000,00 
- Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących 
„SUDETY" 8.782,00 
~ Stowarzyszenie „PROMYK" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku 10.000,00 
- Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych Stronie Śl. 10.000.00 
- Powiatowe Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych 2.943,00 
- „AMAZONKI KINESIO" Nowa Ruda 9.135,00. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 23.06.2021 r. dokonał rozstrzygnięcia 
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego obejmującego 
działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu 
kłodzkiego. 
Środki finansowe (50.000,00 zł) na realizacje przedmiotowego zadania rozdysponowano 
następująco: 
~ „AMAZONKI KINESIO" Nowa Ruda 7.000,00 
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kłodzko 5.850,00 
- Powiatowe Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kłodzko 3.200,00 
- Kłodzkie Stowarzyszenie „AMAZONKI" Kłodzko 7.250,00 
- Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku 6.000,00 
- Stowarzyszenie „PROMYK" Kłodzka Pomoc Społeczna w Kłodzku 8.500,00 
- Uczniowski Integracyjny Klub Sportowy „SPRAWNI RAZEM" Kłodzko 4.200,00 
-Lądecka Fundacja Reintegracji i Aktywizacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

8.000,00 

Ponadto Powiat Kłodzki w roku 2021 udzielił dofinansowania na działalność 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Wielisławiu, w łącznej kwocie 642.767,68 zł, 
w tym: 578.490,57 zł ze środków PFRON, 64.277,11 zł ze środków własnych Powiatu 
Kłodzkiego, Zadanie to realizowane jest od 2008 roku przy współpracy z Caritas Diecezji 
Świdnickiej i PFRON. 

Ze względu na panującą pandemię, po raz pierwszy od wielu lat nie odbyło się 
coroczne spotkanie z przedstawicielami organizacji z terenu powiatu kłodzkiego działających 
na rzecz osób niepełnosprawnych. W związku z podziałem środków PFRON oraz 
przygotowaniem Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 
2021-2025 informacje od stowarzyszeń i samorządów odbierane były w formie 
korespondencji elektronicznej oraz papierowej. Problematyka potrzeb osób 
niepełnosprawnych była również przedstawiana przez Dyrektora PCPR w trakcie sesji 
powiatu, sesji gmin, obrad merytorycznych komisji. 
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Opiniowaniem programów działań i uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu 
Kłodzkiego pod kątem interesów osób niepełnosprawnych w 2021 r. na bieżąco zajmowała 
się Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w skład której wchodzą 
przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

ZADANIA Z ZAKRESU SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 

W roku 2021 z zakresu pieczy zastępczej Powiat Kłodzki współpracował 
ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek NMP w Kłodzku w formie zlecenia realizacji zadania 
pn. „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo-
wychowawczych typu socjalizacyjnego". 

Zgodnie z umową zawartą na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 
2023 r. powiat przeznaczył na realizację przedmiotowego zadania w roku 2021 środki 
w wysokości 2.116.800,00 zł. 

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 

W Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, prowadzonym na zlecenie 
Powiatu Kłodzkiego przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych w zajęciach 
uczestniczyło 40 osób, w tym przewlekle psychicznie chorzy z upośledzeniem umysłowym 
oraz z zaburzeniami psychicznymi. Uczestnicy należą do grupy szczególnego ryzyka, 
zagrożonej wykluczeniem społecznym. 

Nadrzędnym celem działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie 
oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków 
z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności 
niezbędnych do samodzielnego życia, by utrzymać uczestników Domu w ich środowisku 
społecznym i rodzinnym. 

W 2021 r. osoby uczestniczące w zajęciach terapeutycznych PŚDS kształtowały 
umiejętności komunikowania się z ludźmi, umiejętności korzystania z takich form spędzania 
wolnego czasu jak: imprezy kulturalne, turystyka, rekreacja, sport, uczyły się radzenia sobie 
z problemami życia codziennego, przygotowywania posiłków, dbania o higienę osobistą 
i wygląd zewnętrzny, dokonywania zakupów, dbania o czystość i porządek, gospodarowania 
pieniędzmi, korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego; rozwijały swoje 
zainteresowania, odkrywały talenty artystyczne. Zajęcia i treningi odbywały się codziennie 
(od poniedziałku do piątku). Udział w zajęciach terapeutycznych uzależniony był od 
zainteresowań, zdolności i indywidualnych potrzeb uczestników. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID-ł9 działalność PŚDS była zawieszona 
w okresie 01.01.2021 r. - 16.05.2021 r. Zajęcia z uczestnikami nie odbywały się stacjonarnie, 
natomiast pracownicy PŚDS pozostawali z nimi w stałym kontakcie telefonicznym, 
świadczono również pomoc psychologiczną dla uczestników, którzy zgłaszali taką potrzebę. 

Ponadto w okresie zawieszenia działalności placówki, uczestnicy otrzymywali paczki 
żywnościowe, zawierające podstawowe produkty, które dostarczano do miejsca zamieszkania 
oraz materiały do terapii zajęciowej, która prowadzona była w formie zdalnej. 

4 



Na realizację przedmiotowego zadania w roku 2021 przeznaczono dotację 
w wysokości 827.180.00 zł na działalność bieżącą oraz w ramach kompleksowego programu 
„Za życiem'" dodatkową dotację w kwocie 26.814,00 zł. 

Domy pomocy społecznej 
Zadanie pn. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie" - chłopców (50 miejsc) w roku 2021 realizowane było 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus; 57-410 Ścinawka Średnia 2IB. 

Na realizację zadania w roku 2021 Powiat Kłodzki przeznaczył dotację w wysokości 
921.014.30 zł na działalność bieżącą oraz dodatkowe dotacje celowe z budżetu państwa 
udzielane w trakcie roku w kwocie łącznej 221.926,00 zł (w tym: środki funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 30.100,00 zł) 

Zadanie pn.: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie" - koedukacyjny (100 miejsc) realizowała Prowincja 
Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św, Franciszka; 
57- 450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 9. 

Na realizację zadania w roku 2021 Powiat Kłodzki przeznaczył dotację w wysokości 
709.236.00 zł oraz dodatkowe dotacje celowe z budżetu państwa udzielane w trakcie roku 
w kwocie łącznej 289.486,00 zł (w tym środki przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 
120.000.00 zł), 

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA 

W zakresie zadań ochrony i promocji zdrowia nie podejmowano współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego. 

WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KŁODZKU 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2021 

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, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym w ich aktywizacji i powrocie na lynek pracy. 

Podobnie było również w roku 2021, kiedy urząd kontynuował lub podjął współpracę 
z wieloma organizacjami, podmiotami i fundacjami. Należy jednocześnie podkreślić, że 
w związku z pandemią Covid-I9 nie udało się uruchomić wszystkich 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 wymienionymi poniżej organizacjami. 

Z Fundacją „RAZEM" z Wałbrzycha złożono do Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy dwa projekty konkursowe: 
- „Otwórz się na zmiany II" w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna 
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Integracja. W ramach projektu przewidziano 35 miejsc, docelowo na koniec roku 2021 
zostało złożonych 12 wniosków na 12 miejsc. Wartość projektu 1. 804.647,84 zł. 
- „Dotacja - Firma - Sukces" projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy. 
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. 
W ramach projektu przewidziano 42 miejsca, docelowo na koniec roku 2021 zostało 
zrekrutowanych 30 osób. Wartość projektu: 2.066.256,00 zł. 

Z Fundacją „IMAGO" z Wrocławia realizowany był projekt „Nowe Horyzonty. 
Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych". 
W ramach projektu oferowane były staże zagraniczne dla osób młodych w wieku 18-35 lat: 
- szkolenie i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu, 
- płatny staż zawodowy w Niemczech, 
- pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego, 
- aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju, 
- opieka mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie w Kłodzku. 

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

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

Dzięki współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku udało się wspólnie 
zaktywizować zawodowo grupę osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, umożliwiając im powrót na rynek pracy. 

EDUKACJA, OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Placówki oświatowe współpracowały z organizacjami pozarządowymi poprzez 
realizację programów wychowawczych szkoły, prowadzenie zajęć profilaktyczno-
edukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież oraz przeciwdziałanie różnym formom 
wykluczenia społecznego, prowadzenie szkoleń dla nauczycieli i wychowawców, organizację 
akcji edukacyjnych szczególnie przy opiece nad chorymi i niepełnosprawnymi. 

Szkoły i placówki prowadzone przez powiat kłodzki organizują szereg zajęć dla dzieci 
i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Są to zarówno działania wyrównujące 
braki, poszerzające wiedzę oraz rozszerzające zainteresowania sportowe, artystyczne, 
taneczne, dziennikarskie, teatralne, naukowe. Młodzież szkolna jest zaangażowana w szereg 
akcji związanych z wolontariatem poprzez zbiórkę żywności, zabawek, pomoc przy opiece 
nad chorymi i niepełnosprawnymi oraz w działania na rzecz schronisk dla zwierząt. 
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EKOLOGIA I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa prowadził współpracę z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz pożytku publicznego w roku 2021 
w zakresie ochrony środowiska, rozwoju obszarów wiejskich, ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, gospodarki leśnej, wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. 

L.p. Nazwa 
organizacji 

Zakres działania Formy współpracy 

1. 

Stowarzyszenia 
lokalne (dla wsi, 
sołectwa. Koła 

Gospodyń 
Wiejskich) 

Inicjowanie życia gospodarczego 
i kulturalnego na 

obszarach wiejskich 

Wspieranie inicjatyw, 
współorganizacja imprez, 

dofinansowanie działań w ramach 
Powiatowego Konkursu „Najlepsze 
inicjatywy społeczności lokalnych" 

(67.783,00 zł) 

2. Koła wędkarskie 

Organizowanie wędkarstwa, 
rekreacji, sportu wędkarskiego, 

działanie na rzecz ochrony 
przyrody i kształtowanie etyki 

wędkarskiej 

Wspieranie działań 

3, 
Społeczna Straż 

Rybacka Powiatu 
Kłodzkiego 

Współdziałanie 
z Państwową Strażą Rybacką 

w zakresie kontroli 
przestrzegania ustawy 

o rybactwie śródlądowym 

Wspieranie działań poprzez 
dofinansowanie działalności 

(5.000,00 zł) 

4. 
Polski Związek 

Wędkarski 
Wałbrzych 

Zarybienie odcinka Nysy 
Kłodzkiej 

Wspieranie działań poprzez 
dofinansowanie działalności 

(5.500,00 zł) 

5. 

1. Zrzeszenie 
Pszczelarzy 

Ziemi Kłodzkiej 
2, Terenowe 

Koło Pszczelarzy 
w Kłodzku 

Współdziałanie ze Zrzeszeniem 

Współdziałanie z Kotem 
Terenowym 

Wspieranie działań poprzez 
dofinansowanie działalności 

(5.500,00 zł) ~ zakup materiałów 
promocyjnych, zakup literatury 
naukowej, organizacja szkolenia 
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PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania: 
- Przekazanie w formie darowizny agregatu prądotwórczego dla OSP w Krosnowicach - 500,00 zł. 
- Dofinansowanie GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka - środki wydatkowane na 
przeprowadzenie szkolenia ratowników zawodowych i ochotników GOPR - 5.000,00 zł. 
- Dofinasowanie WOPR - środki wydatkowane na doposażenie w sprzęt ratowniczy - 2.000,00 zł. 
- Nagrody w zawodach sportowo-pożarniczych OSP - puchary i „czeki" finansowe za zajęcie 
pierwszych trzech miejsc oraz za udział pozostałych młodzieżowych drużyn dzieci 
i młodzieży z jednostek OSP powiatu kłodzkiego - 7,000,00 zł. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego doposażono w sprzęt ratowniczy: 
-OSP Jugów (14.000,00 zł) 
- OSP Szalejów Dolny ( 15.000,00 zł) 
- OSP Nowa Ruda - Słupiec (15.000,00 zł) 
- OSP Bożków (15.000,00 zł). 

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 

W ramach współpracy z Fundacją w Służbie wsi z Wrocławia udzielane były 
nieodpłatne porady prawne, porady obywatelskie w punktach porad prawnych 
zlokalizowanych w Międzylesiu, Kłodzku i Ścinawce Średniej. 

KULTURA 

Głównym celem współpracy w tym obszarze była organizacja przedsięwzięć 
kulturalnych o wysokich wartościach artystycznych, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu 
potrzeb kulturalnych mieszkańców powiatu, a także upamiętnienie ważnych rocznic 
historycznych, We współpracy ze Stowarzyszeniem Fundus Glacensis zrealizowano oprawę 
muzyczną powiatowych i miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 2021 r. 
oraz zaprezentowano spektakl mający na celu upamiętnienie 230-lecia Konstytucji 3 Maja 
oraz 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i 30. rocznicy organizacji pierwszego 
Festiwalu „Zderzenie". We współpracy ze Stowarzyszeniem Kresowian Ziemi Kłodzkiej oraz 
innymi jednostkami samorządowymi Powiat Kłodzki uczcił Narodowy Dzień Pamięci Ofiar 
Ludobójstwa na Kresach Wschodnich RP, natomiast we współpracy ze Związkiem Żołnierzy 
Wojska Polskiego oraz Stowarzyszeniem „Karpatczycy" Święto Wojska Polskiego 

Ponadto umieszczano w kalendarzu imprez na stronie internetowej informacje 
o wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez organizacje pozarządowe, które 
nadesłały materiały o tych wydarzeniach, przesyłano materiały i informacji do 
Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. 

Na zadania z zakresu kultury, wyłonione zarówno w otwartym konkursie ofert oraz 
w trybie pozakonkursowym ZPK przeznaczył w 2021 r. kwotę 113.500,00 zł. 
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Wykaz organizacji poży tku publicznego, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu 
powiatu w zakresie kultury w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie). 

LP. WNIOSKODAWCA Nazwa zadania Przyznana 
kwota 
dotacji 
w zł. 

1. 
Stowarzyszenie „Musica 

Humana" 
6. Międzynarodowa Letnia Szkoła 

Muzyki Dawnej Schloss Scharfeneck 
2.000,00 

2. 
Fundacja Dolnośląski Festiwal 

Muzyczny 
Dolnośląski Festiwal Muzyczny - IX 

Edycja 
9.000,00 

3. 
Związek Harcerstwa Polskiego, 

Chorągiew Dolnośląska 
Miejska Gra patriotyczna przystanek 

Lądek-Zdrój 
2.000.00 

4. 
Fundacja Pieśniarze X Festiwal im. Włodzimierza 

Wysockiego - Wołodia pod Szczelińcem 
3.000,00 

5. 
Stowarzyszenie Fundus 

Glacensis 
VI Letnie Zderzenie Teatrów -

Przestrzeń i Fonu a 
4.000,00 

6. 

Stowarzyszenie Concertare V Międzynarodowy festiwal Muzyki 
Kameralnej i Organowej Ziemi 

Kłodzkiej 

5.000,00 

7. 

Kłodzkie Towarzystwo 
Oświatowe 

Opracowanie i druk wydawnictwa 
poświęconego Kłodzkim Wiosnom 

Poetyckim 

4,000,00 

8. 
Towarzystwo Miłośników 

Polanicy 
Powiatowy Konkurs Literacki dla dzieci 

i młodzieży ze szkół podstawowych 
3,000,00 

9. 
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł 23 Międzynarodowy Festiwal Tańca im. 

Olgi Lipińskiej 
15.000,00 

10. 

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł Lądeckie Opowieści teatralne -
realizacja dwóch międzypokoleniowych 

spektakli teatralnych z warsztatami 
aktorskimi 

3,000,00 

U. 

Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Dolnośląska 

Wiosenny Biwak Artystyczny - 100-
lecie powstania pierwszych drużyn 
harcerskich na ziemiach polskich 

1.500,00 
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12. 
Towarzystwo Miłośników 

Krosnowic 
Reimannowskie Inspiracje 10.000,00 

13. 

Stowarzyszenie Towarzystwo 
Krzewienia Kultury Fizycznej 

KOMPAS 

26. Festiwal Filmów Górskich im. 
Andrzeja zawady w Lądku-Zdroju 

16.000.00 

14. 

Dolnośląski Związek Pszczelarzy 
we Wrocławiu 

Prowadzenie działań kulturalno-
edukacyjnych wśród Mieszkańców 

powiatu i turystów w zorganizowanym 
gospodarstwie pasiecznym „Miodowe 

Wzgórze" 

3.000,00 

15. 
Towarzystwo Miłośników Ziemi 

Kłodzkiej 
Publikacja drugiej edycji „Rocznika 

Ziemi Kłodzkiej" w 2021 r. 
4.000,00 

16. 

Sanktuarium Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin i Patronki 

Ziemi Kłodzkiej, Parafia pw. 
Nawiedzenia NMP 

Organizacja XX Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Ignaza 

Reimanna w Wambierzycach 

4.000,00 

17. 

Sanktuarium Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin i Patronki 

Ziemi Kłodzkiej, Parafia pw. 
Nawiedzenia NMP 

Wydania publikacji pt. „Ignaz Reimann 
wczoraj i dzisiaj" 

3.000,00 

18. 
Stowarzyszenie „Międzygórze 

Reaktywacja" 
Upamiętnienie twórczości i myśli 

Michała Fostowicza-Zahorskiego w 10. 
rocznicę jego śmierci, 

2.000,00 

19. 
Fundacja Olgi Tokarczuk Festiwal Góry Literatury 10.000,00 

20. 
Fundacja Międzynarodowych 

Festiwali Chopinowskich 
76 Międzynarodowy Festiwal 

Chopinowski w Dusznikach-Zdroju 
12.000,00 

Razem 113.500,00 

TURYSTYKA I PROMOCJA 

W obszarze zadań z zakresu promocji, turystyki i krajoznawstwa w 2021 r. Powiat 
Kłodzki: 

1) współpracował z Dolnośląską Organizacją Turystyczną oraz Stowarzyszeniem Gmin Polskich 
Euroregionu Glacensis poprzez przekazywanie informacji i materiałów na temat imprez na 
terenie powiatu, na temat produktów lokalnych oraz atrakcji turystycznych z przeznaczeniem 
do umieszczenia w wydawnictwach promocyjnych lub w związku z organizacją plebiscytów 
i konkursów przez ww. podmioty oraz poprzez przekazywanie materiałów promocyjnych 
powiatu do wykorzystania w punktach informacji turystycznej DOT, 

2) przekazywał na bieżąco stowarzyszeniom materiały promocyjne, które wykorzystywane były 
w trakcie organizacji imprez, rajdów oraz innych przedsięwzięć turystycznych. 
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3) umieszczał w kalendarzu imprez na stronie internetowej informacje o imprezach 
turystycznych organizowanych przez organizacje pozarządowe, które nadesłały materiały 
0 tych wydarzeniach. 

Na zadania z zakresu turystyki, wyłonione zarówno w otwartym konkursie ofert jak 
1 w trybie pozakonkursowym ZPK przeznaczył w 2021 r. kwotę 17.000,00 zł. 

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu 
powiatu w zakresie turystyki w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) 

LP. WNIOSKODAWCA Nazwa zadania Przyznana 
kwota 
dotacji w 
zł. 

1. Stowarzyszenie Rajd Konwalii 
PL 

Potrójna Korona Snieżnicka 2021 
4.000.00 

2. Kłodzkie Stowarzyszenie 
„AMAZONKI" 

Łączymy pokolenia - wyjazd integracyjny 
w pasmo Gór Sowich 

2.000,00 

3. Stowarzyszenie Kultura u 
Źródeł 

Poprawa dostępności szlaków dla turystów 
w rejonie Gminy Lądek-Zdrój 

3.000,00 

4. Związek Harcerstwa Polskiego, 
Chorągiew Dolnośląska 

Harcerski start - rodzinna gra terenowa 3.0 3.000,00 

5. Stowarzyszenie Rowerowe 
Ziemi Kłodzkiej „4 Doliny" 

Rajd Rowerowy „4 Doliny" 3.000,00 

6, 

Stowarzyszenie Klub Golfistów 
Hrabstwa Kłodzkiego 

Poszerzenie oferty turystycznej Ziemi 
Kłodzkiej - Międzynarodowa wystawa 

i turniej Historycznego Golfa w Hrabstwie 
Kłodzkim 2021 pod patronatem Polskiego 

Towarzystwa Hickory Golf 

2.000,00 

RAZEM 17.000,00 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Program współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 
2021 obejmował następujące zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu: 

1) propagowanie i rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez 
upowszechnianie sportu szkolnego, organizację powiatowego systemu rozgrywek 
i współzawodnictwa sportowego szkół, 

2) promocję systematycznej aktywności fizycznej młodzieży szkolnej poprzez organizację 
sportowych zajęć pozalekcyjnych, w szkołach, dla których powiat jest organem 
prowadzącym; 
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3) upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim poprzez wspieranie działań sportowych na 
poziomie powiatowym i regionalnym; 

4) upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działań sportowych 
promujących powiat; 

5) wspieranie klubów sportowych uczestniczących w sportowej rywalizacji dzieci 
i młodzieży na poziomie wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym; 

6) organizację imprez sportowych promujących kulturę fizyczną oraz propagujących zdrowy 
i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego, na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłosił otwarty konkurs ofert na 
realizację zadań z zakresu kultuiy fizycznej i sportu w 2021 roku. 

W terminie składania ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 
1 sportu ( od 18.12.2020r. do 15.01.202Ir.) złożono 33 oferty. Wszystkie oferty spełniały 
wymogi konkursu i przeszły ocenę formalną. Komisja oceniała wszystkie 33 oferty, 
dokonując oceny merytorycznej złożonych ofert - z uwzględnieniem m.in. atrakcyjności 
przedsięwzięcia, form realizacji, zasięgu, liczby uczestników, realnego harmonogramu 
i rzetelności budżetu oraz przedmiotowego zakresu konkursu i ustalonych zadań 
priorytetowych i na tej podstawie przygotowała propozycję kwot dofinansowania zadań . 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 12 .02.2021 r. podjął Uchwałę nr 
18/2021 w sprawie wyboru i dofinansowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadań publicznych Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 
2021 roku. Dofinansowano 31 zadań kwotą 171.000 zł. a pozostałą kwotę w wysokości 5.000 
zł przeznaczono na dofinansowanie zadań w trybie art. 19a. W ciągu roku jeden beneficjent 
zrezygnował z przyznanej dotacji, a dwóch zwróciło dofinansowanie, odwołując organizację 
imprez ze względu na Covid 19. Ponadto dwóm wnioskodawcom udzielono wsparcia 
finansowego w trybie I9a. Łącznie w trybie konkursowym rozdysponowano kwotę 169.000zł 
dla 30 wnioskodawców. 

Wykaz organizacji pożytku publicznego, które otrzymał)' wsparcie finansowe z budżetu 
powiatu w zakresie turystyki w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie 

pozakonkursowym (art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) 

LP WNIOSKODAWCA Nazwa zadania Kwota 
1. Powiatowy Szkolny Związek 

Sportowy w Kłodzku 
Realizacja kalendarza szkolnych imprez 

sportowych i działalności PSZS w 2020 r. 
35.000.00 

3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sportowe w Kłodzku 

LZS KŁODZKO 2020 23.500,00 

4. UKS IMPULS, Kłodzko Upowszechnianie sportu osób 
niepełnosprawnych w pływaniu 

2.000,00 

5 MKS Duszniki-Zdrój Szkolenie i udział w imprezach 
w biathlonie letnim MKS Duszniki 

4.500,00 
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6. UKS ORLICA, Duszniki-Zdrój Wspieranie klubu w ramach 
ogólnopolskiego współzawodnictwa 
sportowego w zakresie wrotkarstwa 

5.000,00 

7. Młodzieżowy Klub Sportowy 
TAEKWON-DO, Bystrzyca KI. 

TAEKWON-DO Pasja i Sport 4.000,00 

8. UKS ZNICZ, Kłodzko Upowszechnianie wrotkarstwa szybkiego 2.000,00 
9. UKS VICTORIA, Ścinawka Śr. Udział młodzieży gminy Radków 

w treningach i zawodach łuczniczych 
2.000,00 

10. UKS SZCZYTNIK, Szczytna Wspieranie klubu w zakresie narciarstwa 
biegowego i biathlonu 

2.000,00 

11. Klub Taekwon-do ITF, Nowa 
Ruda 

Wspieranie klubu w ramach 
ogólnopolskiego współzawodnictwa 
sportowego w zakresie 

2.000,00 

12. UKS MLKS ŚNIEŻNIK, Stronie 
Śląskie 

Wspieranie klubów sportowych 
uczestniczących w sportowej rywalizacji 
dzieci i młodzieży w tenisie stołowym 

2.000,00 

13. Uczniowski Klub Sportowy 
SZÓSTKA, Kłodzko 

Obóz szkoleniowy zawodników UKS 
Szóstka w ramach współzawodnictwa 
sportowego w narciarstwie 

4.000,00 

15. Stowarzyszenie Chrobry XXI 
w Kłodzku 

Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie 
koszykówki oraz działalność III ligowego 
zespołu koszykówki chłopców 

4.000,00 

17. UKS IMPULS, Kłodzko Rozwój klubu sportowego w dyscyplinie 
pływanie i tenis stołowy 

1.500.00 

18. UKS ZNICZ, Kłodzko Rozgrywki Amatorskiej Ligi Koszykówki 
- sezon 2020 

3.000,00 

19. Klub Taekwon-do ITF, Nowa 
Ruda 

Puchar Polski Taekwon-do 3.000,00 

20. Młodzieżowy Klub Sportowy 
TAEKWON-DO, Bystrzyca Kł. 

XXVII Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych Nowa Ruda 

3.000,00 

21. Uczniowski Klub Sportowy 
VICTORIA, Ścinawka Śr. 

Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska 
Dzieci i Młodzików w łucznictwie 

2.000,00 

22. Uczniowski Klub Sportowy 
VICTORIA, Ścinawka Śr. 

Ogólnopolski Turniej Łuczniczy o Puchar 
Gór Stołowych 

1.500,00 

24. MKS Nysa, Kłodzko Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży 4.000,00 
25. MKS Nysa, Kłodzko Turniej koszykówki 3x3 dzieci 

i młodzieży 
2.000,00 

26. Ludowy Klub Sportowy 
ZAMEK, Gorzanów 

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci 
i młodzieży w Gorzanowie 

1.000,00 

28. Stowarzyszenie Klub Gołfistów 
Hrabstwa Kłodzkiego, Szczytna 

Towarzyski Turniej Golfa -11 urodziny 
gołfistów Hrabstwa Kłodzkiego 

1.500,00 

29. Stowarzyszenie Klub Gołfistów 
Hrabstwa Kłodzkiego, Szczytna 

Przewietrz się na polu golfowym -
warsztaty adaptacyjne dla mieszkańców 

2.000,00 
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powiatu w tym osób niepełnosprawnych 
30. Klub Sportowy PIAST, Nowa 

Ruda 
X Halowe Mistrzostwa Polski Młodzików 
w łucznictwie 

6.000,00 
tryb 19a 

31. Klub Sportowy PIAST, Nowa 
Ruda 

Mistrzostwa Dolnego Śląska Open 
w łucznictwie 

2.000,00 
tryb 19a 

32. Młodzieżowy Klub Sportowy 
TAEKWON-DO, Bystrzyca Kł. 

Wsparcie MKST Bystrzyca Kłodzka 
w ramach współzawodnictwa sportowego 

1.500,00 
tryb 19a 

RAZEM 126.000,00 

Powiat kłodzki w 2021 r. współpracował i wspierał małe wiejskie kluby sportowe, 
przekazując im sprzęt sportowy m.in.: 

• LZS SPARTA Stary Wałiszów - 600,00 (piłki), 
• LZS ŚNIEŻNIK Domaszków - 1.000,00 (piłki), 
• ATS Wojbórz - 600,00 (sprzęt treningowy), 
• UKS ORLE Międzylesie ~ 640,00 (bramki do p. nożnej), 
• MLKS SUDETY Międzylesie - 600,00 (koszulki sportowe), 
• SSP KRYSZTAŁ Stronie Śląskie - 300,00 (piłki), 
• ULKS BURSZTYN Lewin Kłodzki - 1.000,00 (trofea na zawody w zapasach). 

Ponadto udzielono wsparcia finansowego na wyjazdy I ligowego zespołu koszykówki 
MKS Nysa Doral Kłodzko - 4,200,00- i wyjazdy III-ligowej drużyny koszykówki Chrobry 
XXI 2.000,- oraz dla MMKS Kłodzko - wynajem hali sportowej - 3.000,00. 

Również w ramach Budżetu Obywatelskiego powiatu kłodzkiego zrealizowano 
zadanie pn: LUKS Czernina - poprawa bazy sportowej III etap - zakup i montaż siedzisk 
stadionowych na kwotę 15.000,00 zł. 

Opracowała na podstawie informacji złożonych przez wydziały i jednostki organizacyjne (PCPR i PUP) 
starszy inspektor Monika Bernadowska. 

K I t R O W N i K 
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