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UCHWALA NR 11/16/2016
RADY POWIATU KLODZKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

wsprawie przyj^cia „Strategii rozwoju powiatu ktodzklego na lata 2016-2020"

Na podstawie art 12 pkt 4 i pkt Oca ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (tj.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz w zwigzku z art. 3 pkt 3 1art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.)
Rada Powiatu Ktodzkiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Przyjmuje si§ „Strategi? rozwoju powiatu ktodzkiego na lata 2016-2020", stanowi^c^ zat^cznik
do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uctiwaty powierza si^ Zarz^dowi Powiatu Ktodzkiego.
§ 3. Uchiwata wctiodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 została opracowana przez
Zespół w składzie:
Piotr Marchewka - Przewodniczący Zespołu - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego
Grzegorz Gredys - Sekretarz Powiatu Kłodzkiego
Małgorzata Felcenloben - Dyrektor Wydziału Zdrowia
Renata Gajek-Bogusz - Dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Edward Węglarz - Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
Agata Kwinta - Kierownik w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku
Krzysztof Popiel - Kierownik w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
Robert Leszkiewicz - Główny Specjalista w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Publicznych
Adam Midura - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Katarzyna Wdowiak - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Andrzej Bełziuk - Inspektor w Wydziale Organizacyjnym
Monika Bernadowska - Inspektor w Wydziale Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu
Jowita Goszcz - Inspektor w Wydziale Oświaty
Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim osobom zaangażowanym
w proces budowania „Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020” za wkład
pracy, poświęcony czas oraz odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych.
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I. WPROWADZENIE
„Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020” wyznacza cele i kierunki
społeczno-gospodarczego rozwoju naszego regionu na najbliższe 5 lat. Jest narzędziem do
sprawnego planowania i zarządzania rozwojem jednego z największych w kraju
i województwie dolnośląskim powiatów. Stanowi kontynuację planowania strategicznego
w poprzednich latach, odwołując się do zapisanych wcześniej celów i zadań oraz efektów ich
realizacji.
Obecna strategia została przygotowana zgodnie z wytycznymi MR, a jej horyzont
czasowy odpowiada aktualnemu okresowi programowania w Unii Europejskiej 2014–2020.
Syntetycznie przedstawia potencjał regionu, wskazuje płaszczyzny wspólnych działań
samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu oraz możliwości wykorzystania funduszy
unijnych. Odnosi się do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Strategii
Rozwoju Kraju do 2020 r.
W tym okresie priorytetem dla władz powiatu będzie zrównoważony rozwój
w obszarze społecznym i gospodarczym, koncentrujący się z jednej strony na poprawie
infrastruktury drogowej i komunikacyjnej zwiększającej dostępność regionu, działaniach na
lokalnym rynku pracy ograniczających wysoką w powiecie kłodzkim stopę bezrobocia,
z drugiej na szeroko rozumianej sferze społecznej. W powyższych działaniach niewątpliwie
atutem powiatu jest przygraniczne położenie, bogactwo naturalne, walory krajobrazowe
i kulturowe podkreślające turystyczny charakter regionu.
Niniejsza strategia to efekt kilkumiesięcznej pracy, formalnie rozpoczętej w czerwcu
2015 roku. W pracach dwukrotnie wykorzystano wnioski i sugestie partnerów społecznych
oraz przedstawicieli władz lokalnych, po raz pierwszy na etapie budowania strategii
i wytyczania kierunków rozwoju oraz celów i zadań powiatu kłodzkiego, a następnie
w ramach społecznych konsultacji dokumentu.
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II. OCENA REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO ZA
LATA 2008–2015
Przystępując do opracowania Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego, oceniono
realizację oraz aktualność celów strategicznych i operacyjnych powiatu wyznaczonych na lata
2008–2015. Ocenę przeprowadzono dla wszystkich celów pod względem trafności,
skuteczności i aktualności. Wykazano, czy cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu, co stało
na przeszkodzie ich realizacji oraz zasadność kontynuacji w przyszłym okresie. Podkreślone
zostały także najważniejsze efekty realizowanych zadań. Sformułowane wnioski
wykorzystane zostały do dalszych prac nad dokumentem, głównie do wytyczenia kierunków
rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020.
WNIOSKI I REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z OCENY CELÓW STARTEGICZNYCH
ZA LATA 2008–2015
CEL STRATEGICZNY

CEL STRATEGICZNY

CEL STRATEGICZNY

I. PODNIESIENIE POZIOMU
ŻYCIA MIESZKAŃCÓW
POWIATU KŁODZKIEGO

II. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
GOSPODARCZY POWIATU

CEL OPERACYJNY

CEL OPERACYJNY

III. POWIAT KŁODZKI JAKO
SUBREGION WYPOCZYNKOWY,
TURYSTYCZNY,
UZDROWISKOWY
O WYSOKIM STANDARDZIE
USŁUG
CEL OPERACYJNY

I.1. POPRAWA STANU ZDROWIA
MIESZKAŃCÓW POWIATU
KŁODZKIEGO POPRZEZ ZAPEWNIENIE
DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH

II.1. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA
NATURALNEGO

III.1. PROMOCJA POWIATU
KŁODZKIEGO

II.2. PODNIESIENIE STANDARDU
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I
KOLEJOWEJ POWIATU KŁODZKIEGO

III.2. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO NA TERENIE
POWIATU

II.3. WZROST ZATRUDNIENIA I
ZMNIEJSZENIE POZIOMU
BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU

III.3. ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE
POWIATU

I.2. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO
FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZNOŚCI
OSÓB O OGRANICZONYCH
MOŻLIWOŚCIACH SPOŁECZNYCH,
FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH
I.3. PODNIESIENIE POZIOMU
EDUKACJI W SZKOŁACH I
PLACÓWKACH PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT KŁODZKI
I.4. PODNIESIENIE POZIOMU USŁUG
ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO
POWIATOWE W KŁODZKU ORAZ
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
POWIATU
I.5. ZWIĘKSZENIE POCZUCIA
BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I
GOŚCI POWIATU KŁODZKIEGO
I.6. WZROST AKTYWNOŚCI
OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW
POWIATU

II.4 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
PUBLICZNEGO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO WRAZ
Z POŁĄCZENIAMI
TRANSGRANICZNYMI

III.4 WZMOCNIENIE
UZDROWISKOWEGO WIZERUNKU
POWIATU KŁODZKIEGO
III.5. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU
POWIATU JAKO REGIONU
NARCIARSKIEGO

II.5. ROZWÓJ LOKALNEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
II.6 ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
POWODZIOWEGO MIESZKAŃCOM
POWIATU
II.7. INFORMATYZACJA STAROSTWA I
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
POWIATU ORAZ ROZWÓJ
SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
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I.7. ROZWÓJ KULTURY JAKO
ELEMENTU KSZTAŁTUJĄCEGO
WIZERUNEK POWIATU KŁODZKIEGO
I.8. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU JAKO ELEMENTU ZDROWEGO
STYLU ŻYCIA

CEL STRATEGICZNY
I. PODNIESIENIE POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POWIATU KŁODZKIEGO
Cel strategiczny na lata 2008–2015 „Podniesienie poziomu życia mieszkańców
powiatu kłodzkiego” został osiągnięty.
Założona wielkość wskaźnika (średnie wynagrodzenie miesięczne brutto w powiecie
kłodzkim w stosunku do średniego wynagrodzenia brutto w kraju) dla celu strategicznego
była osiągana corocznie do 2013 roku włącznie, stopniowo osiągając coraz lepszy wynik.
Cele operacyjne dla poszczególnych obszarów zostały osiągnięte. Ich realizacja
z pewnością wpłynęła na podniesienie poziomu życia mieszkańców, na co wskazują
zrealizowane wskaźniki. Zaproponowane działania miały za zadanie realną poprawę poziomu
życia w obszarze ochrony zdrowia, kultury i sportu, spraw społecznych, funkcjonowania
administracji publicznej, zwiększania bezpieczeństwa oraz aktywności obywatelskiej.
Stwierdzono również, że wiele wskaźników dla celów powinno ulec zmianie. Muszą zostać
dobrane wskaźniki, na realizację których będziemy mieli bezpośredni wpływ. Dokonywane
zmiany powinny uwzględniać również zmieniające się uwarunkowania demograficznogospodarcze oraz nowe oczekiwania społeczeństwa wobec instytucji publicznych.
Zrealizowany cel ze względu na szeroki aspekt oddziaływania społecznego oraz
trafność przyjętych zadań powinien być uwzględniony w kolejnej strategii powiatu.

CEL OPERACYJNY
I.1. POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POWIATU KŁODZKIEGO POPRZEZ
ZAPEWNIANIE DOSTĘPU DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Głównym założeniem realizacji celu strategicznego podniesienia poziomu życia
mieszkańców powiatu kłodzkiego w obszarze ochrony zdrowia była poprawa stanu zdrowia
mieszkańców powiatu. Założenie miało być zrealizowane przede wszystkim poprzez
zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych i promocję zdrowia.
Zrealizowano przede wszystkim założenie mające na celu zapewnienie dostępności
do świadczeń zdrowotnych, natomiast nie zrealizowano w znacznej części założeń
w kontekście promocji zdrowia.
Oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych dokonano w oparciu o liczbę oraz
wykorzystanie łóżek szpitalnych, a także wartość kontraktów na świadczenia opieki
zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych NFZ dla powiatowej jednostki
organizacyjnej podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku oraz o dane
Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy–Zdroju zabezpieczającego
wysokospecjalistyczne usługi medyczne dla mieszkańców powiatu kłodzkiego.
Monitorowanie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez ustalone mierniki
oraz osiągane wskaźniki wskazywało jednoznacznie na pewną stabilizację przyjętych
kryteriów oceny, jednak nie dawało pełnego obrazu „dostępności” do świadczeń, ponieważ
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nie obejmowało zmieniających się uwarunkowań funkcjonowania systemu ochrony zdrowia
tj. zmiany kryteriów kontraktowania z liczby łóżek na rodzaje produktów medycznych, kolejki
do usług zdrowotnych, zmiany zasad kontraktowania świadczeń, pojawienia się na rynku
nowych podmiotów medycznych, itp. Wzrósł poziom finansowania świadczeń zdrowotnych
przez NFZ oraz zwiększono liczbę profili usług medycznych (np. utworzono oddziały
psychiatryczne). Planowane jest dalsze poszerzanie przez SCM w Polanicy-Zdroju zakresu
udzielanych świadczeń specjalistycznych w oparciu o finansowanie przez NFZ, w tym także
poprzez utworzenie i uruchomienie wysokospecjalistycznego ośrodka leczenia nerwic wraz
z rehabilitacją psychiatryczną, dla którego zabezpieczeniem byłby oddział psychiatryczny
w Kłodzku.
W ostatnich latach poprawiono warunki udzielania świadczeń poprzez
przeprowadzone inwestycje i zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego. W trakcie
realizacji założeń Strategii uległ poprawie również zakres funkcjonowania systemu
ratownictwa medycznego. Stanowisko Wojewody Dolnośląskiego dla naszych starań
o uruchomienie dodatkowych zespołów spowodowało powstanie podstawowego zespołu
wyjazdowego w Dusznikach-Zdroju oraz zmianę zespołu wyjazdowego w Bystrzycy Kłodzkiej
z podstawowego na specjalistyczny, zwiększając tym samym bezpieczeństwo medyczne
regionu. Na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wpłynął także fakt uruchomienia
lądowiska dla helikopterów w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju,
które w swoich strukturach posiada Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dalsze działania dotyczyć
będą rozbudowy SOR i utworzenia 4 w pełni monitorowanych łóżek IT. Działania te winny nie
tylko poprawić bezpieczeństwo medyczne pacjentów, ale także zwiększyć dostęp do
wysokospecjalistycznych świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego w powiecie
kłodzkim.
Jednym z ważniejszych zadań własnych samorządu powiatowego nadal pozostaje
promocja zdrowia. Zadanie to znalazło odzwierciedlenie w celach operacyjnych Strategii,
skierowanych na realizację programów profilaktycznych zwalczania chorób nowotworowych,
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, profilaktykę uzależnień, ochronę zdrowia
psychicznego, wspieranie opieki nad kobietami ciężarnymi i noworodkami oraz opiekę
długoterminową.
Zrealizowano w tym zakresie niewiele, a zasadniczą przyczyną były ograniczone
środki finansowe w budżecie powiatu kłodzkiego, w którym np. na współpracę w tym
obszarze z organizacjami pozarządowymi nie zapewniono żadnych środków finansowych.
Zadaniem bardzo ważnym, ale niezrealizowanym pozostała też profilaktyka uzależnień,
w części realizowana poprzez placówki oświatowe. Nie zrealizowano natomiast
podstawowego założenia tj. powołania koordynatora ds. uzależnień. Bardzo małe środki
finansowe przeznaczane na promocję zdrowia powodowały duże ograniczenie możliwości
realizacji tego zadania własnego powiatu, którego znaczenie nadal pozostaje niedostrzegane,
a które może mieć zasadniczy wpływ na tworzenie warunków prozdrowotnych i wzrost
odpowiedzialności mieszkańców regionu za własne zdrowie. Przyjęte założenia profilaktyki
pomijały też zupełnie problem zdrowotny (społeczny) dotyczący przeciwdziałania przemocy
w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Uzupełnieniem funkcjonowania opieki medycznej
pozostawała także działalność aptek, która winna być skoordynowana z całodobową opieką
medyczną, celem zwiększania bezpieczeństwa medycznego mieszkańców i turystów.
Obecnie przy zachowaniu pewnej stabilizacji funkcjonowania jednostek ochrony
zdrowia i dostępności mieszkańców powiatu do świadczeń, niezbędna staje się coraz
aktywniejsza postawa samorządu powiatowego w kontekście aktywizowania i inicjowania
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zachowań prozdrowotnych mieszkańców. W tych działaniach należy upatrywać zasadniczego
oddziaływania na zdrowie publiczne regionu. Promocja zdrowia jest bowiem tym rodzajem
oddziaływań, na które samorząd terytorialny ma największy wpływ. Działania te obejmować
powinny nie tylko społeczność dzieci i młodzieży, ale także osoby dorosłe, seniorów, osoby
niepełnosprawne itp. Dlatego niezbędne staje się przeznaczanie większych środków
finansowych na promowanie zdrowia zarówno w kontekście zdrowego stylu życia, zdrowia
psychicznego oraz profilaktyki: otyłości, chorób nowotworowych, cukrzycy, chorób układu
krążenia, uzależnień, przemocy itp. Nadal pozostaje też kwestia monitorowania dostępności
do świadczeń zdrowotnych, w szczególności w odniesieniu do podstawowej opieki
zdrowotnej, diagnostyki, opieki nad matką i dzieckiem, opieki długoterminowej czy
hospicyjnej. W tym obszarze niezbędne jest wspieranie funkcjonujących ośrodków
w celu zwiększenia poziomu kontraktowania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia
otyłości, II poziomu referencyjności opieki ginekologiczno-położniczej oraz neonatologicznej,
zwiększenia dostępu do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci oraz pozyskania
finansowania alternatywnych form opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Ze względu na obszar istotnych oddziaływań społecznych zasadnym staje się zmiana
nazwy obszaru strategii z „ochrona zdrowia” na „zdrowie publiczne”.

CEL OPERACYJNY
I.2. ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZNOŚCI OSÓB
O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH SPOŁECZNYCH, FIZYCZNYCH I PSYCHICZNYCH
Powyższy cel operacyjny na lata 2008–2015 został określony trafnie, odpowiadał
istniejącym potrzebom. Na ocenę skuteczności celu operacyjnego największy wpływ miała
wysokość środków finansowych, jakimi powiat kłodzki dysponował w obszarze:
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- pieczy zastępczej,
- pomocy społecznej.
W obszarze wspierania osób niepełnosprawnych cel operacyjny został osiągnięty.
Na obniżenie oceny rzutuje brak przekazywania dostatecznych środków z PFRON na pełne
zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego. Dlatego
zasadne jest pozyskiwanie dodatkowych środków na tworzenie i funkcjonowanie
alternatywnych form opieki dla osób starszych i z niepełnosprawnością w postaci dziennych
domów opieki medycznej.
W okresie obowiązywania Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008–2015
zagadnienia dotyczące rodzicielstwa zastępczego z ustawy o pomocy społecznej
wprowadzono do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (ustawa weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.).
Wprowadzenie nowej ustawy nie miało i nadal nie ma wpływu na aktualność celu
operacyjnego. W tym obszarze cel był realizowany na bieżąco, zapewniono prawidłowe
funkcjonowanie w społeczności osób o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych
i psychicznych poprzez rozwijanie różnorodnych form pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim
oraz dążenie do dostosowania do obowiązujących przepisów w instytucjonalnej pieczy
zastępczej. Powiat kłodzki stworzył warunki do rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej, między
innymi poprzez wyznaczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie zlecono
organizacji pozarządowej) i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych.
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W obszarze pomocy społecznej cel operacyjny został osiągnięty w stopniu dobrym.
Uzyskano wymagane standardy (poprzez wykonanie prac modernizacyjnych oraz zakupów
inwestycyjnych) we wszystkich placówkach pomocy społecznej z terenu powiatu kłodzkiego
w zakresie bazy lokalowej i poziomu życia przebywających w nich osób.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób
o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych, powiat kłodzki zlecił
realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej podmiotom zewnętrznym:
- Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy,
- Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej,
- tzw. niepublicznym Domom Pomocy Społecznej.
Celu nie osiągnięto w zakresie zapewnienia nowej siedziby dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej „Zamek” w Szczytnej oraz utworzenia hostelu dla ofiar przemocy
w rodzinie.
W okresie obowiązywania strategii na lata 2008–2015 w pełni wykorzystano
możliwości w zakresie pozyskiwania środków w ramach projektów finansowanych z EFS.
W latach 2008–2015 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku realizowało projekt
systemowy „Bądź aktywny, uwierz w siebie” skierowany do osób niepełnosprawnych oraz
pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej, ponadto projekty konkursowe skierowane do
społeczności romskiej.
Wskazany w strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008–2015 cel operacyjny:
„Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób o ograniczonych
możliwościach społecznych, fizycznych i psychicznych” jest nadal aktualny i może stać się
celem na lata 2016–2020.

CEL OPERACYJNY
I.3. PODNIESIENIE POZIOMU EDUKACJI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH
PRZEZ POWIAT KŁODZKI
W zakresie podniesienia poziomu edukacji w szkołach i placówkach prowadzonych
przez powiat kłodzki cel został osiągnięty w różnym stopniu w zależności od planowanej
wartości docelowej określonego wskaźnika.
Planowana wartość docelowa wskaźnika zdawalności egzaminu maturalnego
wynosiła 98%, jednak w latach 2008–2014 poziom zdawalności egzaminu matur ukształtował
się w powiecie na poziomie od 75% do 85%. W związku z tym wartość planowanego
wskaźnika nie została osiągnięta w żadnym z okresów sprawozdawczych, ale również nie
została osiągnięta na tym poziomie w żadnym województwie. Dlatego też należy przyjąć, że
wysokość planowanego wskaźnika docelowego została ustalona na zbyt wysokim poziomie.
Jednakże w latach 2008–2013 zdawalność matur w szkołach prowadzonych przez powiat
wskazywała tendencję wzrostową, a w 2014 roku wyniki powiatu kłodzkiego były nieznacznie
poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej.
Wyniki zdawalności egzaminu z przygotowania zawodowego w latach 2008–2014
były bardzo zróżnicowane, biorąc pod uwagę wyniki zarówno między szkołami, jak
i w poszczególnych zawodach i typach szkół (technikum, szkoła policealna, zasadnicza szkoła
zawodowa). Wyniki w ww. okresie kształtowały się na poziomie 52% do 70,9%. W niektórych
zawodach słabe wyniki osiągali uczniowie w całym kraju, co wymaga pogłębionej analizy
wielopłaszczyznowej. Przyczyny takiego zróżnicowania mogą wynikać zarówno z czynników
szkolnych (postawy uczniów czy metod pracy nauczycieli), jak i pozaszkolnych (brak
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nowoczesnych miejsc praktyk, niskie kwalifikacje osób realizujących praktyczną naukę
zawodu). Również metodologia zdawania tego egzaminu ulega ciągłym zmianom, co nie
sprzyja uczniom – od 2014 roku wdrożono w naszych szkołach nową formułę egzaminu przez
zaliczanie poszczególnych kwalifikacji w trakcie procesu kształcenia w danej szkole.
Zmieniająca się formuła egzaminów zawodowych sprawia, że uczniowie w badanym okresie
mają problemy z dostosowaniem się do niej, co niewątpliwie ma znaczący wpływ na
końcowe wyniki egzaminów. Natomiast w stosunku do średniej wojewódzkiej w zakresie
zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego w latach 2008–2014 powiat kłodzki
osiągał zadawalające wartości od 90% do nawet 113%. Planowana wartość docelowego
wskaźnika wynosiła 100 %. Analogicznie kształtowała się sytuacja w stosunku do średniej
krajowej w zakresie zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego, powiat kłodzki
w latach 2008–2014 osiągał wskaźnik od 86% do 106%, podczas gdy planowana wartość
wskaźnika docelowego wynosiła 100%.
W ramach podniesienia poziomu edukacji wzrósł również z 74% do 85,04% stosunek
liczby miejsc w klasach I szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kłodzki do
liczby absolwentów gimnazjów. Został również wprowadzony nabór podstawowy i nabór
fakultatywny, co z jednej strony zmniejsza ryzyko finansowe w planowaniu zadań, a z drugiej
ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej, a zatem możliwości wyboru gimnazjów przez
absolwentów. Na tym tle pozytywnie należy ocenić spadek liczby bezrobotnych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w stosunku do wyznaczonego planowanego
wskaźnika, jak i również do osiągniętych wartości w latach ubiegłych, który z liczby 482
obniżył się do 303. W ramach współpracy z lokalnym rynkiem pracy została utworzona klasa
patronacka w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie (klasa matematyczno-fizyczna)
oraz w Noworudzkiej Szkole Technicznej (w zawodzie elektryk) - w obydwu przypadkach
we współpracy z Zakładem Produkcji Automatyki Sieciowej w Nowej Rudzie.
Został również wdrożony program stypendialny „Discipulus Exemplorum” wspierający
najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kłodzki,
w ramach którego na rok szkolny 2013/2014 zostało przyznanych czternaście stypendiów,
podczas gdy planowana wartość wskaźnika była równa 1.
Jak wynika z przedstawionego materiału osiągnięcie celu na podstawie ww.
wskaźników było częściowo niemożliwe ze względu na zbyt wysoki pułap planowanej
wartości poszczególnego wskaźnika lub ze względu na zmieniające się przepisy dotyczące
egzaminów zawodowych, co miało negatywny wpływ na końcowe wyniki egzaminów.
W ostatnich latach nastąpił wzrost liczby wyremontowanych obiektów szkolnych,
planowana wartość docelowa wskaźnika wyniosła 4, natomiast osiągnięta wartość wskaźnika
to 10. W jednostkach oświatowych w latach 2008–2015 przeprowadzono szereg inwestycji
i modernizacji, mających na celu poprawę warunków technicznych budynków ich
bezpiecznego użytkowania. Do najważniejszych inwestycji tego okresu można zaliczyć
projekt pn. „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, w którym
wzięło udział 7 szkół, oraz budowę kompleksu pn. „Moje Boisko Orlik–2012” przy
Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju.
Reasumując, cel operacyjny dotyczący podniesienia poziomu edukacji powinien być
w nowej strategii potraktowany priorytetowo i kontynuowany przy założeniu
dotychczasowych wskaźników, ale wyznaczonych na realnym do osiągnięcia poziomie.
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CEL OPERACYJNY
I.4. PODNIESIENIE POZIOMU USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE
W KŁODZKU ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU
W latach 2008–2014 w celu podniesienia poziomu usług świadczonych przez
Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu zrealizowano szereg
zadań, tym samym założony cel został osiągnięty.
W starostwie utrzymywany i doskonalony jest Zintegrowany System Zarządzania,
w skład którego wchodzi System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz
Kontrola Zarządcza. Cele i zadania planowane w rocznych planach działalności są w pełni
zbieżne z budżetem w układzie wykonawczym. Organizowane są szkolenia wewnętrzne
i zewnętrzne dla pracowników oraz analizowana jest ich skuteczność, dofinansowane są
kursy i studia. W komórkach organizacyjnych obowiązują procedury pisemne i ustne.
Na bieżąco aktualizowane są strony internetowe starostwa, w tym BIP, prowadzony jest
rejestr skarg i wniosków. Regularnie przeprowadzane są kontrole i audity wewnętrzne.
W miarę możliwości finansowych stale poprawiany jest stan techniczny obiektów starostwa
oraz podległych jednostek organizacyjnych. Powiat jest partnerem i beneficjentem środków
zewnętrznych w projektach informatycznych realizowanych w celu poprawy dostępności do
e-usług w starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
Systematycznie raz w roku przeprowadza się badanie satysfakcji klientów starostwa,
w celu monitorowania poziomu zadowolenia ze świadczonych usług. Od roku 2011 badanie
przeprowadza się z podziałem na klientów indywidualnych i przedsiębiorców. Uzyskiwane
wyniki porównywane są z latami poprzednimi, co pozwala skutecznie ocenić poziom
świadczonych usług. Od wielu lat poziom zadowolenia klientów przekracza 90%. Poziom
zadowolenia klientów jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzony został jedynie
w roku 2013 metodą ankietowania bezpośredniego. Osiągnięty wynik to 84 % zadowolonych
klientów. Badanie przeprowadzone zostało tylko raz, ponieważ ze względu na dużą liczbę
jednostek organizacyjnych powiatu i ich różnorodność, wyniki ankietowe były
nieporównywalne. Tworzenie wielu rodzajów ankiet dla poszczególnych grup jednostek
byłoby czasochłonne i niemiarodajne.
Z analizy uzyskanych wskaźników dla celu: „Podniesienie poziomu usług
świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku oraz jednostki organizacyjne powiatu”
wynika, że skutecznie badany jest poziom usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe
w Kłodzku, natomiast bardzo trudno jest badać poziom usług świadczonych przez powiatowe
jednostki organizacyjne. W związku z powyższym w przyszłej strategii należy utrzymać ww.
cel wyłącznie w odniesieniu do klientów starostwa.

CEL OPERACYJNY
I.5. ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I GOŚCI POWIATU
KŁODZKIEGO
Cel został osiągnięty. Dwa wskaźniki dla celu dotyczące wykrywalności przestępstw
kryminalnych oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w stosunku do średniej
wojewódzkiej zostały zrealizowane w 100%, a trzeci określający poczucie bezpieczeństwa
w stosunku do średniej krajowej został zrealizowany na poziomie ponad 97%.
Powiat kłodzki realizuje zadanie z zakresu bezpieczeństwa poprzez swoją wewnętrzną
strukturę organizacyjną oraz służby powiatowe. Z ramienia Starostwa Powiatowego
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w Kłodzku zadania te realizuje komórka ds. zarzadzania kryzysowego i bezpieczeństwa, do
której obowiązków należy:
 współpraca i koordynacja działań ze służbami, strażami i inspekcjami z terenu
powiatu (w tym Państwową Strażą Pożarną i Policją) na każdym etapie zarządzania
kryzysowego, również w czasie zagrożeń i sytuacji kryzysowych,
 współpraca z gminami powiatu kłodzkiego oraz jednostkami samorządowymi
i rządowymi spoza powiatu w systemie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa
państwa.
Realizacja wskaźników dla tego celu jest całkowicie niezależna od powiatu, ponieważ
samorząd powiatowy nie ma bezpośredniego wpływu na wykrywalność przestępstw
kryminalnych. Wspólne programy realizowane z Policją związane z bezpieczeństwem to
zdecydowanie za mało, żeby mieć realny wpływ na wskaźniki, a tym samym realnie
realizować cel, którym jest „Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i gości
powiatu kłodzkiego”. W związku z powyższym w przyszłej strategii powiatu, należy rozważyć
rezygnację z tego celu, bądź gruntownie zmodyfikować wskaźniki celu i sformułować je
w taki sposób, aby powiat miał bezpośredni wpływ na ich realizację.

CEL OPERACYJNY
I.6. WZROST AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU
Istotą społeczeństwa obywatelskiego są podejmowane przez jego członków działania
na rzecz dobra wspólnego społeczności lokalnej. W wymiarze samorządowym jednym
z podstawowych wyznaczników poziomu obywatelskiego udziału w funkcjonowaniu
wspólnoty lokalnej jest m.in. stopień zaangażowania mieszkańców w działalność organizacji
pozarządowych. O wzroście aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu świadczą liczby
powstających stowarzyszeń, rejestrowanych zarówno w ewidencji starostwa, jak
i w Krajowym Rejestrze Sądowym. W latach 2008–2015 na terenie powiatu powstało 151
nowych podmiotów w tym: 59 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym, 37 fundacji, 15 uczniowskich klubów sportowych, 12 klubów sportowych
i stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności
gospodarczej oraz 28 stowarzyszeń zwykłych. Obecnie w powiecie zaewidencjonowanych
jest 551 różnych organizacji pozarządowych, z których 45 posiadało w 2014 r. status
organizacji pożytku publicznego i uprawnienia do pozyskiwania 1% podatku. Założony
w strategii cel został osiągnięty (z pominięciem roku 2014, kiedy nieznacznie zmniejszyła się
liczba organizacji posiadających status opp), choć powiat kłodzki miał pośredni wpływ na
jego realizację.
Inną miarą wzrostu aktywności obywatelskiej, gdzie powiat kłodzki pełni znaczącą
rolę, jest wspieranie działań organizacji pozarządowych poprzez zlecanie im do realizacji
zadań publicznych w oparciu o konkursy ofert i dotacje z budżetu powiatu. Zadania
te realizowane są głównie poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Wydział
Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu. W analizowanym okresie obserwujemy stały wzrost
liczby podmiotów, którym przyznano dotacje z budżetu powiatu z 20 w 2011 r. do 59 w 2014
r. W latach 2013–2014 nastąpiła swoista promocja aktywności obywatelskiej przejawiająca
się przekazaniem części zadań powiatu do realizacji przez organizacje pozarządowe.
Szczególnie dotyczy to zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
prowadzeniu DPS dla dzieci i młodzieży, czy prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, jak
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również zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.

CEL OPERACYJNY
I.7. ROZWÓJ KULTURY JAKO ELEMENTU KSZTAŁTUJĄCEGO WIZERUNEK POWIATU
KŁODZKIEGO
Życie kulturalne w powiecie zorganizowane jest przede wszystkim wokół placówek
kulturalnych oraz ośrodków kultury prowadzonych przez gminy. Inicjatywy propagujące
pielęgnowanie historii, tradycji i kultury podejmuje również powiat kłodzki jako organizator
lub współorganizator wydarzeń kulturalnych, obchodów świąt państwowych, wydawca
publikacji informujących o obiektach i przedsięwzięciach kulturalnych. Środki przeznaczone
na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ujęte w budżecie powiatu
kłodzkiego to także dotacje dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury przekazywane
w ramach konkursów ofert oraz stałe dofinansowanie Powiatowej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kłodzku.
Nakłady finansowe z budżetu powiatu przeznaczone na rozwój kultury to wskaźnik,
na podstawie którego ocenić należy realizację powyższego celu operacyjnego. Analizując
wysokość środków przeznaczanych w badanym okresie na rozwój kultury, można stwierdzić,
że ich wartość wzrastała sukcesywnie, przewyższając w roku 2014 założenia o około 78 %,
zatem cel został osiągnięty. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pomimo osiągnięcia
wskaźnika stosunkowo niewielkie środki przeznaczane były na dofinansowanie imprez
w ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych (średnio w latach 2011–2014 była
to kwota nieprzekraczająca łącznie 30 tys. zł rocznie) i instytucji kultury (średnia roczna
wartość 10,7 tys. zł). Ponadto duża część środków konkursowych była przeznaczana na
dofinansowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych organizowanych tradycyjnie od wielu lat
i zwyczajowo dofinansowanych przez powiat. W tej sytuacji trudno mówić o realnym
wpływie na kierunki rozwoju kultury w powiecie kłodzkim.
Wpisanie rozwoju kultury jako elementu kształtującego wizerunek powiatu
kłodzkiego w kolejnej strategii wymaga zwiększenia środków konkursowych oraz oceny
dofinansowywanych przedsięwzięć pod kątem ich wpływu na wizerunek powiatu. Niezbędne
jest również prowadzenie wspólnej polityki informacyjnej dotyczącej wszystkich
ważniejszych (w oparciu o zasięg, liczbę uczestników, znaczenie promocyjne) imprez
odbywających się na terenie powiatu.

CEL OPERACYJNY
I.8. ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU JAKO ELEMENTU ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
Realizację celu w zakresie miejsca powiatu w różnego rodzaju współzawodnictwie
sportowym należy ocenić pozytywnie, poza drobnymi wyjątkami, zaplanowane wskaźniki
zostały osiągnięte. Niestety nie uzyskano założonej wartości wskaźnika dotyczącego
nakładów finansowych na sport z powodu braku realizacji zadań inwestycyjnych.
Analizując obszar kultury fizycznej i sportu, zauważyć można zmienny poziom
nakładów finansowych z budżetu powiatu, od poziomu 290 tys. zł w latach 2008–2010
do poziomu 209 tys. zł w roku 2014. Pomimo stosunkowo niskich nakładów, powiat kłodzki
w latach 2012–2013 osiągnął najlepsze rezultaty, zajmując w klasyfikacjach Szkolnego
Związku Sportowego Dolny Śląsk odpowiednio 7 i 5 miejsce, natomiast w klasyfikacjach
13
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Ludowych Zespołów Sportowych odpowiednio 3 i 2 miejsce w województwie dolnośląskim.
Zróżnicowana była również wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację
zadań w ramach konkursów ofert, od 170 tys. zł. w początkowym okresie, poprzez znaczny
spadek do 50 tys. zł w latach 2011–2013 i zwiększenia do 90 tys. zł w roku 2014.
W analizowanym okresie niewielkie w stosunku do planowanych środki przeznaczane
były na poprawę bazy sportowej, w zasadzie angażowane kwoty zaspakajały tylko
najpilniejsze potrzeby. Ważnym przedsięwzięciem powiatu kłodzkiego w kwestii rozwoju
kultury fizycznej i sportu było przystąpienie w porozumieniu z gminą Polanica Zdrój do
III edycji programu „Moje Boisko Orlik 2012” i wybudowanie w 2010 roku przy Regionalnej
Szkole Turystycznej pierwszego „powiatowego” Orlika.
Kolejnym zadaniem przyczyniającym się do realizacji celu określonego jako rozwój
kultury fizycznej i sportu była organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, dla których powiat kłodzki jest organem założycielskim. Na programy
pn. „Sale i boiska sportowe pełne ruchu i młodzieży” oraz „Ruszamy na stoki Kotliny
Kłodzkiej” pozyskano w latach 2008–2014 środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki
w wysokości około 300 tys. zł.
Podsumowując, realizacja celu powinna być ujęta w nowej strategii rozwoju powiatu
jako jeden z priorytetów działalności, który wynika ze złego stanu zdrowia społeczeństwa
(szczególnie dzieci i młodzieży) i pogarszającej się ogólnej kondycji psychicznej i fizycznej.
Ponadto istotnym zadaniem samorządu powinno być w tym względzie finansowe wspieranie
na odpowiednim poziomie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, Powiatowego
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, młodzieżowych i uczniowskich klubów sportowych
i stowarzyszeń oraz innych organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych odbywających
się na terenie powiatu oraz promujących powiat i kulturę fizyczną.

CEL STRATEGICZNY
II. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU
Cel strategiczny „Zrównoważony rozwój gospodarczy powiatu” został sformułowany
trafnie i stanowił ważny element Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego w latach 2008-2015.
Obecnie wskazana jest jego kontynuacja w przyszłym okresie. Również cele operacyjne
zostały właściwie określone, ich liczba pozwoliła na skuteczną realizację celu strategicznego.
Zdecydowana większość założonych wskaźników w poszczególnych celach
operacyjnych została osiągnięta. W niektórych przypadkach istnieje jednak konieczność ich
weryfikacji lub modyfikacji.
Działania powiatu kłodzkiego mające na celu rozwój gospodarczy regionu są właściwe
i zależne głównie od środków finansowych. Dlatego też osiągnięcie niniejszego celu
strategicznego jest procesem długofalowym, wymagającym dużego zaangażowania zarówno
władz jak i mieszkańców powiatu.

CEL OPERACYJNY
II.1. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W ostatnich latach nie stwierdzono istotnych zmian w poziomie zanieczyszczenia
powietrza. Na terenie powiatu występowała dobra i bardzo dobra jakość powietrza
w odniesieniu do norm obowiązujących dla dwutlenku siarki i dwutlenku azotu (norma dla
SO2 – 20µg/m3, norma NO2– 40 µg/m3). Jednym z najbardziej istotnych problemów,
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pomimo trendu spadkowego (korzystnego) był wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym (norma 40 µg/m30). Jednakże w analizowanym okresie i zgodnie
z przyjętymi normami wszystkie ww. wskaźniki zostały osiągnięte.
Ustalony cel operacyjny – poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie ochrony
powietrza atmosferycznego został trafnie sformułowany, jest nadal aktualny i może stać się
celem na lata 2016–2020. W dążeniu do jego osiągnięcia co roku podejmowane są przez
organ działania naprawcze, takie jak: modernizacja i remont dróg będących w administracji
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, czyszczenie nawierzchni ulic dróg powiatowych na
mokro, termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych starostwa, edukacja
ekologiczna na terenie strefy. Ważnym czynnikiem jest również świadomość mieszkańców
powiatu dotycząca stosowania ekologicznych paliw w piecach grzewczych gospodarstw
domowych, która często przegrywa z brakiem środków finansowych na realizację tego
zadania.
Oceny osiągnięcia celu operacyjnego za lata 2008–2014 w zakresie gospodarki
odpadami dokonano w oparciu o wskaźnik odzwierciedlający stosunek ilości odpadów
zbieranych selektywnie do ogólnej ilości wytworzonych odpadów x 100. Planową wartość
docelową wskaźnika ustalono na poziomie powyżej 2,51. W latach 2008–2014 wykazywał on
tendencję rosnącą i wynosił odpowiednio: 2,55; 2,51; 3,21; 3,21; 4,28; 10,0; 12,5, co pozwala
stwierdzić, że wskaźnik został osiągnięty (prawie 5-krotny wzrost wskaźnika na przestrzeni
lat 2008–2014).
Wybór celu w postaci poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez jak największy
udział odpadów zbieranych selektywnie w odniesieniu do ogólnej masy wytworzonych
odpadów komunalnych, zwiększenie poprzez to odzysku surowców wtórnych i ich ponowne
wykorzystanie oraz ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska należy ocenić
jako trafny i zrealizowany. Cel jest jak najbardziej aktualny, w związku z tym należy rozważyć
jego realizację również w przyszłości.
Poprawę stanu środowiska naturalnego powiat kłodzki realizował również poprzez
program unieszkodliwiania azbestu pn.: „Program pomocy mieszkańcom powiatu kłodzkiego
w usuwaniu wyrobów zawierających azbest” funkcjonujący od 2007 roku oraz Program
"Czysta energia" dot. energii odnawialnej.

CEL OPERACYJNY
II.2. PODNIESIENIE STANDARDU INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I KOLEJOWEJ POWIATU
KŁODZKIEGO
Niniejszy cel strategiczny został określony trafnie, jednakże z uwagi na zbyt wysokie
wartości przyjętych wskaźników nie został w pełni zrealizowany. Osiągnięto docelową
wartość wskaźnika określającego ilość obiektów mostowych w dobrym i bardzo dobrym
stanie technicznym, natomiast nie osiągnięto założonego wskaźnika określającego ilość dróg
powiatowych w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. Pomimo dużych nakładów
poniesionych na przebudowy dróg powiatowych w ostatnich latach, z uwagi na znaczną ich
długość wynoszącą 710,975 km, aktualnie w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym
jest tylko 25% z nich (zakładano więcej niż 74,87%). Dlatego też bardzo istotne jest
kontynuowanie działań w celu dalszej poprawy stanu dróg powiatowych i uwzględnienie
niniejszego celu w Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020.
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DROGI POWIATOWE
W latach 2008–2015 powiat kłodzki przeprowadził szereg inwestycji, które
przyczyniły się do podniesienia standardu infrastruktury drogowej. W latach 2008-2015
kompleksowej przebudowie poddano 109,936 km dróg powiatowych (15,46%) oraz
wyremontowano 44 obiekty mostowe. Nakłady jakie poniesiono na przebudowy dróg
powiatowych w latach 2008–2015 wyniosły prawie 90 mln zł, z czego około 76% stanowiły
środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych, a mianowicie z:
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata
2007- 2013,
 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska
- Rzeczpospolita Polska 2007- 2013,
 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011 i 2012–2015,
 Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 gmin z terenu powiatu kłodzkiego.
DROGI KRAJOWE I WOJEWÓDZKIE
Ważniejsze inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2008–2015 na terenie powiatu
kłodzkiego:
 Przebudowa drogi krajowej nr 46 Kłodzko - Złoty Stok,
 Przebudowa odcinków drogi krajowej nr 8 z Kudowy-Zdroju do Szczytnej,
 Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap III,
 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 392 na odcinku Idzików – droga krajowa nr 33,
 Remont drogi wojewódzkiej nr 387 w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa od skrzyżowania
z Aleją Jana Pawła II do drogi krajowej nr 8,
 Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 389 w km 20+300 – 25+000 na
odcinku Mostowice – Spalona.
Ponadto, w dniu 23 stycznia 2015 roku opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad podpisał umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy
Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46. W ramach
zadania zostanie zrealizowana obwodnica Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 (ok. 6,6 km),
łącznik drogi krajowej nr 46 (ok. 2,4 km) oraz remont istniejącego przebiegu drogi krajowej
nr 33 (ok. 2,37 km). Inwestycja połączy DK8 i DK33 z drogą krajową 46. Termin realizacji
zadania to 30 miesięcy od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych na
etapie prowadzonych robót budowlanych). Zakończenie budowy zaplanowane jest na koniec
drugiego kwartału 2018 roku. Koszt inwestycji - 197,1 mln złotych.
TRANSPORT KOLEJOWY
Ważniejsze zadania zrealizowane na terenie powiatu kłodzkiego w latach 2008–2015:
 Modernizacja linii kolejowej nr 309 Kłodzko – Kudowa Zdrój i wznowienie ruchu
pasażerskiego,
 Remont linii kolejowej nr 286 Kłodzko – Wałbrzych i wznowienie ruchu pasażerskiego.
Podsumowując, w latach 2008–2015 dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową
i kolejową poprawie uległy zarówno połączenia wewnątrz powiatu kłodzkiego,
jak i z regionami ościennymi, w tym drogowe połączenia transgraniczne z Republiką Czeską.
16
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Poprawa stanu infrastruktury drogowej i kolejowej wpływa na zwiększenie
bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz na rozwój gospodarczy i turystyczny powiatu
kłodzkiego, dlatego bardzo ważne jest prowadzenie dalszych działań w tym kierunku.

CEL OPERACYJNY
II.3. WZROST ZATRUDNIENIA I ZMNIEJSZENIE POZIOMU BEZROBOCIA NA TERENIE
POWIATU
Oceniając realizację celu strategicznego w zakresie wzrostu zatrudnienia
i zmniejszenia bezrobocia na terenie powiatu, należy podkreślić, że cel został osiągnięty
tj. stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych spadła w stosunku do roku 2014 pomimo trudnego
otoczenia rynkowego. Cel został trafnie sformułowany i jest aktualny na lata 2016 – 2020.
Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2008-2015 kształtowała się na
poziomie przedstawionym na wykresie. Na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 20,0 %.
Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015
(źródło: opracowanie własne)

Liczba bezrobotnych w badanym okresie kształtowała się na poziomie powyżej
10 tysięcy osób. Najwyższy wskaźnik przypadał na lata 2012-2013, a najniższy na koniec
października 2015 r. i wyniósł 10 029 osób. Jest to najniższa liczba bezrobotnych w badanym
okresie.
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Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2008 -2015
(źródło: opracowanie własne)

CEL OPERACYJNY
II.4. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO WRAZ
Z POŁĄCZENIAMI TRANSGRANICZNYMI
Patrząc jedynie przez pryzmat wskaźnika, cel ten nie został osiągnięty. Przy pracach
nad strategią (w roku 2008), jako jedyny wskaźnik osiągnięcia niniejszego celu wskazano:
„Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.
Zgodnie z przepisami prawnymi poszczególne plany transportowe powinny być
opracowywane kaskadowo. Najpierw powinien zostać opracowany plan krajowy, założenia
zawarte w tym planie powinny zostać uwzględnione przy pracach nad poszczególnymi
wojewódzkimi planami. Następnie powiat, przygotowując swój plan transportowy, ma
obowiązek uwzględnienia planu wojewódzkiego. Prace nad planem transportowym dla
Województwa Dolnośląskiego trwały prawie dwa lata i ostatecznie został on uchwalony
w dniu 30 października 2014 r. Uchwałą Nr LV/2017/14 Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego.
W międzyczasie nastąpiły zmiany stanu prawnego, które dały możliwość tworzenia
między jednostkami samorządu terytorialnego (w tym różnych szczebli) związków, w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
Obecnie, rozpatrywane są przez władze powiatu różne warianty realizacji przewozu
osób na terenie powiatu kłodzkiego (z uwzględnieniem finansowania, powstania związków
między jednostkami samorządu terytorialnego, wykorzystaniem PKS w Kłodzku S.A. itd.).
W zależności od podjętej decyzji plan transportowy dla powiatu lub jego fragmentu, będzie
opracowany przez różne podmioty lub nie będzie konieczności jego opracowywania.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy zastanowić się nad uwzględnianiem w strategii
na lata następne tego wskaźnika. Konieczna staje się również zmiana brzmienia celu na:
18
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„Zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności
publicznej”, gdyż starosta, jako organizator przewozu, ma wpływ i posiada możliwość
kreowania tylko tego rodzaju transportu.

CEL OPERACYJNY
II.5. ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Oceniając realizację celu „Rozwój lokalnej przedsiębiorczości” należy podkreślić, że
cel został osiągnięty tj. wysokość środków finansowych na wsparcie rynku pracy w roku 2015
wyniosła 26 mln zł. Cel strategiczny został trafnie sformułowany i jest aktualny na lata
2016-2020.
W latach 2008-2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach wspierania małej
i średniej przedsiębiorczości zawierał umowy dotacyjne na doposażenie stanowiska pracy,
rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże oraz prace interwencyjne. W samym roku 2015
zawarto 1766 umów. Liczbę zawartych umów oraz środki finansowe przekazane w latach
2008 - 2015 na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw zawierają poniższe wykresy.
Wykres 3. Liczba zawartych umów w latach 2008–2015
(źródło: opracowanie własne)
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Wykres 4. Kwota przekazanych środków finansowych na wsparcie MSP
(źródło: opracowanie własne)

CEL OPERACYJNY
II.6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO MIESZKAŃCOM POWIATU
W latach 2008–2014 określony dla celu wskaźnik był realizowany corocznie w 100%.
Środki finansowe przeznaczane były w całości na utrzymanie lokalnego systemu monitoringu
hydrometeorologicznego na terenie powiatu kłodzkiego pn. LSOP tj. na finansowanie
napraw, konserwację, wymianę urządzeń pomiarowych, opłaty za dostawy energii
elektrycznej, opłaty za częstotliwość radiową oraz administrowanie systemem IT w ramach
LSOP.
Ze względu na nieadekwatność nazwy wskaźnika do wydatkowanych środków
finansowych do kolejnej edycji strategii zmianie powinna ulec definicja wskaźnika. Powiat nie
może wydatkować z budżetu środków na usuwanie skutków powodzi, natomiast może
zapobiegać np. poprzez akcje edukacyjne, z wyłączeniem wszelkich działań technicznych.
Ostatnie katastrofalne w skutkach powodzie, związane m.in. z niekorzystnym układem
czynników meteorologicznych, miały na terenie powiatu kłodzkiego miejsce w latach 1997,
1998 oraz 2009. Na terenie powiatu kłodzkiego, ze środków rządowych planowane są
budowy suchych zbiorników retencyjnych.
W związku z realnym zagrożeniem powodziowym, cel „Zapewnienia bezpieczeństwa
powodziowego mieszkańcom powiatu” powinien być zachowany w przyszłej strategii.

CEL OPERACYJNY
II.7. INFORMATYZACJA STAROSTWA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU ORAZ
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Zakładany cel został osiągnięty. W latach 2008–2014 wskaźnik dla celu (procent
wydatków budżetu powiatu na IT, innowacje i rozwój społeczeństwa informacyjnego) był
corocznie realizowany w 100%.
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Z roku na rok na szeroko rozumianą informatyzację przeznaczane były coraz większe
środki finansowe, zarówno z budżetu własnego, jak i ze środków zewnętrznych, w tym
unijnych.
W minionym okresie w zakresie informatyki zrealizowano następujące zadania:
 zbudowano nowoczesną sieć teleinformatyczną w budynku starostwa (ul. Okrzei 1),
 zbudowano nowoczesne strony internetowe www.powiat.klodzko.pl,
www.hrabstwo.pl, www.bip.powiat.klodzko.pl,
 zakupiono infokioski, zlokalizowane w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej,
 zbudowano nowoczesny System Informacji Przestrzennej,
 zbudowano, w partnerstwie z 11 gminami z terenu powiatu, nowoczesny
Zintegrowany System Informatyczny obejmujący rejestry publiczne z odniesieniem
przestrzennym,
 zbudowano centralny system sprawozdawczości Bestai@ obejmujący jednostki
organizacyjne powiatu,
 zbudowano e-formularze i udostępniono e-usługi dla klientów na poziomie
informacyjnym i dwukierunkowej interakcji,
 stworzono Strategię Informatyzacji starostwa i powiatowych jednostek
organizacyjnych,
 zakupiono sprzęt komputerowy i serwerowy,
 zakupiono i uruchomiono pracownie komputerowe w szkołach.
Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie kłodzkim podyktowana była i jest
nadal koniecznością rozwoju usług elektronicznych świadczonych przez starostwo oraz
podległe jednostki organizacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zgodnie z przepisami
prawa, które nas do tego obligują, są to szczególnie:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych,
 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
Cel został w pełni osiągnięty i powinien zostać bezwzględnie utrzymany w przyszłej
strategii powiatu.

CEL STRATEGICZNY
III. POWIAT KŁODZKI JAKO SUBREGION WYPOCZYNKOWY,
UZDROWISKOWY O WYSOKIM STANDARDZIE USŁUG

TURYSTYCZNY,

Cel strategiczny został osiągnięty. Założony wskaźnik w zakresie liczby udzielonych
noclegów ogółem charakteryzował się trendem rosnącym, osiągając w roku 2014 wartość
przekraczającą założenia o 60%. Podobnie kształtował się drugi wskaźnik przedstawiający
liczbę osób korzystających z noclegów w powiecie kłodzkim, osiągając z roku na rok wyższe
wartości, ostatecznie przekraczając plany o 30%.
Realizacja celu strategicznego opierała się na czterech celach operacyjnych
skupiających w sobie rozwój turystyki, promocję, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz
wzmocnienie turystycznego wizerunku powiatu kłodzkiego. W zasadzie wskaźniki założone
do tych zadań zostały osiągnięte, jednakże w znaczącej części powiat kłodzki miał
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ograniczony wpływ na ich realizację. Należy zatem zastanowić się nad modyfikacją tych
celów, wyznaczając priorytety działalności powiatu w tym obszarze oraz zdecydowanie
zwiększyć nakłady finansowe na ich realizację.
Niemniej jednak cel należy kontynuować, z uwagi na charakter powiatu, jego
uwarunkowania geograficzno-klimatyczne, bazę uzdrowiskową, różnorodność atrakcji,
dziedzictwo kulturowe, zaplecze noclegowo-gastronomiczne. Rosnąca z roku na rok liczba
turystów przekłada się bezpośrednio na liczbę miejsc pracy, a tym samym na rozwój
gospodarczy regionu. Rolą powiatu powinno być wsparcie tego obszaru w postaci
koordynowania i podejmowania szeregu działań promocyjnych budujących turystyczny
wizerunek całego powiatu. Tylko poprzez wspólną promocję powiat kłodzki może zaistnieć
jako region turystyczny na rynku krajowym i jako najatrakcyjniejsza część Dolnego Śląska
na arenie międzynarodowej.

CEL OPERACYJNY
III.1. PROMOCJA POWIATU KŁODZKIEGO
Przyjęty w ramach celu wskaźnik liczby przedsięwzięć promocyjnych realizowanych
lub współorganizowanych przez powiat (co najmniej 20) nie był co roku osiągany (dotyczy to
roku 2011 – liczba imprez 18 i 2013 – 14 imprez), podobnie jak wskaźnik wartości środków
na promocję w budżecie powiatu założony na poziomie 305 tys. zł. Ten ostatni nie obejmuje
jednak środków wydatkowanych na projekty dofinansowane z funduszy zewnętrznych.
Założone cele operacyjne wydają się właściwe z uwagi na znaczenie i konieczność
podejmowania działań promujących turystykę, która stanowi jedno z ważniejszych źródeł
dochodów mieszkańców powiatu kłodzkiego.
Najważniejsze przedsięwzięcia promocyjne realizowane były przez powiat kłodzki
przy współfinansowaniu w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i w wysokości 10% z budżetu państwa. W analizowanym okresie zrealizowano kilkanaście
projektów, w ramach których wydano kilkadziesiąt tysięcy publikacji (foldery, albumy, mapy,
ulotki) w kilku wersjach językowych, zakupiono gadżety promocyjne, zorganizowano
imprezy, konferencje, przeprowadzono kampanie promocyjne oraz szereg innych działań
reklamowych. Do najważniejszych przedsięwzięć zaliczyć można: wydanie paszportów
turystycznych Hrabstwa Kłodzkiego z opisem atrakcji turystycznych, przygotowanie nowej
i atrakcyjnej oferty pobytu w Hrabstwie Kłodzkim dla turystów w trzech grupach wiekowych:
dla maluchów 5+, dla młodych aktywnych 25+, dla seniorów 55+; przeprowadzenie
kampanii reklamowej promującej turystykę rodzinną na ziemi kłodzkiej w jednym
z najpopularniejszych, ogólnopolskich portali internetowych Onet.pl; promocję pstrąga
kłodzkiego w ramach zorganizowanego Festiwalu Pstrąga oraz wydanie publikacji;
przeprowadzenie dużej kampanii promocyjnej Hrabstwa Kłodzkiego z wykorzystaniem
nośników cyfrowych, zamontowanych w autobusach miejskich oraz galeriach handlowych
w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku; wydanie albumu i organizację
wystawy fotograficznej prezentującej najpiękniejsze miejsca Hrabstwa Kłodzkiego;
stworzenie mobilnego systemu promocji i informacji o zabytkach ziemi kłodzkiej poprzez
utworzenie internetowej bazy danych o zabytkach oraz aplikacji na telefony komórkowe.
Wszystkie powyższe działania, ich kontynuacja i kierowanie oferty do konkretnych
grup odbiorców to przykład usystematyzowanej i przemyślanej strategii promocyjnej regionu
pod kątem różnorodnych walorów ziemi kłodzkiej oraz maksymalnego wykorzystania
możliwości pozyskania dofinansowania.
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W związku z tym cel operacyjny zakładający promocję turystyki powinien być
kontynuowany i priorytetowo traktowany w kolejnej Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego.

CEL OPERACYJNY
III.2. ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE POWIATU
Realizacja celu w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, odbywała się
w dwóch obszarach ujętych w strategii jako przekazywanie środków z budżetu państwa
na renowację zabytków na terenie powiatu jak również wydawanie przez Starostę
Kłodzkiego legitymacji społecznym opiekunom zabytków.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wskaźnik w postaci dofinansowania
renowacji zabytków został osiągnięty, znacząco przekraczając założenia. Tendencja w tym
zakresie była wzrostowa, chociaż w roku 2014 w stosunku do poprzedniego 2013
odnotowano spadek o połowę wartości przyznanych dotacji. Środki finansowe w imieniu
Skarbu Państwa przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Wojewódzki
Konserwator Zabytków we Wrocławiu. W związku z tym należy rozważyć modyfikację
wskaźnika, bądź też zrezygnować z jego monitorowania w powyższym zakresie, ponieważ
realizacja przedstawionego celu jest niezależna od działań powiatu. Są to bowiem zadania
realizowane na podstawie zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Starosta otrzymuje powyższe informacje o przyznanych dotacjach
jedynie do wiadomości, pozostając bez wpływu na ich wielkość oraz zakres przedmiotowy.
Odnosząc się natomiast do wskaźnika dotyczącego liczby społecznych opiekunów
zabytków, należy wskazać, że ich liczba niezmiennie utrzymuje się na stałym poziomie,
tj. 17 osób uprawnionych. W tym zakresie organem wydającym legitymację, na wniosek
osoby zainteresowanej (do wniosku załączona jest opinia konserwatora zabytków), jest
Starosta Kłodzki. Nie ma on jednak instrumentów prawnych, które umożliwiałyby
monitorowanie faktycznych działań poszczególnych opiekunów w stosunku do nadanych
uprawnień. W tym też kontekście przedmiotowy wskaźnik winien być zmodyfikowany lub też
zastąpiony innym.

CEL OPERACYJNY
III.3. ROZWÓJ TURYSTYKI NA TERENIE POWIATU
Cel operacyjny i wskaźniki w zakresie liczby miejsc i obiektów noclegowych na terenie
powiatu zostały osiągnięte, poza jednym dotyczącym długości szlaków turystycznych, gdzie
pojawiły się trudności z pozyskaniem danych.
Zadania z zakresu turystyki realizowane w tym obszarze przez pracowników
starostwa skupiają się głównie na promocji atrakcji i oferty turystycznej regionu zarówno
w kraju, jak i zagranicą oraz opracowywaniu dokumentów strategicznych mających na celu
proturystyczny rozwój całego powiatu. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym
obszarze zaliczyć należy wdrażanie w życie zapisów Strategii Marketingowej Ziemi Kłodzkiej,
opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie powiatu kłodzkiego, podejmowanie
działań na rzecz przywrócenia połączeń kolejowych, propagowanie budownictwa
regionalnego w ramach konkursu „Dom Sudecki, szlak architektury regionalnej ziemi
kłodzkiej”. Barierą w realizacji celu są ograniczone środki finansowe oraz brak priorytetów
w tym zakresie w działalności powiatu.
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Przypisane w strategii wskaźniki do celu w postaci długości szlaków turystycznych,
liczby miejsc i obiektów noclegowych są trudne do pozyskania i tak naprawdę powiat kłodzki
ma niewielki wpływ na ich realizację. Jednakże z uwagi na charakter powiatu, walory
geograficzne, dziedzictwo kulturowe oraz bogactwo atrakcji turystycznych cel wydaje się jak
najbardziej zasadny, należy jednak określić konkretne zadania zmierzające do jego realizacji.

CEL OPERACYJNY
III.4. WZMOCNIENIE UZDROWISKOWEGO WIZERUNKU POWIATU KŁODZKIEGO
Założony cel został osiągnięty, a jego realizacja opierała się na podejmowaniu działań
i wdrażaniu projektów skierowanych na promocję atrakcji turystycznych powiatu kłodzkiego.
Promocja uzdrowisk odbywała się głównie na krajowych i zagranicznych targach
turystycznych oraz w trakcie innych wydarzeń promocyjnych. Oferta uzdrowiskowa
zamieszczana była także w publikacjach reklamowych wydawanych przez powiat kłodzki oraz
na stronie internetowej. Innym działaniem powiatu kłodzkiego mającym na celu
wzmocnienie uzdrowiskowego wizerunku regionu była również realizacja projektu
pn. „Spójny system promocji i informacji o zabytkach ziemi kłodzkiej - etap I - Architektura
Uzdrowiskowa”.
Oceniając ten obszar, można stwierdzić, że zapisany w strategii wskaźnik w postaci
liczby akcji promujących uzdrowiska nie został precyzyjnie określony i pomimo uzyskania
zaplanowanej wartości wskaźnika nasuwają się wątpliwości, co do osiągnięcia samego celu.
Pewne jest natomiast, że realizacja założonego celu wymaga znacznie większych środków
finansowych na działania reklamowe, zarówno zabezpieczonych w budżecie powiatu, jak
i pozyskanych oraz szerszej współpracy z podmiotami uzdrowiskowymi. Osiągnięcie celu
zależy także od polityki promocyjnej władz powiatu. Ponadto wydaje się, że cel został
określony zbyt szczegółowo i w oderwaniu od możliwości finansowych powiatu.
W związku z tym należy zastanowić się nad możliwościami i formą jego kontynuacji w nowej
strategii.

CEL OPERACYJNY
III.5. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU POWIATU JAKO REGIONU NARCIARSKIEGO
Cel został osiągnięty, uzyskana wartość wskaźnika, jakim była liczba akcji
promujących uzdrowiska, kilkukrotnie przekroczyła zaplanowany poziom. Promocja powiatu
kłodzkiego jako regionu narciarskiego odbywała się głównie na krajowych i zagranicznych
targach turystycznych oraz w trakcie innych wydarzeń promocyjnych. Informacja o centrach
sportów zimowych zamieszczana była także w publikacjach reklamowych wydawanych przez
powiat kłodzki oraz na stronie internetowej.
W przypadku tego celu powtarza się sytuacja, w której osiągnięcie wskaźnika nie do
końca odzwierciedla realizację celu, można zatem stwierdzić, że wskaźnik nie został
właściwie opisany (brak odniesienia do zasięgu akcji, nakładów finansowych, które w tej
sytuacji mają strategiczne znaczenie). Realizacja założonego celu wymaga znacznie większych
środków finansowych na działania promocyjne, szerszej współpracy z podmiotami
prywatnymi oraz priorytetów, w tym zakresie, w działalności powiatu. Tutaj cel został także
określony zbyt szczegółowo i ponadto nie zabezpieczono na jego realizację odpowiednich
środków, o czym nie można zapomnieć, kontynuując to zadanie w nowej strategii rozwoju
powiatu.
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III DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ POWIATU
1. POŁOŻENIE
Pod względem powierzchni powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród
dolnośląskich powiatów z powierzchnią około 1 642 km2. Położony jest w południowozachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów.
Powiat kłodzki kształtem przypominającym czworokąt, wcina się w obszar Republiki
Czeskiej. Pod względem liczby ludności (prawie 164 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród
powiatów dolnośląskich. Gęstość zaludnienia wynosi 99,6 mieszkańców na 1 km2. Graniczy
z trzema powiatami województwa dolnośląskiego: ząbkowickim, dzierżoniowskim,
wałbrzyskim. Z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi,
Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.
Rysunek 1. Położenie powiatu kłodzkiego
(źródło: opracowanie własne)

25
Id: 643DC488-B6C4-4320-A84A-46F8F47D98F4. Podpisany

Strona 26

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO NA LATA 2016-2020

W skład powiatu wchodzą gminy:
 gminy miejskie: Duszniki-Zdrój, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Nowa Ruda, Polanica-Zdrój,
 gminy miejsko-wiejskie: Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie
Śląskie, Szczytna,
 gminy wiejskie: Kłodzko, Lewin Kłodzki, Nowa Ruda.
Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu kłodzkiego
(źródło: opracowanie własne)
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Część środkową powiatu zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami
Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami
Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi.
Rysunek 3. Pasma górskie powiatu kłodzkiego
(źródło: opracowanie własne)

GÓRY SUCHE
1. Góry Suche
OBNIŻENIE GÓRNEJ
BYSTRZYCY
2. Obniżenie Górnej Bystrzycy
GÓRY SOWIE
3. Wzgórza Wyrębińskie
4. Wzgórza Włodzickie
5. Dolina Włodzicy
6. Garb Dzikowca
7. Obniżenie Noworudzkie
8. Obniżenie Bożkowa
9. Góry Sowie
KOTLINA KŁODZKA
10. Dolina Ścinawki
11. Wzgórza Ścinawskie
12. Kotlina Kłodzka
13. Wzgórza Rogówki
GÓRY BARDZKIE
14. Grzbiet Zachodni
15. Obniżenie Łącznej
16. Garb Golińska
17. Przełom Bardzki
18. Grzbiet Wschodni
GÓRY ZŁOTE
19. Góry Złote
MASYW ŚNIEŻNIKA
20. Dolina Białej Lądeckiej
21. Obniżenie Lądka i Stroni
Śląskiego
22. Dolina Górnej Białej Lądeckiej
23. Góry Bialskie
24. Masyw Śnieżnika
25. Wysoczyzna Idzikowa
26. Krowiarki
RÓW GÓRNEJ NYSY
27. Wysoczyzna Łomnicy
28. Obniżenie Bystrzycy Kłodzkiej
29. Wysoczyzna Międzylesia
GÓRY BYSTRZYCKIE
30. Góry Bystrzyckie
31. Dolina Orlicy
GÓRY ORLICKIE
32. Dolina Górnej Bystrzycy
33. Góry Orlickie
POGÓRZE ORLICKIE
34. Wzgórza Lewińskie
35. Obniżenie Kudowy
GÓRY STOŁOWE
36. Obniżenie Dusznickie
37. Stoliwo Gór Stołowych
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2. DEMOGRAFIA
Liczba ludności w powiecie kłodzkim na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 163 672
osoby, w tym 79 001 mężczyzn (48,27 %) i 84 671 kobiet (51,73). W latach 2005–2010
następował regularny spadek liczby ludności w powiecie. W ciągu tych 5 lat nastąpił spadek
o ponad 5,5 tys. osób. W roku 2011 nastąpił znaczący wzrost liczby ludności. W porównaniu
do 2010 liczba mieszkańców wzrosła o ponad 4 tys. osób. Jednak ostatnie 3 lata to kolejny
spadek liczby ludności powiatu.
Wykres 5. Liczba ludności w powiecie kłodzkim w latach 2005–2014
(źródło: www.stat.gov.pl)

W 2014 r. odnotowano ujemny przyrost naturalny (1355 urodzeń, 1932 zgony).
Współczynnik przyrostu naturalnego dla województwa, liczony na 1000 osób ludności
wyniósł -0,94. Dla powiatu kłodzkiego odnotowano jeden z najniższych współczynników
naturalnych w powiatach województwa dolnośląskiego -3,51.
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Wykres 6. Prognozowana liczba ludności w powiecie kłodzkim do roku 2020
(źródło: www.stat.gov.pl)

Na sytuację demograficzną ludności powiatu kłodzkiego oprócz przytoczonych
wcześniej informacji o przyroście naturalnym, wpływ ma również migracja ludności. Średnia
liczba ludności w powiecie kłodzkim przypadająca na 1 km2 wynosi 99,6.
Biorąc pod uwagę strukturę wiekową w powiecie, odnotowujemy tendencję
spadkową dotyczącą liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Ogółem
ludność powiatu w wieku przedprodukcyjnym wynosi 25 562 (15,6%), w wieku
produkcyjnym 103 585 (63,3 %) oraz w wieku poprodukcyjnym 34 435 (21,1%). Przez ludność
w wieku produkcyjnym rozumie się ludność w wieku zdolności do pracy, z kolei w wieku
nieprodukcyjnym - ludność w wieku przedprodukcyjnym (do 17 lat) oraz ludność w wieku
poprodukcyjnym (mężczyźni 65 lat i więcej, kobiety – 60 lat i więcej).
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Wykres 7. Liczba ludności i prognozowana liczba ludności w powiecie kłodzkim
według funkcjonalnych grup wieku (źródło: www.stat.gov.pl)

Tabela 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym - stan na 31.12.2014 r.
(źródło: www.stat.gov.pl)

Jednostka
administracyjna

Powierzchnia
[km2]

Ludność

Gminy miejskie
Duszniki-Zdrój
Kłodzko
Kudowa-Zdrój
Nowa Ruda
Polanica-Zdrój

22
25
34
37
17
Gminy miejsko-wiejskie
Bystrzyca Kłodzka
339
Lądek-Zdrój
117
Międzylesie
189
Radków
140
Stronie Śląskie
146
Szczytna
132
Gminy wiejskie
Kłodzko
252
Lewin Kłodzki
52
Nowa Ruda
140
RAZEM
1642

4 837
27 792
10 249
23 030
6 599
19446
8540
7436
9299
7690
7484
17369
1937
11964
163 672
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3. ŚRODOWISKO I ZASOBY NATURALNE
3.1. Zasoby naturalne
Na obszarze powiatu istnieje dobrze rozbudowana sieć hydrograficzna rzek i potoków
o stosunkowo dużych zasobach wód zasilających rzekę Nysę Kłodzką i jej dopływy znacznymi
ilościami czystej wody, co stwarza możliwość odprowadzania do nich ścieków (pod
warunkiem ich właściwego oczyszczenia) bez zakłócania równowagi biologicznej odbiornika.
W powiecie są znaczne zasoby wód podziemnych, ale nie są niestety jeszcze w pełni
rozpoznane. Ich odpowiednie wykorzystanie może zapewnić ludności zaopatrzenie w wodę
dobrej jakości. Ogólnie stwierdzić należy, że jest zbyt mały udział wód podziemnych,
najlepszych i najmniej zagrożonych zanieczyszczeniem w systemie zaopatrzenia w wodę.
Wody mineralne eksploatowane są również w niewielkim zakresie, w stosunku do
możliwości.
Na terenie powiatu kłodzkiego możliwe jest uzyskiwanie różnych rodzajów energii
odnawialnej.
ELEKTROWNIE WODNE
Po roku 1949 doprowadzono do zamknięcia, a następnie dekapitalizacji dużej liczby
małych zakładów wodnych, których odtworzenie w większości przypadków jest już
niemożliwe lub niecelowe. W wielu miejscach do dzisiaj znajdują się budowle
hydrotechniczne, pozostałości po infrastrukturze technicznej dawnych siłowni. Możliwa jest
realizacja obiektów – mikroenergetyki wodnej – obiekty o mocy do 50 kW i – minienergetyki
wodnej – obiekty o mocy 50 kW do 1 MW, jako elektrowni z naturalnym dopływem wody
spiętrzonej budowlami wodnymi.
ENERGIA SŁONECZNA
Prywatni inwestorzy wykonują we własnym zakresie ogniwa fotoelektryczne dla
potrzeb gospodarstw domowych. Tendencja ta jest zdecydowanie wzrostowa i powinna być
szeroko propagowana.
ENERGIA GEOTERMALNA
Na terenie powiatu istnieją korzystne warunki geologiczne, niemniej jednak
zaobserwowano jedynie niewielki wzrost zainteresowania pojedynczych jednostek
geotermią. Wykorzystanie geotermii na większą skalę wymaga uwagi większych podmiotów
i dużych nakładów finansowych.
ENERGIA WIATRU
W powiecie kłodzkim nie ma akceptacji społecznej pozwalającej na wykorzystanie
energii wiatru, ponadto stanowisko Rady Powiatu przyjęte w roku 2009 wobec tego rodzaju
inwestycji było negatywne.
SPALANIE BIOMASY
W powiecie kłodzkim zasadnym z wielu względów wydaje się sposób wykorzystania
energii tkwiącej w biomasie. Pozwoli to na zagospodarowanie gruntów
niewykorzystywanych rolniczo, jak również spowoduje zmniejszenie kosztów
w gospodarstwach rolnych.
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3.2. Zasoby wodne
Powiat kłodzki prawie w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza
Bałtyckiego, a jedynie 4% do zlewiska Morza Czarnego oraz częściowo do Morza Północnego.
Układ hydrograficzny tworzy sieć rzek: Nysa Kłodzka wraz ze Ścinawką, Bystrzycą Dusznicką
i Białą Lądecką. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, jednak wodne zasoby dyspozycyjne są
niewielkie.
Według regionalizacji zgodnej z „Atlasem hydrogeologicznym Polski” powiat kłodzki
zlokalizowany jest w obrębie sudeckiego regionu hydrogeologicznego (XVI), z wyróżnionym
w jego obszarze subregionem sudeckim (XVI3).
Do celów pitnych dostępna jest woda podziemna z poziomów nośnych:
3
 czwartorzędowych o zasobach 3 999,13 m /h w okolicach Barda i Kłodzka,
3
 trzeciorzędowych o zasobach 3 712,38 m /h w dolinie zachodniej Nysy Kłodzkiej,
3
 kredowych o zasobach 1 443,6 m /h w obrębie Rowu Nysy Kłodzkiej i Niecki Batorowa,
3
 krystalicznego podłoża o zasobach 174,96 m /h w okolicach Śnieżnika i Lądka-Zdroju.
Na terenie powiatu kłodzkiego wydzielono trzy główne zbiorniki wód podziemnych:
 GZWP Nr 339 Śnieżnik-Góry Bialskie,
 GZWP Nr 340 Dolina kopalna rzeki Nysa Kłodzka,
 GZWP Nr 341 Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka.
Rysunek 4. Główne ujęcia wód podziemnych na terenie powiatu kłodzkiego
(źródło: „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu kłodzkiego”,
Czyste powietrze, 2003 oraz własne)
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Powiat kłodzki posiada duże zasoby wód leczniczych (jest to 25% eksploatowanych
zasobów krajowych wód mineralnych). Są to wody mineralne lub słabo zmineralizowane
(wykorzystywane do kąpieli i kuracji pitnych):
 rejon Polanicy-Zdroju – szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Ca,
 rejon Długopola-Zdroju - szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Ca-Mg-Na, Fe, Rn oraz
wody Fe, Rn,
 rejon Szczawiny - szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Ca-Mg-Na, Fe oraz wody Fe, Rn,
 rejon Kudowy-Zdroju - szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Na-Ca, Fe, As, S; HCO3-NaCa, Fe, As, S, B; HCO3-Na-Ca,
 rejon Jeleniowa - szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Ca-Na, Fe, As,
 rejon Dusznik-Zdroju - szczawy i wody kwasowęglowe HCO3-Ca-Na-Mg, Fe; HCO3-CaMg; HCO3-Ca-Na,
 rejon Lądka-Zdroju - wody termalne S, F, Rn.
Ponadto, w wielu miejscowościach ziemi kłodzkiej, przede wszystkim w Kotlinie
Kłodzkiej, występują wody potencjalnie lecznicze. Są to głównie szczawy i wody
kwasowęglowe stwierdzone w: Szalejowie Górnym i Dolnym, Starym Wielisławiu,
Gorzanowie, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Łomnicy, Nowej Bystrzycy, Szczawiny i w Starych
Bobrownikach. Zasoby wód leczniczych w powiecie kłodzkim są tylko częściowo
wykorzystane.
3.3. Budowa geologiczna
Rysunek 5. Budowa geologiczna powiatu kłodzkiego (źródło: PGI)

3 (holocen) piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły
82 (dewon środkowy) kwarcyty, łupki kwarcytowe, wapienie i fyllity
78 (dewon górny) zlepieńce, szarogłazy, iłowce, mułowce, wapienie
102 (kambr dolny i środkowy) zieleńce i łupki zieleńcowe
70 (karbon) zlepieńce, piaskowce, mułowce i iłowce
77 (dewon górny) menzogranity, granodioryty i granity
107 (kambr dolny i środkowy) wapienie krystaliczne
23 (plejstocen) iły, mułki i piaski zastoiskowe
11 (plejstocen) piaski, żwiry i mułki rzeczne
21 (plejstocen) piaski, żwiry i mułki rzeczne
51 (kreda górna)margle i piaskowce
86 (sylur-dewon dolny) diabazy
87 (sylur-dewon dolny) gabra
8 (czwartorzęd) lessy
32 (plejstocen) piaski i żwiry sandrowe
37 (miocen-pliocen) piaski, żwiry i mułki
108 (kambr dolny i środkowy) amfibolity
97 (kambr górny+ordowik dolny) granulity
50 (kreda górna)wapienie, margle, piaskowce
52 (kreda górna)margle i zlepieńce, piaskowce,
48 (kreda górna opoki, margle, mułowce, iłowce i piaskowce
66 (perm) zlepieńce, piaskowce, mułowce, wapienie, dolomity,
67 (perm) zlepieńce, piaskowce arkozowe, mułowce, iłowce
68 (pelsywan-cisural) trachyanezyty, trachybazalty, trachity i tufy
110 (kambr dolny i środkowy) fyllity, łupki serycytowe i metaryolity
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10 (plejstocen) gliny, piaski i gliny z rumoszami, soliflukcyjno-deluwialne
34 (plejstocen) gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry polodowcowe
71 (karbon) piaskowce, zlepieńce, mułowce, iłowce, tufy i węgiel kamienny
89 (ludlow+przydol) mułowce, łupki, piaskowce, szarogłazy, kwarcyty i zlepieńce
106 (kambr dolny i środkowy) łupki krystaliczne, kwarcyty, amfibolity, marmury
96 (kambr górny+ordowik dolny) ortognejsy, amfibolity, granitognejsy, granity, eklogity i granulity

3.4. Gleby


W powiecie kłodzkim można wyodrębnić trzy rodzaje gleb:
gleby górskie jako gleby brunatne wyługowane, brunatne kwaśne, rzadziej bielicowe,
pochodzenia zwietrzelinowego,



gleby nizinne i wyżynne: bielicowe i brunatne,



gleby dolinne, do których zalicza się mady, mady górskie, gleby murszowe, glejowe
i mułowe- torfowe.
Charakterystyka warunków fizjograficznych i geomorfologicznych obszaru powiatu
kłodzkiego w ujęciu dla regionów funkcjonalnych, wyróżnionych w „Strategii rozwoju
obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego”, została określona w oparciu o kryteria
społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze – jako Region III – przemysłowo-rekreacyjnoturystyczny.
W 2009 roku został wykonany cykl badań, którymi zostały objęte wytypowane
miejsca w całym powiecie kłodzkim. Zasadniczym celem tych badań było ustalenie
aktualnego poziomu zawartości metali ciężkich i siarki w glebach użytkowanych rolniczo.
Zadanie zakończono wykonaniem opracowania pt. „Badanie gleb na obszarach
użytkowanych rolniczo w obrębach (miejscowościach) położonych na terenie gmin powiatu
kłodzkiego”. Wykonanie opracowania zostało sfinansowane ze środków TFOGR
województwa dolnośląskiego.
Na powierzchni gruntów rolnych w powiecie kłodzkim (85411 ha) obszary
o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) stanowią: w strefie I – 0 ha, w strefie
II – 0 ha, w strefie o specyficznych utrudnieniach – 41126 ha, strefie górskiej – 24 671 ha,
poza ONW – 7846 ha, w miastach poza ONW – 11767 ha. Łącznie stosunek ONW do UR
wynosi w powiecie kłodzkim 77,0% przy średniej wojewódzkiej 33,0%.
3.5. Parki, rezerwaty, obszary chronione
W ramach wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych w Polsce na terenie
powiatu kłodzkiego, cechującego się cennymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi,
funkcjonują:
1. Park narodowy:
 Park Narodowy Gór Stołowych,
2. Parki krajobrazowe:
 Śnieżnicki Park Krajobrazowy,
 Park Krajobrazowy Gór Sowich (obejmujący główną część masywu Gór Sowich),
3. Obszary chronionego krajobrazu:
 Obszar Krajobrazu Chronionego Gór Bystrzyckich i Orlickich,
 Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Gór Sowich (zlokalizowany
w południowej części Gór Sowich),
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4. Rezerwaty (w tym trzy znajdują się na terenie parku narodowego (Błędne Skały,
Szczeliniec Wielki i Wielkie Torfowiska Batorowskie):
 rezerwat leśny Puszcza Śnieżnej Białki,
 rezerwat krajobrazowo florystyczny Śnieżnik Kłodzki,
 rezerwat leśny Nowa Morawa,
 rezerwat przyrody nieożywionej Jaskinia Niedźwiedzia,
 rezerwat przyrody krajobrazowej Wodospad Wilczki,
 rezerwat florystyczny torfowisko pod Zieleńcem,
 rezerwat skalno – krajobrazowy Szczeliniec Wielki,
 rezerwat skalno – krajobrazowy Błędne Skały,
 rezerwat florystyczno-leśny Wielkie Torfowisko Batorowskie.

Rysunek 6. Park narodowy, parki krajobrazowe i obszary krajobrazu chronionego
(źródło: MOS)

Powiat kłodzki jest objęty również ekologiczną siecią Natura 2000, która nakłada
obowiązek zachowania wartości przyrodniczych będących podstawą wytypowania:
1. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) wyznaczonych na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej:
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 Góry Stołowe,
 Grodczyn i Homole koło Dusznik-Zdroju,
 Piekielna Dolina koło Polanicy-Zdroju,
 Torfowisko pod Zieleńcem,
 Kościół w Konradowie,
 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa,
 Góry Orlickie,
 Dzika Orlica,
 Góry Bardzkie,
 Czarne Urwisko koło Lutyni,
 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich,
 Sztolnia w Młotach,
 Biała Lądecka,
 Pasmo Krowiarki,
 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.
2. Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wyznaczonych Dyrektywą Ptasią:
 Góry Stołowe.
Powiat kłodzki zasobny jest w surowce mineralne mające szerokie zastosowanie
w przemyśle energetycznym, chemicznym, budowlanym, drogownictwie, kolejnictwie.
Surowce występujące w powiecie kłodzkim przedstawia poniższy rysunek:
Rysunek 7. Występowanie podstawowych zasobów mineralnych
(źródło: opracowanie własne)
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Rysunek 8. Lokalizacja odkrywkowych wyrobisk górniczych
(źródło: opracowanie własne)

4. INFRASTRUKTURA I TRANSPORT
Wysoka dostępność komunikacyjna ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju każdego
regionu – daje ona sposobność powstawania i rozwoju osadnictwa, jest czynnikiem
lokalizacji działalności gospodarczej, stanowi o atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej,
wpływa na mobilność mieszkańców, a także na dostępność do usług publicznych.
Problematyka transportu i mobilności pełni istotną rolę w polityce Unii Europejskiej
oraz znajduje odzwierciedlenie w polityce rozwoju na poziomie kraju, a także regionów.
Dostępność komunikacyjna stanowi jedno z kluczowych zagadnień „Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020”.
Turystyczny i uzdrowiskowy charakter powiatu kłodzkiego wymaga sprawnego
systemu komunikacyjnego. Istniejąca sieć drogowa powiatu stanowi wystarczającą ilość
połączeń komunikacyjnych, będących podstawą rozwoju regionu, jednak zły stan techniczny
niektórych dróg stanowi barierę dla wielu inicjatyw społecznych i gospodarczych.
4.1. Sieć drogowa na terenie powiatu kłodzkiego.
Teren powiatu kłodzkiego wyposażony jest w sieć dróg zarządzanych przez wszystkie
szczeble administracji. Są to drogi: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
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Rysunek 9. Sieć dróg w powiecie kłodzkim
(źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku)

4.2. Drogi krajowe.
Drogi krajowe przebiegające przez powiat kłodzki stanowią międzynarodowe szlaki
komunikacyjne:
 DK 8 – droga krajowa nr 8 – prowadzi od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju,
poprzez Kłodzko, Wrocław, Warszawę, aż do granicy z Litwą w Budzisku;
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 DK 33 – droga krajowa nr 33 – w całości położona jest na terenie powiatu kłodzkiego
– łączy Kłodzko z najbardziej wysuniętym na południe punktem w województwie
dolnośląskim, czyli granicą z Czechami w Boboszowie;
 DK 46 – droga krajowa nr 46 – przebiega przez województwa: dolnośląskie, opolskie
i śląskie, łączy Kotlinę Kłodzką z Opolem, Lublińcem oraz Częstochową.
Długość dróg krajowych na terenie powiatu kłodzkiego wynosi 95,9 km.
Wszystkie ww. drogi krajowe przebiegają przez miasto Kłodzko – siedzibę powiatu,
jednakże tylko droga nr 8 posiada obwodnicę miasta, natomiast drogi nr 33 i 46 łączą się
w centrum Kłodzka, co przy coraz większym natężeniu ruchu, zwłaszcza ciężarowego, jest
przyczyną paraliżu komunikacyjnego. Wieloletnie starania władz powiatu oraz miasta
Kłodzka przyczyniły się do tego, iż w roku 2015 rozpoczęto prace nad budową obwodnicy
miasta Kłodzka, która połączy drogę nr 8 z drogą nr 33 i 46, dzięki czemu ruch tranzytowy
zostanie wyprowadzony z miasta. Zakończenie budowy obwodnicy zaplanowane jest
na drugi kwartał 2018 roku.
W chwili obecnej największą barierę dla rozwoju powiatu kłodzkiego stanowi droga
krajowa nr 8 – główne połączenie powiatu z siedzibą województwa dolnośląskiego i stolicą
Polski, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67. Droga ta na wielu odcinkach
nie odpowiada parametrom ruchu międzynarodowego. Natężenie ruchu na drodze kształtuje
się znacznie powyżej średniej krajowej, jej geometria nie spełnia warunków widoczności
pionowej i poziomej, ograniczona jest przepustowość drogi, brak jest płynności ruchu oraz
możliwości wyprzedzania. Wszystkie te aspekty powodują, że odcinek Kudowa-Zdrój
– Wrocław jest w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce. Czas
przejazdu z ziemi kłodzkiej do stolicy województwa dolnośląskiego ze względu na stale
wzrastające natężenie ruchu wydłuża się, doprowadzając do faktycznej peryferyzacji
południa województwa. Potrzebę przebudowy tej drogi od lat sygnalizują również
mieszkańcy przyległych do drogi gmin i powiatów. W związku z narastającym problemem
zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tej drogi organizowane są przez mieszkańców
blokady drogowe mające na celu zwrócenie uwagi i zainteresowanie tym tematem
odpowiedzialnych instytucji.
W czerwcu 2015 roku powstał dokument, który jest kolejnym krokiem do uchwalenia
przez Radę Ministrów Programu: „Prognoza oddziaływania na środowisko dla Projektu
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023”. Odcinek drogi krajowej
nr 8 Wrocław - Kłodzko długości 77 km został poddany analizie w prognozie i znajduje się
w załączniku Nr 3 - Lista zadań polegających na przebudowie odcinków dróg krajowych.
Po modernizacji krajowa "ósemka" na odcinku z Wrocławia do Łagiewnik będzie miała po
dwa pasy ruchu w każdą stronę, zaś z Łagiewnik do Kłodzka będzie zmodernizowana w tzw.
układzie 2+1, czyli dwa pasy ruchu w jednym kierunku i jeden pas w kierunku przeciwnym.
Rozwój infrastruktury transportowej i komunikacyjnej ma decydujący wpływ
na przyszłość powiatu kłodzkiego. Dobre połączenie z Wrocławiem to szansa na pozyskanie
inwestorów oraz turystów, co spowoduje znaczne polepszenie sytuacji gospodarczej,
m.in. zmniejszenie bezrobocia – jednego z najwyższych w skali regionu.
4.3. Drogi wojewódzkie
Drogi wojewódzkie położone w całości lub w części na terenie powiatu kłodzkiego:
 DW 381 – droga wojewódzka nr 381: Jedlina Zdrój – Głuszyca – Ludwikowice Kłodzkie
– Nowa Ruda (obwodnica) – Nowa Ruda Słupiec – Gorzuchów – Kłodzko,
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 DW 384 – droga wojewódzka nr 384: Wolibórz – Bielawa – Dzierżoniów – Kołaczów
– Łagiewniki,
 DW 385 – droga wojewódzka nr 385: granica państwa – Tłumaczów – Nowa Ruda
– Wolibórz – Srebrna Góra – Ząbkowice Śląskie – Ziębice – granica województwa,
 DW 386 – droga wojewódzka nr 386: Ścinawka Średnia – Ścinawka Dolna
– Gorzuchów – Święcko,
 DW 387 – droga wojewódzka nr 387: Ścinawka Górna – Ścinawka Średnia – Ratno
Dolne – Ratno Górne – Radków – Karłów – Kudowa Zdrój,
 DW 388 – droga wojewódzka nr 388: Ratno Dolne – Polanica-Zdrój – Stara Łomnica
– Bystrzyca Kłodzka,
 DW 389 – droga wojewódzka nr 389: Zielone Ludowe – Duszniki-Zdrój Zieleniec
– Mostowice – Międzylesie,
 DW 390 – droga wojewódzka nr 390: Kamieniec Ząbkowicki – Złoty Stok – Lądek
- Zdrój,
 DW 392 – droga wojewódzka nr 392: Żelazno – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie
– Bystrzyca Kłodzka.
Długość dróg wojewódzkich na terenie powiatu kłodzkiego wynosi 240,3 km.
Stan techniczny dróg wojewódzkich na terenie powiatu kłodzkiego jest bardzo
zróżnicowany. Z jednej strony realizowane są wielomilionowe inwestycje, takie jak budowa
obwodnicy Nowej Rudy, z drugiej zaś np. odcinek od Spalonej w kierunku Międzylesia jest
w bardzo złym stanie technicznym – brak zabiegów konserwacyjnych nawierzchni drogi oraz
urządzeń odwadniających doprowadził w wielu miejscach do jej degradacji. Podróżując
drogami wojewódzkimi, można się przekonać, że zarządca tych dróg dysponuje
niedostatecznymi środkami finansowymi na tzw. bieżące utrzymanie. Prace takie jak:
systematyczne pogłębianie rowów przydrożnych, wycinka krzaków zarastających pobocza
dróg, ścinka zawyżonych poboczy oraz remonty cząstkowe nawierzchni mają bardzo duży
wpływ na przedłużenie okresu eksploatacyjnego dróg.
4.4. Drogi powiatowe
Drogi powiatowe stanowią lokalny układ drogowy powiatu i wraz z drogami
gminnymi, są uzupełnieniem sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Łączna długość dróg
powiatowych powiatu kłodzkiego wynosi 710,975 km. Przebiegają one przez 13 z 14-stu
gmin powiatu. Jedyną gminą, gdzie nie ma dróg powiatowych jest Gmina Kudowa-Zdrój.
Stan techniczny dróg powiatowych jest niezadowalający, wynika to
z niedostosowania ich konstrukcji do intensywnego ruchu pojazdów, głównie ciężarowych
oraz z niedostatecznych środków finansowych na ich utrzymanie. Podobnie jak na drogach
wojewódzkich, brak jest środków na podstawowe zabiegi utrzymaniowe, tj. udrażnianie
rowów przydrożnych, pielęgnację zieleni przydrożnej, remonty nawierzchni, nawet
na konserwację i wymianę oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Bezpośredni wpływ na pogarszający się stan techniczny dróg powiatowych ma
wzmożony ruch pojazdów ciężarowych, transportujących głównie urobek z lokalnych
kamieniołomów oraz drewno z lasów, które w powiecie kłodzkim stanowią ok. 42% jego
powierzchni.
Powiat kłodzki średnio każdego roku przeprowadza modernizację ok. 15-stu
kilometrów dróg powiatowych. Zdecydowana większość tych inwestycji realizowana jest
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dzięki środkom pozyskanym ze źródeł zewnętrznych, m.in. z budżetu państwa, z programów
unijnych oraz krajowych, z budżetów gmin powiatu kłodzkiego. Jednakże pomimo znacznych
nakładów poniesionych na przebudowy dróg powiatowych w ostatnich latach, z uwagi na ich
długość wynoszącą 710,975 km, aktualnie w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym
jest tylko 25% z nich.
Rysunek 10. Stan techniczny dróg powiatowych powiatu kłodzkiego
(źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku)

Stan bardzo dobry i dobry - nie wymaga remontu
Stan dostateczny - wymaga remontu (odnowy) nawierzchni
Stan zły - wymaga kompleksowej przebudowy (wzmocnienia)

15,7%
59,1%

25,1%

Jak wynika z powyższego diagramu kompleksowej przebudowy, tj. wzmocnienia
podbudowy oraz wykonania nowej nawierzchni wymaga 111,893 km dróg powiatowych.
Kolejne 420,707 km dróg wymaga wymiany nawierzchni z uwagi na liczne spękania, ubytki,
koleiny i nierówności w postaci łat po wcześniejszych remontach cząstkowych.
Poprawa stanu technicznego dróg w powiecie kłodzkim zarówno tych o charakterze
lokalnym, jak i krajowym, i międzynarodowym jest najważniejszym czynnikiem mającym
wpływ na rozwój powiatu kłodzkiego. Jego położenie geograficzne, duży zasób naturalnych
walorów przyrodniczych (parki narodowe, rezerwaty, lecznicze wody mineralne), sieć
uzdrowisk oraz letnich i zimowych ośrodków sportowych sprawiają, że jest miejscem
szczególnym na Dolnym Śląsku. Dostępność komunikacyjna to szansa na dalszy rozwój usług
uzdrowiskowych oraz prezentacji szerokiego wachlarza usług turystycznych, będących
podstawą gospodarki powiatu kłodzkiego.
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4.5. Publiczny transport zbiorowy
Politykę Unii Europejskiej w dziedzinie transportu określa plan utworzenia
jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego
i zasobooszczędnego systemu transportu – tzw. Biała Księga z 28 marca 2011 roku.
W dokumencie tym wskazane jest, że transport stanowi fundament gospodarki
i społeczeństwa, jest też czynnikiem, który ma znaczący wpływ na rynek wewnętrzny i jakość
życia obywateli, którzy mogą swobodnie podróżować, umożliwia wzrost gospodarczy
i tworzenie miejsc pracy. Głównym celem planu jest zapewnienie wysokiej jakości,
skutecznych usług transportowych poprzez uregulowaną konkurencję. Usługi transportu
zbiorowego powinny cechować się przejrzystością i efektywnością oraz uwzględniać czynniki
społeczne, środowiskowe, zagospodarowanie przestrzenne, z równoczesną realizacją polityki
taryfowej zaspokajającej oczekiwania, potrzeby i możliwości pasażerów.
Krajowym aktem prawnym uwzględniającym powyższe kwestie jest ustawa z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Określa ona między innymi zasady
organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie
zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie
transgranicznej, w tym również kompetencje poszczególnych organów w zakresie organizacji
publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym, powiat jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego:
 na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach
pasażerskich,
 któremu powierzono zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na mocy
porozumienia między powiatami - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej
w powiatowych przewozach pasażerskich, na obszarze powiatów, które zawarły
porozumienie.
Uwarunkowania powiatu kłodzkiego pozwalają na realizację publicznego transportu
zbiorowego osób za pomocą transportu kolejowego oraz transportu drogowego.
4.6. Transport kolejowy
W związku ze wzrastającym wydobyciem surowców skalnych nastąpiła silna presja
na kolejowe przewozy towarowe, a to z kolei wymusiło przeznaczenie środków na cele
remontowe torów. Dzięki temu część lokalnych linii kolejowych nie została zlikwidowana
(przewóz kamienia i kruszywa, drewna, węgla, itd.). Przykładem mogą być podjęte prace
związane z odbudową linii Ścinawka Średnia – Tłumaczów, wynikające z potrzeby wywozu
urobku powstałego w Tłumaczowie w kopalni kamienia.
W dalszej perspektywie istnieje możliwość przedłużenia tej linii do Broumova
i dodatkowego, turystycznego jej wykorzystania.
Obecnie układ linii kolejowych stanowią:
 Wrocław – Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko – Międzylesie – Lichkov (nr 276
- linia stanowiąca europejską, kolejową sieć TEN-T w Polsce),
 Kłodzko – Kudowa-Zdrój (nr 309 – linia znaczenia państwowego),
 Kłodzko Nowe - Stronie Śląskie (nr 322 – linia znaczenia państwowego, obecnie
wyłącznie ruch towarowy na odcinku do Ołdrzychowic Kłodzkich),
 Kłodzko Gł. – Nowa Ruda – Wałbrzych (nr 286),
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 Bocznica: Ścinawka Średnia - Słupiec (nr 327, wyłącznie ruch towarowy).

Rysunek 11. Model funkcjonowania komunikacji kolejowej na terenie powiatu kłodzkiego
(źródło: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku)

Działania powiatu powinny zmierzać do wspierania odtworzenia powiązań sieciowych
z roku 1945:

Kudowa-Zdrój - Náchod Beloves (wykonane w 2004 r. i współfinansowane
przez miasto Náchod i powiat kłodzki studium),

Odbudowa linii kolejowej Ścinawka Średnia – Tłumaczów – granica państwa
RP/CR – Otovice),
Istotne są również monitorowanie i działania na rzecz, w pierwszej kolejności
remontu linii kolejowej z Kłodzka do Stronia Śląskiego (na całej długości), a następnie
przywrócenie przewozu osób na tej linii.
Kolejowa komunikacja osobowa na terenie powiatu kłodzkiego obsługiwana jest
przez przewoźników:
 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Przewoźnik
obsługuje połączenia na 27 trasach województwa dolnośląskiego, w tym Wrocław –
Strzelin – Kłodzko – Międzylesie – Lichkov – (Pardubice);
 Koleje Dolnośląskie S.A., spółkę, która została utworzona w 2007 roku przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w celu realizacji przewozów zleconych przez
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organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa.
Przewoźnik obsługuje między innymi połączenia na trasach: Wałbrzych – Kłodzko,
Kłodzko – Kudowa-Zdrój.
 PKP Intercity S.A. połączenie międzywojewódzkie Gdynia – Poznań – Wrocław
– Kłodzko – Kudowa-Zdrój.
System publicznego transportu zbiorowego w komunikacji kolejowej realizowany jest
w głównej mierze przez organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie
województwa oraz podmioty realizujące przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe szczegółowe zagadnienia w tym zakresie zawarte są w:
 planie
zrównoważonego
rozwoju
publicznego
transportu
zbiorowego
– międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie
kolejowym,
 planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
województwa dolnośląskiego.
Również Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 uwzględnia
zagadnienia skomunikowania Wrocławia z poszczególnymi subregionami, gdzie ziemia
kłodzka, jako obszar koniecznych interwencji inwestycyjnych w infrastrukturę transportową
i elektroenergetyczną, jest mocno akcentowana poprzez realizację między innymi
przedsięwzięć z zakresu infrastruktury:
 dostosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań oraz wyzwań współczesności
i przyszłości na Dolnym Śląsku, poprzez wysokosprawne powiązania sieci głównych
i subregionalnych ośrodków wzdłuż linii: Poznań – Leszno – Wrocław – Kłodzko –
Międzylesie,
 utrzymanie infrastruktury kolejowej relacji Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie.
Uwzględniając powyższe, nie przewiduje się, aby powiat kłodzki włączał się
w realizację kolejowego, publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności
publicznej.
4.7. Transport drogowy
Sieć regularnych międzygminnych autobusowych linii komunikacyjnych w powiecie
została ukształtowana w wyniku wolnej gry rynkowej, bez jakichkolwiek elementów
organizacji i planowania. Rola Starostwa Powiatowego w Kłodzku, jako jednostki
organizacyjnej powiatu, a obecnie organizatora przewozu, ograniczała się wyłącznie
do wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów.
Obecnie największym przewoźnikiem realizującym drogowe przewozy osób
na „powiatowych” liniach komunikacyjnych jest PKS w Kłodzku S.A. (w roku 2009 powiat
kłodzki przejął od Skarbu Państwa PKS w Kłodzku S.A., który stał się jednoosobową spółką
akcyjną powiatu kłodzkiego), dodatkowo przewozy te są realizowane przez prywatnych
przewoźników.
Przewoźnicy autobusowi dostosowują przebiegi tras poszczególnych linii
komunikacyjnych, częstotliwość kursowania i rozkład jazdy do potoków pasażerskich, które
zapewniają opłacalność ekonomiczną. Skutkiem jest koncentrowanie się połączeń
w godzinach szczytów przewozowych i w dni robocze, gdy ruch pasażerski jest największy.
W efekcie w powiecie istnieją miejscowości wykluczone komunikacyjnie (w niektóre dni
tygodnia lub okresy czasowe).
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Dopiero wprowadzenie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym daje
organizatorowi przewozów odpowiednie narzędzia prawne w celu planowania rozwoju,
organizowania i zarządzania publicznym transportem zbiorowym.
Podstawowym założeniem poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu jest
zintegrowanie transportu szynowego z transportem autobusowym na bazie istniejącego
układu sieci linii kolejowych i drogowych. Zakłada się, że publiczny transport zbiorowy
o charakterze użyteczności publicznej na obszarze powiatu będzie oparty na drogowym
systemie przewozów osób, w którym stolica powiatu będzie skomunikowana ze wszystkimi
miejscowościami, w których znajdują się siedziby gmin oraz ośrodki o znacznym potencjale
oraz miejscowościami o znaczeniu turystycznym, tak by zapewnić jak najlepszą obsługę
komunikacyjną powiatu na poziomie ponadgminnym. Sieć powiatowych połączeń
komunikacyjnych winna być uzupełniana, w miarę potrzeb przewozowych, o połączenia
gminne.
W celu zapewnienia racjonalnej dostępności komunikacyjnej oraz osiągnięcia
satysfakcjonującego efektu ekonomicznego realizowanych przewozów, niezbędne staje się
pełne skomunikowanie przewozów gminnych z powiatowymi, natomiast powiatowych
w węzłach przesiadkowych (patrz rys. 11) z kolejowymi oraz drogowymi o zasięgu
międzywojewódzkim i międzynarodowym.
Poprawa dostępności komunikacyjnej naszego powiatu wymaga ścisłej współpracy
z samorządami, zarządcami dróg i infrastruktury kolejowej, przewoźnikami kolejowymi
i drogowymi.
Istotnym również będzie uwzględnienie zagadnień zawartych w planie
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – międzywojewódzkie
i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym oraz w Planie
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa
Dolnośląskiego.
4.8. Transport lotniczy
Mówiąc o komunikacji, nie sposób nie poruszyć problemu lądowiska. Powiat kłodzki
pomimo możliwości utworzenia lotniska na terenie gminy Kłodzko, jako jedyny z wielkich
subregionów górskich nie posiada prawdziwego lotniska, a nawet planu jego budowy, nie
mówiąc o koncepcji współpracy z najbliższym portem regionalnym w zakresie obsługi ruchu
pasażerskiego. Obecnie istnieje lotnisko polowe w Bystrzycy Kłodzkiej oraz lądowisko
sanitarne dla helikopterów w Kłodzku i Polanicy-Zdroju.

5. ZDROWIE
Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zdrowia określone
są zarówno w przepisach ustrojowych, jak i w przepisach prawa materialnego. Zgodnie
z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powiat
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie
promocji i ochrony zdrowia. Przepisy ustrojowe znajdują rozszerzenie w przepisach prawa
materialnego m. in. w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U.2015, poz. 581 ze zm.), gdzie zgodnie
z art. 8 do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności:
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1. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych
wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców
powiatu – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
2. przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie
powiatu programach zdrowotnych,
3. inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty
samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych
na terenie powiatu,
4. pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie
i na rzecz ochrony zdrowia,
5. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych.
Powiat kłodzki realizuje te zadania w następującym zakresie:
1. promocja zdrowia- realizacja działań w zakresie polityki zdrowotnej pn. „Akademia
Zdrowia Powiatu Kłodzkiego”,
2. ochrona zdrowia - zapewnienie dostępu do usług medycznych dla mieszkańców
powiatu kłodzkiego (m.in. lecznictwo szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
podstawowa opieka zdrowotna, opieka długoterminowa),
3. ratownictwo medyczne – SOR, zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego,
4. zapewnienie dostępu do aptek.
W powiecie kłodzkim funkcjonują m.in stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej:
1. Podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, podmiotem tworzącym jest
Rada Powiatu Kłodzkiego,
2. Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. w Polanicy-Zdroju, podmiotem tworzącym
jest Minister Zdrowia,
3. Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, podmiotem
tworzącym jest Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
4. Bystrzyckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., podmiotem tworzącym jest gmina Bystrzyca
Kłodzka,
5. 23. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Lądku-Zdroju,
6. Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU w Polanicy-Zdroju,
7. Uzdrowisko Lądek - Długopole S.A.
Wymienione jednostki ochrony zdrowia udzielają świadczeń zdrowotnych w bardzo
szerokim zakresie, od działalności podstawowych oddziałów szpitalnych, poprzez oddziały
specjalistyczne do lecznictwa uzdrowiskowego. Zasoby ochrony zdrowia wskazują
zdecydowanie na leczniczo-uzdrowiskowy charakter naszego powiatu.
Powiatowa jednostka organizacyjna - podmiot leczniczy „Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzku realizuje zadania w zakresie m.in. lecznictwa szpitalnego, specjalistycznej opieki
ambulatoryjnej, ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki
długoterminowej, zapewniając możliwości objęcia kompleksową opieką medyczną. Podmiot
leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w szpitalach zlokalizowanych w Kłodzku (oddziały:
chorób wewnętrznych, kardiologia, pediatria, medycyna paliatywna, neurologia,
neonatologia, ginekologiczno-położniczy, OIT, chirurgia ogólna, urologia, psychiatria ogólna,
psychiatria o podstawowym zabezpieczeniu, psychiatria o wzmocnionym zabezpieczeniu),
w Nowej Rudzie (oddział chorób wewnętrznych, pediatrii, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) oraz
w Kudowie-Zdroju (oddział sanatoryjny i szpitalny).
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Specjalistyczne Centrum Medyczne to również kompleksowa placówka lecznictwa
szpitalnego i specjalistycznego posiadająca szeroki zakres usług medycznych (oddziały: stacja
dializ, chorób wewnętrznych, okulistyka, otolaryngologia, rehabilitacja, neurologia,
neurochirurgia, OIT, ginekologiczno-położniczy, neonatologia, chirurgia ogólna i naczyniowa,
chirurgia urazowo-ortopedyczna, chirurgia plastyczna, ratunkowy, chemioterapia dzienna
oraz medycyna paliatywna).
Istotną rolę w obszarze lecznictwa szpitalnego pełni także Bystrzyckie Centrum
Zdrowia w Bystrzycy Kłodzkiej (oddział chorób wewnętrznych, pediatryczny, rehabilitacja,
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy). Rozmieszczenie oddziałów szpitalnych w powiecie, jak i ich
profile medyczne finansowane ze środków publicznych NFZ, od kilku lat wskazują na stabilne
zabezpieczenie dostępu do opieki medycznej, co stanowi o zachowaniu bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców powiatu.
Powiat kłodzki dysponuje także dużym zakresem opieki medycznej w zakresie
ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej, finansowanej ze środków publicznych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odpłatnych oferowanych przez podmioty
niepubliczne.
Tabela 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w powiecie kłodzkim
(źródło: www.nfz-wroclaw.pl, strony BIP jednostek ochrony zdrowia)
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
30

Poradnie Specjalistyczne *
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia urazowo – ortopedyczna
Poradnia ginekologiczno –
położnicza
Poradnia kardiologiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia logopedyczna
Poradnia foniatryczna
Poradnia onkologiczna
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Poradnia pulmonologiczna
Poradnia leczenia uzależnień
Poradnia chorób zakaźnych
Poradnia paliatywna i leczenia bólu
Poradnia chirurgii plastycznej
Poradnia diabetologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia urologiczna
Poradnia dializ i poradnia
nefrologiczna
Poradnia rehabilitacyjna
Poradnia wirusowego zapalenia
wątroby
Poradnia leczenia nerwic
Poradnia terapii uzależnienia i
współuzależnienia od alkoholu
Poradnia ortodontyczna
Poradnia protetyczna
Poradnia stomatologiczna
Poradnia medycyny pracy

Polanica–
Zdrój
+
+
+

Kłodzko
+
+
+

Nowa
Ruda
+
+

DusznikiZdrój
+
+

Bystrzyca
Kłodzka
+
+

KudowaZdrój
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
-

+
+
+
-

+
-

+
+

-

+
-

+
-

+
-

-

+
+

-

+

-

-

-

+
+
+
+

+

-

-

-

+
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31
32.
33.

Poradnia neurochirurgiczna
Poradnia chirurgii naczyniowej
Poradnia chirurgii szczękowej

+
+
+

+
+

-

-

-

-

*Poradnie specjalistyczne o zakresie powiatowym i subregionalnym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej/
(+) jest poradnia, (-) brak poradni

Bardzo ważnym obszarem zabezpieczenia medycznego jest działalność w strukturze
podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku zespołów wyjazdowych
ratownictwa medycznego współpracujących z oddziałem ratunkowym w Polanicy-Zdroju.
Lokalizacja zespołu pozwala na pełne zabezpieczenie niesienia pomocy medycznej w stanach
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zespoły wyjazdowe są zlokalizowane w: Kłodzku, Nowej
Rudzie, Bystrzycy Kłodzkiej, Dusznikach-Zdroju, Lądku-Zdroju, Kudowie-Zdroju.
5.1. Promocja zdrowia
Promocja zdrowia jako zadanie własne powiatu rozumiana w szerszym aspekcie
obejmuje trzy podstawowe strefy oddziaływań: profilaktykę, edukację zdrowotną i ochronę
zdrowia, które mogą wzajemnie się przenikać, wyznaczając tym samym nowe obszary
działań. Jest procesem, którego zadaniem jest wyposażanie jednostek i grup w taki poziom
wiedzy i umiejętności oraz w takie możliwości działania, aby mogły nie tylko reagować
właściwie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, ale także na co dzień realizować normy
wynikające z przyjęcia prozdrowotnego stylu życia.
Promocja zdrowia obejmuje pięć obszarów działań:
 budowanie zdrowotnej polityki publicznej,
 tworzenie środowiska życia i pracy sprzyjającego zdrowiu,
 zachęcanie całego społeczeństwa do działań na rzecz zdrowia,
 rozwijanie indywidualnych umiejętności służących zdrowiu,
 reorientacja służby zdrowia.
W ostatnich latach zadanie to jest realizowane poprzez program polityki zdrowotnej
pn. „Akademia Zdrowia Powiatu Kłodzkiego” oraz „Powiatowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2013–2015”. W ramach tych programów podejmowane są działania
w obszarze profilaktyki raka piersi, raka szyjki macicy oraz ochrony zdrowia psychicznego.
Zarówno zakres jak i obszar podejmowanych działań jest bardzo ograniczony z powodu
niedostatecznej ilości środków finansowych w budżecie powiatu.

6. POMOC SPOŁECZNA
Pomoc społeczna zdefiniowana została w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej, jako instytucja polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
W latach poprzednich pomoc społeczna usytuowana była na obrzeżach systemu
społeczno-gospodarczego i koncentrowała się głównie na tych, którzy „nie mieścili się”
w nim. Obecnie przeznaczona jest także dla tych, którzy nie radzą sobie w zmieniającej się
szybko rzeczywistości, a jej funkcja w systemie polityki społecznej jest nowa. Pomoc
społeczna nie pełni już roli „uzupełnienia” systemu, lecz ma stanowić jego istotny i trwały
element, który powinien zapewniać mu wewnętrzną równowagę.
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Rada Powiatu Kłodzkiego na sesji w dniu 28 listopada 2007 r. podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu
Kłodzkiego na lata 2007–2015”. Informacja z realizacji strategii przedkładana jest Radzie
Powiatu Kłodzkiego raz w roku. W chwili obecnej trwają prace związane z opracowaniem
„Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powiatu kłodzkiego na lata
2016–2020”.
Zadania pomocy społecznej w powiecie kłodzkim realizowane są przez jednostki
samorządu gminnego (14 Ośrodków Pomocy Społecznej) i powiatowego (Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku).
Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje osiem Domów Pomocy Społecznej, w tym
sześć prowadzonych przez powiat kłodzki:
 w Bystrzycy Kłodzkiej (dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób
psychicznie chorych),
 w Nowej Rudzie (dla osób przewlekle somatycznie chorych),
 w Jugowie (dla osób przewlekle somatycznie chorych),
 w Podzamku (dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie),
 w Ścinawce Dolnej 17 (dla osób przewlekle psychicznie chorych),
 w Szczytnej (dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie),
oraz dwa niepubliczne:
 w Ludwikowicach Kłodzkich (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie),
 w Ścinawce Dolnej 21 (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie).
Do Domów Pomocy Społecznej mogą być kierowane osoby, które z uwagi na wiek,
sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne kwalifikują się do korzystania
z tej formy pomocy. Mogą to być również osoby przewlekle chore, których stan zdrowia nie
wymaga leczenia szpitalnego, natomiast istnieje uzasadniona potrzeba stałej opieki.
Głównym zadaniem domów jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz
zaspakajanie potrzeb edukacyjnych, społecznych i religijnych.
Dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 332). Zagadnienia dotyczące
rodzicielstwa zastępczego z ustawy o pomocy społecznej wprowadzono do ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
powiaty opracowują 3-letnie programy rozwoju pieczy zastępczej.
Podstawowym narzędziem działania systemu wspierania rodziny jest praca z rodziną.
Praca ta jest ważna od momentu przeżywania przez rodzinę pierwszych trudności,
a niezbędna wówczas, gdy w rodzinie ma miejsce poważny kryzys, zagrażający dobru dziecka.
Oprócz działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu stworzenie dziecku
odpowiednich warunków życia w jego środowisku rodzinnym, prowadzone są działania
na rzecz rozwoju różnorodnych form pieczy zastępczej.
Piecza zastępcza powinna mieć charakter jedynie okresowy i wszędzie tam, gdzie jest
to możliwe, zmierzać do integracji dziecka z jego rodziną. Dziecko, postanowieniem sądu,
może zostać umieszczone w jednej z dwóch form pieczy zastępczej: rodzinnej lub
instytucjonalnej.
W powiecie kłodzkim funkcjonuje rodzinna piecza zastępcza, której formy od
1 stycznia 2012 r. możemy sklasyfikować w następujący sposób:
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 rodziny zastępcze:
- spokrewnione (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
- niezawodowe (małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim,
niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka),
- zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz specjalistyczne,
 rodzinne domy dziecka.
Głównym kierunkiem rozwoju pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej jest odchodzenie od instytucjonalnych form pieczy
zastępczej na rzecz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Tą formą pieczy
zastępczej objęte są przede wszystkim dzieci do 7 roku życia, które po 1 stycznia 2012 r. nie
mogą być kierowane do pieczy instytucjonalnej. Ustawa zobowiązuje do sukcesywnego
dostosowania istniejących 30 osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych do małych
14 osobowych przez okres 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy – w praktyce oznacza to, że
od 2020 r. funkcjonować powinny maksymalnie 14-sto osobowe placówki opiekuńczowychowawcze, z zastrzeżeniem możliwości przebywania w nich jedynie dzieci powyżej
10 roku życia. Mając powyższe na względzie, powiat kłodzki podjął działania mające na celu
dostosowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej do obowiązujących przepisów.
Zadaniem własnym powiatu w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej jest
zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W powiecie kłodzkim zadanie to wypełniane jest poprzez prowadzenie dwóch, spośród
czterech typów placówek opiekuńczo-wychowawczych.
W powiecie kłodzkim w roku 2015 funkcjonowało 16 placówek opiekuńczowychowawczych w tym 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz
11 placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego. Łączna liczba miejsc w tych
placówkach wynosi 217.
Są to następujące placówki:
1. Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Gorzanowie,
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Kątach Bystrzyckich,
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 3 w Bartnicy,
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach,
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie,
6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 w Kłodzku,
7. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 w Kłodzku,
8. Dom Dziecka im. St. Starzyńskiego w Kłodzku,
9. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 „Sasanka” w Kłodzku,
10. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Szafirek” w Kłodzku,
11. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 „Zawilec” w Kłodzku,
12. Zespół
Koedukacyjnych
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
typu
socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” – Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Sigma” w Nowej Rudzie,
13. Zespół
Koedukacyjnych
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
typu
socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” – Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Alfa” w Nowej Rudzie,
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14. Zespół

Koedukacyjnych
Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
typu
socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” – Placówka OpiekuńczoWychowawcza „Omega” w Nowej Rudzie,
15. Dom Dziecka w Domaszkowie,
16. „Dom Mały i Duży w Kłodzku”.
Zadania powiatu dotyczące wspierania osób niepełnosprawnych określone są
przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
W Kłodzku funkcjonuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
który w 2014 r. wydał 4 074 orzeczenia. Osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny stanowią
znaczną część lokalnej społeczności, wymagającą szczególnego zainteresowania, różnych
form wsparcia i opieki. „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w latach 2011–2015”, przyjęty uchwałą nr LIII/661/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia
26 października 2010 r. – miał za zadanie ukierunkować i skoordynować liczne działania,
realizowane w tej dziedzinie w powiecie kłodzkim. W chwili obecnej trwają prace związane
z opracowaniem „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata
2016–2020”.
Głównym celem programu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu osób niepełnosprawnych oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
poprzez zapewnienie im warunków do samodzielnego, pełnego i aktywnego uczestnictwa
w życiu społecznym i zawodowym, a także kształtowanie wobec nich pozytywnych postaw
społecznych.
W styczniu 2013 został uruchomiony Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kłodzku, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla 40 osób pełnoletnich przewlekle
psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe
zaburzenia czynności psychicznych.
Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym
Wielisławiu (30 uczestników), który przygotowuje do zawodu osoby niepełnosprawne, jest
pierwszym krokiem na drodze do ich samodzielności.
Od wielu lat powiat kłodzki zleca realizację części zadań z zakresu pomocy społecznej,
pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym
w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ten sposób
na terenie powiatu kłodzkiego prowadzone są m.in.
 Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
 niektóre domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
socjalizacyjnego.

7. EDUKACJA
Do zadań powiatu należy zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół
ponadgimnazjalnych, specjalnych oraz placówek i ośrodków socjoterapeutycznych. Ponadto
powiat przekazuje część subwencji oświatowej w formie dotacji na prowadzenie
niepublicznych szkół i placówek, które funkcjonują w jego granicach. W powiecie jest ponad
30 placówek niepublicznych o różnorodnych profilach kształcenia.
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Powiat kłodzki jest organem prowadzącym dla:
 3 Zespołów Szkół Ogólnokształcących,
 5 Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych,
 3 Zespołów Szkół Specjalnych,
 1 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego,
 1 Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych,
 1 Domu Wczasów Dziecięcych,
 1 Powiatowego Centrum Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego.
W wymienionych szkołach i placówkach oświatowych w latach 2008–2015
przeprowadzono szereg inwestycji i modernizacji, mających na celu poprawę warunków
technicznych budynków, ich bezpiecznego użytkowania, doposażenie w sprzęt dydaktyczny
oraz specjalistyczne wyposażenie w pracownie zawodowe.
Do najważniejszych inwestycji tego okresu można zaliczyć projekt pn. „Modernizacja
Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, który realizowany był w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007–2013,
Priorytetu 7 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku”,
Działania nr 7.2 „Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych”.
Celem projektu było utworzenie na bazie istniejących placówek edukacyjnych sieci
centrów kształcenia zawodowego w następujących branżach: budowlanej, elektrycznoenergetycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, informatycznej, mechanicznej,
mechatroniczno-elektronicznej i samochodowej. Na mocy umowy wykonawczej projektu,
w powiecie kłodzkim zostało utworzone centrum w branży hotelarsko-gastronomicznoturystycznej, które mieści się przy Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju.
Pozostałe szkoły zawodowe w powiecie tj. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, Noworudzka Szkoła Techniczna, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej, zostały doposażone w sprzęt, który jest
wykorzystywany do praktycznej nauki zawodu w branżach turystycznej, informatycznej,
budowlanej, mechanicznej, samochodowej, mechatroniczno-elektrycznej.
Kolejnym przedsięwzięciem wspomagającym podniesienie poziomu edukacji
w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat kłodzki było „Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim”. Projekt realizowany był w ramach
Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zgodnie z projektem we wszystkich
szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat kłodzki zrealizowano ofertę
szkoleniowąz wybranego przez placówkę obszaru edukacyjnego, w wymiarze po 15 godzin
warsztatów dla nauczycieli. Prowadzono ponadto konsultacje indywidualne i grupowe.
Utworzono również 4 sieci współpracy i samokształcenia (wychowawcza, humanistyczna,
matematyczno-informatyczna, dla dyrektorów szkół i placówek), w ramach których odbyło
się 40 spotkań z nauczycielami i dyrektorami szkół.
Na uwagę zasługuje również program Erasmus+, do którego przystąpiły następujące
szkoły:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodzku,
2. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku.
Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży
i sportu na lata 2014–2020. Program został opracowany tak, aby wspierać uczestniczące
w nim kraje w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz
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promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ pozwala m.in na sfinansowanie staży
zagranicznych oraz różnych szkoleń uczestników programu.
Wobec zachowania ciągłości kształcenia w powiecie istnieje również możliwość
kształcenia się na poziomie szkoły wyższej w szkołach niepublicznych, takich jak:
1. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja”.
2. Dolnośląska Szkoła Wyższa wydział zamiejscowy w Kłodzku.
3. Wyższa Szkoła Medyczna w Kłodzku.
W celu zwiększenia efektywności zarządzania oświatą została zlecona instytucji
zewnętrznej analiza organizacyjno-finansowa, analiza wyników kształcenia, analiza
wizerunku szkół oraz analiza demograficzna, która pozwoli w przyszłości na właściwe
ukierunkowanie rozwoju oświaty w powiecie.

8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Powiat kłodzki charakteryzuje się różnorodnością dziedzictwa kulturowego, będącą
wynikiem zmiennych losów historii regionu.
Ważnym elementem infrastruktury społecznej są placówki kultury. Większość
instytucji kultury wyższego rzędu (opera, operetka, filharmonia, teatr) znajduje się w stolicy
województwa. Powiat nie prowadzi instytucji kultury, zadania w tym zakresie realizowane są
przez samorządy gminne.
W obejmującym 14 gmin powiecie kłodzkim, funkcjonują: domy i centra kultury,
biblioteki stopnia podstawowego, 1 biblioteka realizująca zadania powiatowe powierzone jej
na zasadzie porozumienia z 1999 roku, 2 szkoły muzyczne I-ego stopnia, szkoła muzyczna
II-stopnia, muzea oraz inne placówki działające w obszarze kultury.
Instytucje kulturalne regionu oraz liczne organizacje pozarządowe posiadające
znaczący dorobek w prowadzonej działalności artystycznej, edukacyjnej i organizacyjnej
przeprowadzają wiele imprez (muzycznych, tanecznych, plastycznych, filmowych,
teatralnych, literackich) oraz organizują zajęcia artystyczne dla różnych grup wiekowych.
W większości gmin funkcjonują koła gospodyń wiejskich oraz zespoły ludowe. Aktywnie
działają też osoby indywidualne zajmujące się różnego rodzaju rzemiosłem artystycznym
i twórczością ludową.
Liczne formy eksponowania kultury stanowią ważny czynnik aktywizacji turystycznej
regionu. Kultura na ziemi kłodzkiej znajduje swój wyraz w organizowanych imprezach
o randze zarówno regionalnej jak i międzynarodowej. Spośród wielu szeroko znanych
i cenionych wydarzeń kulturalnych wymienić należy m.in. Międzynarodowy Festiwal
Moniuszkowski, Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, Dolnośląski Festiwal Muzyczny,
Lądeckie Lato Baletowe, Cały Kazio – Festiwal Marii Czubaszek, Przegląd Filmów Górskich
im. A. Zawady, Bieguny Kultury, Noworudzki Festiwal Folkloru, Międzynarodowy Festiwal
im. Ignazego Reimanna. Imprezą kulturalną mającą na celu promocję folkloru i amatorskiej
działalności artystycznej organizowaną co roku przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku są
prezentacje Zespołów Ludowych Ziem Pogranicznych w Muzeum Kultury Ludowej
Pogórza Sudeckiego – Skansen Pstrążnej. Bogaty kalendarz imprez o charakterze kulturalnym
wpływa na liczbę osób odwiedzających ziemię kłodzką, zwiększając jej atrakcyjność. Stąd też
powiat kłodzki będzie prowadził działania zmierzające do wzbogacenia aspektów
kulturalnych życia zarówno mieszkańców, jak i turystów tak licznie przybywających na teren
Kotliny Kłodzkiej.
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W zakresie ochrony dziedzictwa narodowego władze powiatu kłodzkiego
zobowiązane są do podejmowania działań zgodnych z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadania te mają na celu stwarzanie warunków
prawnych, organizacyjnych oraz finansowych umożliwiających zachowanie zabytków oraz
zapobieganie, przeciwdziałanie ich niszczeniu i dewastacji. Ww. ustawa reguluje również
instytucję społecznego opiekuna zabytków, która na terenie naszego powiatu obejmuje
kilkanaście osób, zarejestrowanych na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Ze względu na brak środków finansowych powiat kłodzki w ostatnim okresie nie przyznawał
dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru.
Powiat prowadzi działania promocyjne i edukacyjne podnoszące świadomość
społeczną w sferze ochrony zabytków. W tym celu podpisany został list intencyjny, którego
sygnatariuszami byli powiat kłodzki, Miasto Broumov, Fundacja Pałac Gorzanów, Omnium
o.s., Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu - Delegatura w Wałbrzychu, Zakład
Historii Sztuki i Kultury Baroku w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydziałem Architektury – Zakład Kształtowania Środowiska Politechniki Wrocławskiej.
Zrealizowany został również projekt „Szlak Architektury Uzdrowiskowej”, obejmujący
informację o architekturze miejscowości uzdrowiskowych regionu w formie strony www oraz
aplikacji mobilnej. Informacje o wydarzeniach kulturalnych, placówkach kultury oraz
zabytkach wprowadzane są także do aplikacji mobilnej MOBIS, będącej narzędziem
komunikacji z mieszkańcami i turystami na terenie powiatu kłodzkiego.
W ramach Dorocznej Nagrody Starosty RÓŻA KŁODZKA przyznawana jest nagroda dla
animatora lub twórcy kultury z terenu powiatu oraz dla wydarzenia promocyjnego, którym
może być również impreza kulturalna. Jest to forma wyrażenia uznania dla osób aktywnych
w dziedzinie kultury oraz ich osiągnieć.
Ośrodki kultury, muzea, biblioteki i kina na terenie powiatu kłodzkiego:
Bystrzyca Kłodzka
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
3. Biblioteka Pedagogiczna
4. Muzeum Filumenistyczne
5. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Domaszków
6. Wiejski Ośrodek Kultury – Filia MGOK w Międzylesiu
Duszniki-Zdrój
7. Miejski Ośrodek Kultury i Sportu
8. Miejska Biblioteka Publiczna
9. Muzeum Papiernictwa
Kłodzko
10. Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
11. Kino Dąbrówka (w ramach KCKSiR)
12. Centrum Kultury Chrześcijańskiej
13. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
14. Biblioteka Pedagogiczna
15. Muzeum Ziemi Kłodzkiej
16. Cinema 3D
17. Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
Kudowa-Zdrój
18. Miejska Biblioteka Publiczna
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19. Dom Pracy Twórczej „Cyganeria” (w ramach MBP)
20. Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego
21. Muzeum Zabawek „Bajka”
Lądek-Zdrój
22. Centrum Kultury i Rekreacji
23. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
24. Biblioteka Uzdrowiskowa
25. Galeria Muzealna im. Michała Klahra
Lewin Kłodzki
26. Gminna Biblioteka Publiczna w Lewinie Kłodzkim
Ludwikowice Kłodzkie
27. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
28. Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Ruda (w ramach CKGNR)
Międzylesie
29. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
30. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Nowa Ruda
31. Miejski Ośrodek Kultury
32. Kino MOK (w ramach MOK)
33. Miejska Biblioteka Publiczna
34. Biblioteka Pedagogiczna
35. Muzeum prof. Josepha Wittiga
Ołdrzychowice Kłodzkie
36. Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko
37. Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko
Polanica-Zdrój
38. Teatr Zdrojowy - Centrum Kultury i Promocji
39. Miejska Biblioteka Publiczna
40. Etnograficzne Muzeum Misyjne
Radków
41. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
42. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Stronie Śląskie
43. Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
44. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

9. SPORT
Kultura fizyczna i sport to dziedziny kształtujące zdrowie społeczeństwa oraz
poprawiające życie mieszkańców i turystów. Realizacja zadań w tym zakresie wynika
z ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o sporcie, w myśl której tworzenie
warunków sprzyjających rozwojowi sportu jest zadaniem własnym jednostek samorządu
terytorialnego. Główne cele powiatu w tym obszarze, realizowane już w ramach poprzedniej
Strategii to:
1. stwarzanie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury
fizycznej i sportu,
2. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
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3. dofinansowywanie organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych o charakterze co
najmniej ponadgminnym, popieranie gminnych programów budowy oraz
modernizacji obiektów sportowych,
4. opracowanie zasad współzawodnictwa sportowego i zasad nagradzania za osiągnięcia
sportowe.
W ramach powyższych kierunków istotnym zadaniem jest finansowe wspieranie:
 Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Kłodzku – organizatora rozgrywek
sportowych w szkołach wszystkich szczebli, jak również przeznaczenie pewnych
środków na sportowe zajęcia pozalekcyjne,
 Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kłodzku – głównej
organizacji sportowej działające w środowisku wiejskim,
 młodzieżowych i uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych
szkolących dzieci i młodzież uczestniczącą w ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym,
 stowarzyszeń sportowych działających w środowisku osób niepełnosprawnych,
 organizatorów cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych o szerokim zasięgu,
promujących powiat i kulturę fizyczną.
Efektem prawidłowego systemu wspierania kultury fizycznej i sportu oraz właściwej
współpracy samorządu powiatowego ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi są liczne
osiągnięcia na arenach sportowych i wysokie miejsca w rankingach współzawodnictwa
sportowego na szczeblu województwa dolnośląskiego i kraju.
W ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży powiat kłodzki
systematycznie plasuje się w pierwszej piątce powiatów w województwie dolnośląskim.
Szczególnie wyróżnić należy kluby od lat uczestniczące i zdobywające punkty w tym
współzawodnictwie, są to: MKS Duszniki-Zdrój w biathlonie zimowym i letnim, UKS ORLICA
Duszniki-Zdrój we wrotkarstwie i narciarstwie zjazdowym, MKST Bystrzyca Kłodzka
w taekwon-do, MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie w tenisie stołowym, KS Piast Nowa Ruda
w kolarstwie i łucznictwie, UKS Victoria Ścinawka Średnia w łucznictwie, UKS Centrum Nowa
Ruda w kolarstwie, UKS Znicz Kłodzko we wrotkarstwie, ULKS Wodny Świat Kudowa-Zdrój
w pływaniu, ULKS Opal Kudowa-Zdrój w zapasach i lekkiej atletyce, GLKS Orlęta Krosnowice
w tenisie stołowym, UKS Szóstka Kłodzko, UKS Ski Team Lądek- Zdrój i ULKS Czarna Góra
w narciarstwie zjazdowym oraz MMKS Kłodzko w siatkówce i UKS Giecek Radków
w szachach.
Wysokie miejsca w zawodach Szkolnego Związku Sportowego Dolny Śląsk zajmują
drużyny reprezentujące nasz powiat we wszystkich kategoriach szkół – szczególnie
dominujemy w takich dyscyplinach, jak narciarstwo alpejskie czy tenis stołowy. Tylko w 2015
roku młodzi narciarze zdobyli 15 medali, a tenisiści stołowi 5. Zespoły szkolne zanotowały
również sukcesy w siatkówce dziewcząt, piłce ręcznej chłopców, lekkiej atletyce i kolarstwie.
Dzięki temu, w roku szkolnym 2014/2015, powiat kłodzki uplasował się na 7 miejscu
w punktacji powiatów w województwie dolnośląskim. W kategorii szkół podstawowych
i gimnazjalnych zajęliśmy 6 miejsce, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 8 miejsce.
Ogółem w zawodach finałowych SZS Dolny Śląsk startowały 72 szkoły z terenu powiatu
kłodzkiego, w tym 33 szkoły podstawowe, 25 szkół gimnazjalnych oraz 14 szkół
ponadgimnazjalnych. Wyróżnić należy Szkołę Podstawową nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, Szkołę
Podstawową nr 6 w Kłodzku, Szkołę Podstawową nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej i Szkołę
Podstawową nr 2 w Kudowie-Zdroju oraz Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie, Gimnazjum
Publiczne w Kudowie-Zdroju, Gimnazjum nr 1 w Kłodzku i Gimnazjum Publiczne w Kłodzku,
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jak również Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kłodzku, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku, Kłodzką Szkołę
Przedsiębiorczości i Noworudzką Szkołę Techniczną.
Dobrymi wynikami w punktacji powiatów w ramach Dolnośląskich Igrzysk LZS
i Mieszkańców Wsi może pochwalić się Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów
Sportowych w Kłodzku. W roku 2014 sportowcy wiejscy zajęli 5 miejsce w województwie.
Powiat kłodzki wspiera także finansowo organizację imprez sportowo
– rekreacyjnych, które promują nasz region i popularyzują uprawianie sportu i rekreacji,
a tym samym zaspakajają potrzeby mieszkańców i turystów, wykorzystując walory
turystyczno-krajobrazowe.
Olbrzymim zainteresowaniem cieszą się na trwałe wpisane w kalendarz imprez
odbywających się w naszym regionie zawody samochodowe organizowane przez
Automobilklub Ziemi Kłodzkiej – Rajd Dolnośląski i Wyścigi Górskie w Siennej. Dobrze
zorganizowane i niezwykle atrakcyjne są liczne imprezy kolarskie, w tym Klasyk Kłodzki,
Klasyk Radkowski, Memoriał im. Artura Filipiaka, zawody rowerowe downhillowe oraz szereg
imprez biegowych w tym Ogólnopolskie Biegi Górskie i Bieg Śnieżnicki w Międzygórzu, Bieg
Homolan w Kudowie-Zdroju, Bieg na Wielką Sowę w Ludwikowicach, czy biegi w ramach
Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Coraz więcej rozgrywanych jest imprez
rekreacyjnych w narciarstwie biegowym – tradycyjny Bieg Narciarski Ziemi Bystrzyckiej
w Spalonej, Bieg Narciarski im. F. Pabla w Radkowie, biegi w ramach BUM w Dusznikach
-Zdroju. Ponadto z budżetu powiatu dofinansowywanych jest wiele imprez o wysokiej randze
sportowej, okazjonalnie odbywających się na terenie powiatu i organizowanych przez
stowarzyszenia i kluby sportowe z naszego regionu, głównie w takich dyscyplinach jak
taekwon-do, łucznictwo, jazda szybka na wrotkach, tenis stołowy.
Inicjatywą wychodzącą naprzeciw zapotrzebowaniu społeczności lokalnej i promującą
zdrowy tryb życia jest organizacja przez powiat kłodzki cyklicznej imprezy pod nazwą Cyklo
Glacensis. Jest to akcja mająca na celu propagowanie rekreacji i turystyki rowerowej na
pograniczu polsko-czeskim i symboliczne otwarcie sezonu rowerowego na naszym obszarze.
Partnerem po stronie czeskiej jest stowarzyszenie Regionu Orlicko – Trebovskiego. Rajd
odbywa się w formule zlotu gwiaździstego, z miejscem docelowym na przemian po stronie
czeskiej i polskiej. Odbyło się już czternaście edycji tej cieszącej się ogromnym
zainteresowaniem imprezy.

10. TURYSTYKA
Powiat kłodzki to subregion turystyczny, w którym coraz większy odsetek
mieszkańców związany jest z turystyką jako dominującą w regionie dziedziną gospodarki.
Tradycje rozwoju turystyki na ziemi kłodzkiej sięgają końca XIX wieku. Bazą rozwoju były
początkowo walory naturalne Gór Stołowych, Masywu Śnieżnika i źródła mineralne
przekształcające się stopniowo w podstawę lokalnego dobrobytu. Dziś turystyka to jedna
z największych co do wielkości obrotów gałąź gospodarki na świecie, a dla powiatu
kłodzkiego szansa dalszego rozwoju oraz podniesienia poziomu życia lokalnej społeczności.
Rozwój turystyki w powiecie zakłada osiągnięcie następujących celów:
 wzrost dochodów mieszkańców z działalności turystycznej i okołoturystycznej,
 zmniejszenie bezrobocia na obszarze przygranicznym,
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 aktywizację mieszkańców i podnoszenie jakości życia na wsi, szczególnie na terenach
pozbawionych dobrych warunków do rozwoju rolnictwa i wokół obszarów
chronionych,
 rozwój usług uzdrowiskowych oraz spa&wellnes,
 wzmocnienie roli dziedzictwa kulturowego, środowiska cywilizacyjnego
i przyrodniczego w edukacji, a szczególnie w wychowaniu młodzieży,
 poprawę wizerunku powiatu w kraju i za granicą,
 rozwój współpracy z regionami przygranicznymi.
Szanse dalszego rozwoju turystyki i uzasadnienie prowadzenia działań wspierających
rozwój turystyki potwierdzają dane Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej
Organizacji Turystycznej. Osiągnięte wyniki lokują powiat kłodzki w czołówce regionów,
których udział w tworzeniu PKB z turystyki ma duże znaczenie.
Wykres 8. Liczba udzielonych noclegów ogółem w 3 największych destynacjach turystycznych
województwa dolnośląskiego w 2014 r.
(źródło: Dolnośląska Organizacja Turystyczna)
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Wykres 9. Liczba turystów korzystających z noclegów w 3 największych destynacjach turystycznych
województwa dolnośląskiego w 2014 r.
(źródło: Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Powiat kłodzki posiada zróżnicowane naturalne i kulturowe walory turystyczne:
Walory wypoczynkowe


Zdeterminowane ukształtowaniem terenu z gęstą siecią szlaków turystycznych
docierających do jego najbardziej atrakcyjnych regionów. Obszary pasm górskich
pokrywa gęsta sieć szlaków pieszych, rowerowych, konnych i off-roadowych,
służących rozwojowi turystyki aktywnej.
Walory specjalistyczne


Największe znaczenie w regionie mają występujące źródła wód mineralnych
czyniące z ziemi kłodzkiej znaczący kompleks uzdrowiskowy w Polsce. W powiecie
kłodzkim status źródeł leczniczych mają wody w siedmiu miejscowościach, a pięć
z nich, na czterdzieści dwa w całym kraju, ma status uzdrowisk.



Spośród walorów specjalistycznych dużą popularnością cieszą się te, służące
uprawianiu sportów zimowych. Sytuacja klimatyczna sprzyja zaleganiu pokrywy
śnieżnej w okresie 10-12 tygodni, a w rejonach Masywu Śnieżnika i Gór Orlickich
nawet do 20 tygodni.



W związku z rosnącą popularnością turystyki rowerowej zdecydowano się
na tworzenie na ziemi kłodzkiej sieci tras rowerowych sprzyjających rozwojowi tej
formy turystyki, a także uatrakcyjnieniu regionu.



Powiat kłodzki ze względu na bogatą sieć hydrograficzną rzek, potoków i innych
cieków wodnych jest wspaniałą bazą do uprawiania wędkarstwa. Ponadto, rozwój
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bazy agroturystycznej zaowocował znaczącym rozwojem sieci łowisk, które
uatrakcyjniają pobyt w gospodarstwach agroturystycznych, bądź też są odrębnym
samodzielnym produktem turystycznym.
Walory krajoznawcze


Walory krajoznawcze środowiska - atrakcyjność terenu ziemi kłodzkiej sprawiły,
że duże jej partie objęte zostały ochroną prawną. Na terenie ziemi kłodzkiej
znajduje się: Park Narodowy Gór Stołowych, dwa parki krajobrazowe, jedenaście
rezerwatów, trzy obszary chronionego krajobrazu oraz liczne pojedyncze pomniki
przyrody.



Walory krajoznawcze kulturowe obejmujące materialne i niematerialne wytwory
kultury w regionie oraz współczesne osiągnięcia człowieka. W regionie istnieją
liczne walory, które stanową świadectwo ciekawej wielonarodowej przeszłości.
Koncentrują się one m.in. w średniowiecznych zespołach miejskich: Bystrzycy
Kłodzkiej, Kłodzku oraz zdrojach tj. w Polanicy-Zdroju, Dusznikach-Zdroju,
Kudowie-Zdroju oraz Lądku-Zdroju. W powiecie kłodzkim dużym
zainteresowaniem turystów cieszą się kulturalne imprezy odbywające się
cyklicznie w wielu miejscowościach powiatu.
Atrakcyjność turystyczna regionu wynika także z jego transgranicznego położenia
i sąsiedztwa z Republiką Czeską. Łatwy dostęp do atrakcji przyrodniczych i kulturowych
naszych sąsiadów oraz bogata oferta sportów zimowych zdecydowanie wpływa
na konkurencyjność i większe zainteresowanie ziemią kłodzką.
Potencjał turystyczny regionu nie jest w pełni wykorzystany, a oferta turystyczna nie
wszędzie odpowiada najnowszym standardom.
Na ziemi kłodzkiej ruch turystyczny trwa cały rok, jednak maksimum osiąga w okresie
świąteczno-noworocznym, ferii szkolnych oraz wakacji. Dużą popularnością cieszą się
również pobyty weekendowe w tym szczególnie podczas tzw. „długich weekendów” oraz
dłuższe pobyty uzdrowiskowo-sanatoryjne kuracjuszy w uzdrowiskach.
Powiat kłodzki stanowi atrakcyjną propozycję dla ludzi młodych poszukujących
wrażeń, osób w wieku średnim wypoczywających z rodzinami, jak również starszych, którym
służy jako miejsce wypoczynku i leczenia.
Coraz większym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się także turystyka
pielgrzymkowa.
Baza noclegowa powiatu kłodzkiego charakteryzuje się zróżnicowanym standardem
i stanowi istotny składnik produktu turystycznego regionu. W ostatnich latach jej poziom
znacznie się podniósł, dzięki budowie nowych, luksusowych obiektów konferencyjnohotelowych oraz modernizacji bazy w uzdrowiskach. Szczególnie intensywnie rozwija się
na ziemi kłodzkiej agroturystyka. Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje ponad 300
gospodarstw agroturystycznych oferujących bogatą ofertę noclegową i programową dla
osób chcących odpocząć od miejskiego zgiełku. Co roku Starostwo Powiatowe w Kłodzku
wspólnie z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu organizuje konkurs
na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne w powiecie kłodzkim.
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Tabela 3. Noclegi udzielone na ziemi kłodzkiej w 2013 i 2014 roku
(źródło: Dolnośląska Organizacja Turystyczna)

Zgodnie z tendencjami krajowymi w powiecie kłodzkim wzrasta poziom świadczonych
usług i ich zakres. Zjawisko to najłatwiej zaobserwować w obiektach noclegowych
i nowopowstałych atrakcjach turystycznych. Co za tym idzie, postępuje zwiększona promocja
wykorzystująca kanały informacyjne w postaci prasy, telewizji, radia, Internetu oraz
krajowych i zagranicznych targów i prezentacji. Nie bez znaczenia jest tutaj rola powiatu
kłodzkiego jako koordynatora wspólnych działań promocyjnych kreujących pozytywny
wizerunek powiatu.
Pozytywnym zjawiskiem w powiecie kłodzkim jest budowanie tzw. drugich domów
przez osoby pochodzące z dużych polskich aglomeracji, często oferujących również miejsca
noclegowe dla turystów.
Powiat kłodzki ze względu na swój turystyczno-uzdrowiskowy charakter jest
zdeterminowany do tworzenia kolejnych inwestycji i atrakcji, które przyciągają nowych
turystów. Ponadto dalszy rozwój turystyki należy wiązać z rozwojem układu
komunikacyjnego zwiększającego dostępność do regionu i licznie występujących w powiecie
kłodzkim atrakcji turystycznych.

11. WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
11.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Współpraca powiatu kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi służy realizacji jednej
z najbardziej istotnych misji, jaką jest uczestnictwo obywateli w kreowaniu życia
publicznego.
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Aktualnie w ewidencjach starostwa figuruje ponad 551 stowarzyszeń, fundacji,
klubów sportowych i innych organizacji, działających w różnych sferach życia. Liczba
organizacji pozarządowych, zakres ich działalności i podejmowane przez nie inicjatywy
świadczą o dużym zaangażowaniu społeczności lokalnych w dążeniu do zaspokajania potrzeb
mieszkańców powiatu, w tym w aktywnym uczestnictwie w życiu publicznym.
Wykres 10. Organizacje pozarządowe wg wykazów i ewidencji Starostwa Powiatowego w Kłodzku
- stan na wrzesień 2015r. (źródło: opracowanie własne)

Stowarzyszenia
sportowe
nieprowadzące
działaności
gospodarczej 61
Uczniowskie
Kluby
Sportowe 79

Razem 551

Stowarzyszenia
zarejestrowane
w KRS 352

Stowarzyszenia
zwykłe 59

Zasady, formy oraz zakres przedmiotowy współpracy organów samorządowych
powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa, przyjmowany co roku
przez Radę Powiatu Kłodzkiego Program współpracy powiatu kłodzkiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument
ten zawiera kierunki polityki społecznej i finansowej powiatu oraz ustala priorytety w sferze
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W ramach powyższego programu podejmowane są działania, które przybierają
zarówno formy finansowe, jak i pozafinansowe, a współdziałanie opiera się na zasadach
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji,
jawności i poszanowania interesów partnerów współpracy. Wsparcie finansowe organizacji
pozarządowych odbywa się głównie poprzez zlecanie oraz wspieranie realizacji zadań
publicznych przez organizacje pozarządowe, po przeprowadzeniu otwartych konkursów
ofert, 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. Natomiast pozafinansowa współpraca z sektorem pozarządowym przebiega
w następujących sferach:
 informacyjnej, poprzez informowanie na stronach internetowych, w prasie oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa o zadaniach publicznych, konkursach ofert oraz
innych przedsięwzięciach związanych z funkcjonowaniem III sektora,
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 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,
 szkoleniowej, w zakresie inicjowania lub współorganizowania szkoleń podnoszących
jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze realizacji zadań publicznych.
Mając na uwadze podniesienie standardów współpracy z organizacjami
pozarządowymi i jej dalszy rozwój, Rada Powiatu Kłodzkiego uchwaliła tryb powoływania
członków oraz organizację i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
stwarzając tym samym możliwość wyrażania opinii dotyczących projektów uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych czy projektów strategii rozwoju powiatu.
Główne obszary współpracy powiatu kłodzkiego z sektorem pozarządowym
realizowane w oparciu o konkursy ofert na powierzenie i wsparcie zadań publicznych:
1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – w ramach tego obszaru
realizowane są zadania publiczne z zakresu:
 kultury, sportu, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 społecznej integracji osób niepełnosprawnych,
 pomocy społecznej na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Kłodzku oraz na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym
Wielisławiu.
2. Opieka nad dzieckiem i rodziną – obejmuje zadania w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej, w tym:
 wykonywanie zadań Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych typu socjalizacyjnego,
 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
 prowadzenie Domów Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie.
3. Kultura i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
 organizacja na terenie powiatu przedsięwzięć kulturalnych o charakterze
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
 edukacja kulturalna i artystyczna oraz wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży,
 zachowanie i popularyzacja elementów tradycji oraz przekazu ludowego dziedzictwa
kulturowego,
 współorganizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach artystycznych
o charakterze nowatorskim,
 wspieranie inicjatyw związanych z popularyzacją historii i tradycji ziemi kłodzkiej.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
 upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie powiatowym poprzez organizację
współzawodnictwa sportowego szkół, systemu rozgrywek oraz realizację kalendarza
szkolnych imprez sportowych,
 organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół, dla których powiat
kłodzki jest organem prowadzącym,
 upowszechnianie sportu wiejskiego na poziomie powiatowym i regionalnym,
 wspieranie klubów szkolących dzieci i młodzież w ramach ogólnopolskiego
współzawodnictwa sportowego,
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wspieranie organizacji dużych, ważnych i cyklicznych imprez sportowych,
promujących powiat i popularyzujących zdrowy styl życia.
5. Promocja i turystyka:
 wspieranie organizacji imprez turystycznych o zasięgu ponadlokalnym,
 promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych,
 edukacja turystyczna dzieci i młodzieży,
 wspieranie inicjatyw promocyjnych podejmowanych we współpracy z krajowymi
i zagranicznymi regionami partnerskimi.
11.2. Współpraca z partnerami zagranicznymi
Powiat kłodzki, jako integralna część Dolnego Śląska, podejmował od początku
swojego istnienia działania w kierunku aktywizacji współpracy w obszarze
międzynarodowym. Odpowiadało to celom zawartym w dokumentach strategicznych
w poprzednich latach, jak również celom zapisanym w aktualnej „Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego 2020”.
Nadrzędnym celem zagranicznej współpracy jest umocnienie wzajemnych więzów
przyjaźni, rozwijanie współpracy międzyregionalnej oraz wymiana poglądów i bezpośrednich
doświadczeń.
Współpraca jako czynnik sprzyjający integracji europejskiej, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w powyższych dokumentach, powinna przyczynić się do następujących celów:
 poprawy wizerunku Polski i jej mieszkańców na arenie międzynarodowej, rozwoju
kontaktów z krajami sąsiednimi i współpracy regionów przygranicznych,
 wykorzystania atutów Dolnego Śląska poprzez rozbudowanie kontaktów z krajowymi
i zagranicznymi partnerami gospodarczymi,
 rozwoju powiatu jako regionu wypoczynkowego, turystycznego i uzdrowiskowego
świadczącego najwyższą jakość usług oraz wykorzystanie styku trzech kultur jako
stymulatora rozwoju współpracy transgranicznej na płaszczyźnie turystyki.
Powiat kłodzki podpisał umowy o współpracy z następującymi partnerami zagranicznymi:
 Okręg Gross-Gerau (Kreis Groß-Gerau), Niemcy, podpisanie umowy - 7 kwietnia 2000
roku.
 Prowincja Foggia (Provincia di Foggia),Włochy, podpisanie umowy – 10 listopada
2000 roku.
 Stowarzyszenie Gmin Orlicko (Sdruženi obci Orlicko), Republika Czeska, podpisanie
umowy – 9 maja 2001 roku.
 Okręg Stryjski (Стрийський район), Ukraina, podpisanie umowy - 6 marca 2009 roku.
Ponadto powiat kłodzki podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Regionalnej
Organizacji na Pograniczu Kłodzkim BRANKA z Nachodu. Podpisanie umowy miało na celu
przede wszystkim współpracę w dziedzinie pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój
turystyki oraz wymianę doświadczeń i informacji pomiędzy sąsiadującymi regionami
w zakresie kultury, sztuki, sportu, edukacji oraz gospodarki.
Przedstawiciele Powiatu Kłodzkiego, Miasta Broumova, Fundacji Pałac Gorzanów
Omnium o.s., Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Zakładu Historii
Sztuki i Kultury Baroku Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Studiów Podyplomowych
Architektury Krajobrazu Politechniki Wrocławskiej, podpisali 6 sierpnia 2015 r. w Broumovie
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list intencyjny inicjujący współpracę w dziedzinie badań, ochrony dziedzictwa kulturowego,
dokumentacji i restauracji zabytków oraz ich otoczenia i elementów krajobrazu. Wspólne
działania mają obejmować także edukację, upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa
kulturowego i jego ochrony oraz stworzenie transgranicznego szlaku kulturowego.
Nie wszystkie partnerstwa zagraniczne w ostatnich latach przynoszą planowane
efekty, co spowodowane jest np. w przypadku okręgu Gross-Gerau oraz prowincji Foggia
barierą odległości i brakiem środków finansowych na wspólne inicjatywy.
Pomiędzy powiatem kłodzkim a zagranicznymi regionami partnerskimi w związku
z różnicami w potencjałach wciąż istnieje dużo płaszczyzn wymiany. Współpracy należy
nadać jednak nowy kierunek, skupiając się na następujących obszarach działalności:
turystyka, kultura, sport i edukacja. Te wszystkie aktywności stanowią część spójną dla
partnerów i mogłyby stać się płaszczyzną wielu twórczych działań oraz platformą wymiany
zdobytych już doświadczeń.
Współdziałanie stron i wymiana doświadczeń powinny obejmować w szczególności:
 kontakty między instytucjami na polu kultury,
 kontakty miedzy szkołami i instytucjami pozaszkolnymi, w tym wymiany młodzieży,
 kontakty organizacji pozarządowych i związków sportowych,
 inicjatywy promujące walory naturalne i kulturowe regionów,
 prezentacje możliwości turystycznych regionów w ramach imprez kulturalnych
i turystyczno-rekreacyjnych,
 wspólne przygotowywanie projektów z wykorzystaniem dofinansowania ze środków
unijnych.
Rola partnerskich samorządów powinna ograniczyć się do roli koordynatora
współpracy zagranicznej, natomiast kwestie wykonawcze powinny skupiać się na
instytucjach odpowiedzialnych bezpośrednio za daną działalność np. współpraca pomiędzy
instytucjami kulturalnymi, placówkami edukacyjnymi czy organizacjami pozarządowymi.
Spośród istniejących partnerstw najbardziej korzystna i efektywna jest współpraca
transgraniczna z Republiką Czeską, ze względu na położenie geograficzne powiatu
kłodzkiego, odgrywa najważniejszą rolę w całej współpracy zagranicznej. W tym zakresie
skupiamy się głównie na zadaniach promocyjnych, na które zostały pozyskane środki z UE.
Najważniejszymi czeskimi partnerami są: Stowarzyszenie Gmin Orlicko, kraj
královéhradecki, kraj pardubicki jak również poszczególne miasta, gminy oraz organizacje
pozarządowe z obszaru Euroregionu Glacensis.
Wspólne działania obu stron i realizacja partnerskich projektów wspieranych
z funduszy UE pozwoliła w okresie minionych lat na realizację wielu zadań m.in. w zakresie
infrastruktury drogowej i turystycznej, promocji, komunikacji, sportu i rekreacji. Cenną
inicjatywą realizowaną w poprzednich latach była „Konferencja Kłodzko-Orlicka” będąca
doskonałą płaszczyzną do podsumowania i oceny wspólnych dokonań, analizy wspólnych
problemów oraz wypracowywania kierunków działań i priorytetów dotyczących rozwoju
pogranicza polsko-czeskiego. Mając na uwadze kontynuację dobrej współpracy z Czechami
oraz uwzględniając potrzebę wymiany doświadczeń, powiat kłodzki planuje powrót do
organizacji wspólnych spotkań.
Powiat kłodzki cyklicznie, na mocy porozumienia z czeskimi partnerem, bezpłatnie
uczestniczy w targach turystycznych oraz prezentacjach organizowanych na terenie Republiki
Czeskiej w Brnie, Pradze i Hradcu Kralove. W zamian czescy partnerzy mają możliwość
bezpłatnej prezentacji swoich walorów turystycznych na polskich targach turystycznych,
na których swoje stoiska promocyjne posiada powiat kłodzki.
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Rysunek 12. Obszar Euroregionu Glacensis
(źródło: Euroregion Glacensis)

11.3. Współpraca z partnerami krajowymi
Powiat kłodzki, uznając, że partnerska współpraca międzyregionalna jest niezwykle
istotnym elementem umocnienia więzów przyjaźni pomiędzy mieszkańcami poszczególnych
regionów, nawiązuje kontakty z miastami i powiatami na terenie kraju. Celem tych
kontaktów jest wzajemna współpraca w zakresie wymiany doświadczeń w różnych
dziedzinach, które określone są w podpisanych umowach, listach intencyjnych oraz
deklaracjach współpracy.
Powiat kłodzki podpisał następujące umowy o współpracy z krajowymi samorządami
lokalnymi:
 Powiat giżycki - podpisanie umowy - 4 czerwca 2001 r.
 Powiat sławieński, podpisanie umowy - 23 września 2003 r.
 Powiat limanowski, podpisanie umowy - 4 marca 2009 r.
Partnerstwa oparte są głównie na zasadzie kontrastów i to stanowi ich największą
zaletę. Partnerskie powiaty charakteryzują się proturystycznym podejściem do rozwoju
swoich regionów. Powiat kłodzki ze swoim uzdrowiskowo-przygranicznym charakterem jest
atrakcyjnym partnerem dla powiatów o odmiennych walorach turystycznych (nadmorskich
– powiat sławieński, górskich – powiat limanowski oraz powiat giżycki – Kraina Wielkich
Jezior).
Różnorodność bogactw naturalnych, będących podstawą rozwoju turystyki jako
głównej gałęzi przemysłu w ww. regionach stanowi podstawę do wspólnych przedsięwzięć
promocyjno-turystycznych, w tym np. promocji gór nad morzem przed sezonem zimowym,
a morza w górach przed sezonem letnim. W tym kierunku będzie rozwijała się dalsza
współpraca partnerska.
Współpraca stron oraz wzajemna wymiana doświadczeń krajowych partnerów
dotyczy wszystkich dziedzin wymienionych przy obszarach współpracy zagranicznej
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ze szczególnym uwzględnieniem obszaru turystki i promocji. Powinna ona obejmować
w szczególności inicjatywy z zakresu rozwoju turystyki z wykorzystywaniem walorów naturalnych
i kulturowych regionów:
 wzajemny udział w targach regionalnych, których partnerzy są organizatorami lub
współorganizatorami,
 prezentacje możliwości turystycznych regionów w ramach imprez kulturalnych
i turystyczno-rekreacyjnych,
 wymianę materiałów informacyjno-promocyjnych,
 pozyskiwanie środków finansowych na rzecz wspólnych inicjatyw, celem promocji
walorów turystycznych.
Pozostała współpraca krajowa odbywa się przede wszystkim w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto organy powiatu na bieżąco współpracują
z poszczególnymi gminami w realizacji m.in. zadań z zakresu promocji i kultury, modernizacji
dróg oraz bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiciele powiatu czynnie i aktywnie
uczestniczą we współpracy w ramach Związku Powiatów Polskich, Związku Powiatów
Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
Współpraca realizowana jest także z innymi podmiotami, w tym z podmiotami
gospodarczymi. W roku 2009 reaktywowano konkurs o doroczną nagrodę Starosty
Kłodzkiego „Róża Kłodzka”, w którym nagradza się także podmioty osiągające sukcesy
w takich kategoriach jak: „Pracodawca roku” czy „Inwestycja roku”.

12. RYNEK PRACY
Najświeższe dane statystyczne, jak i prognozy makroekonomiczne wskazują na
symptomy świadczące o tym, że polska gospodarka po okresie spowolnienia weszła na
poziom stabilnego rozwoju. Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że PKB Polski w IV kwartale
2015 r. wzrosło o 3,8 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym w tym samym okresie. Jest to
wartość podobna do tej, którą przewidywali ekonomiści Instytutu Badań nad Gospodarką
Rynkową. Głównym czynnikiem przekładającym się na wzrost PKB jest ich zdaniem popyt
krajowy, który należy traktować jako korzystny sygnał płynący z uniezależniającej się od
niepewnej koniunktury zewnętrznej, polskiej gospodarki.
Według prognoz IBnGR tempo wzrostu PKB wyniosło w Polsce w 2015 r. 3,4 proc.
(w UE – 0,5proc.), Jednocześnie, wzrost ten będzie kształtował się w ciągu roku 2016 od 3,9
proc. pod koniec I kwartału do 3,3 proc. pod koniec IV. Prognozy na 2016 r. mówią
o wzroście w granicach 3,4 – 3,8 proc. Świadczy to o polepszającej się kondycji polskiej
gospodarki.
W literaturze przedmiotu można uzyskać wiedzę na temat głównych kierunków, gdzie
wpływy będą największe: ekologia, odnawialne źródła energii, cyfryzacja i digitalizacja,
wiedza międzykulturowa, w tym znajomość języków obcych, szeroko rozumiana inżynieria.
We współczesnym świecie ważną cechą jest nie tylko umiejętność stałego uczenia się, ale
także świadomego zaprzestania wykorzystywania wiedzy i umiejętności, które się
zdezaktualizowały na rzecz bardziej aktualnych i pożądanych rozwiązań. Obserwowane
trendy powodują rozpowszechnianie się sieciowych i projektowych modeli pracy. Wymagają
one ugruntowanych kompetencji uniwersalnych i zawodowych.
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Lokalny rynek pracy nie funkcjonuje w próżni, ale jest powiązany z rynkami
regionalnymi i krajowym. Koniunktura krajowa i międzynarodowa ma więc istotny wpływ na
jego poziom i kondycję.
Plany działań na rzecz zatrudnienia opracowane zostały na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym wyczerpując formułę spójności i przyjętego w tym zakresie porządku
prawnego. Prowadzenie polityki rynku pracy jest oparte na pracy doradców klienta
i współpracy z pracodawcami z krajowego rynku pracy.
W powiecie kłodzkim prowadzeniem polityki rynku pracy zajmują się: Powiatowy
Urząd Pracy w Kłodzku z filiami w Nowej Rudzie i Bystrzycy Kłodzkiej oraz 8 Lokalnych
Punktów Informacji i Konsultacji, które są zlokalizowane w gminach (stan na koniec grudnia
2015 r). Intensywność działań urzędu kształtują w sposób istotny zmiany demograficzne,
w tym liczba ludności, procesy powstawania grup społecznych, liczba zarejestrowanych
bezrobotnych itd. Głównym celem aktywnej polityki rynku pracy jest aktywizacja zawodowa
bezrobotnych m. in. poprzez:
 prowadzenie pośrednictwa pracy,
 finansowanie kształcenia ustawicznego,
 świadczenie usług European Employment Services (EURES),
 organizację programów rynku pracy,
 subsydiowanie miejsc pracy w tym: organizację prac interwencyjnych, doposażenie
stanowiska pracy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
organizację stażu w miejscu pracy,
 tworzenie warunków do trwałego zatrudnienia.
Gwarancją zrealizowania przyjętych celów jest przede wszystkim zapewnienie
finansowania z krajowych środków publicznych Funduszu Pracy oraz środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wielkość pozyskanych środków unijnych będzie
stanowić ważny czynnik rozwoju rynku pracy oraz efektywności i działań publicznych służb
zatrudnienia.
Powiat kłodzki jest szczególnym subregionem ze względu na położenie geograficzne,
komunikację międzynarodową, walory turystyczne oraz zasoby przyrodolecznicze. Suma tych
czynników wpływa i wyróżnia rynek lokalny z grupy 26 powiatów województwa
dolnośląskiego, dając duże szanse na stworzenie konkurencyjnego rynku pracy.
Urzeczywistnienie tej wizji jest możliwe poprzez likwidację barier i kreowanie przyjaznych
warunków do powstawania większej ilości lepszych, atrakcyjniejszych i zgodnych
z oczekiwaniami rynku miejsc pracy.
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Wykres 11. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015
(źródło: PUP Kłodzko)

*stopa bezrobocia obliczana jest przez GUS

Stopa bezrobocia pokazuje polepszającą się koniunkturę gospodarczą na lokalnym
rynku pracy. Wskaźnik w 2015 r. zmniejszył się w stosunku do 2013 r. o ponad siedem
punktów procentowych, natomiast w 2014 r. o ponad trzy punkty procentowe.
Obserwowany miernik na koniec 2015 r. był mniejszy o 3,5 p.p. w porównaniu do roku 2014.
Na przestrzeni pięciu lat liczba bezrobotnych w powiecie kłodzkim wzrosła z 13597 w 2011 r.
do 15024 osób na koniec 2013 r. tj. o 1427 osób. Na koniec grudnia 2014 r. liczba
bezrobotnych w powiecie kłodzkim wynosiła 12461 osób, z tego 5 986 to kobiety. Od roku
2014 liczba bezrobotnych ulega sukcesywnemu spadkowi. Na koniec grudnia 2015 r.
obserwowana wartość zmniejszyła się o 2253 osoby. Jedynie w Dusznikach-Zdroju liczba
bezrobotnych na koniec grudnia 2015 r. wzrosła o 1 osobę w porównaniu do analogicznego
okresu 2014 r. W pozostałych gminach nastąpił wyraźny spadek liczby bezrobotnych.
Decyzje o podejmowaniu zatrudnienia za granicą są coraz łatwiejsze. Osoby mogą
oczekiwać wsparcia ze strony sieci EURES. Usługi w tej mierze podyktowane względami
ekonomicznymi świadczą o mobilności transgranicznej, zwłaszcza na pograniczu polskoczeskim. Z roku na rok rośnie zainteresowanie współpracą po obu stronach granicy.
Zbilansowanie zawodów deficytowych z nadwyżkowymi, opracowanie atrakcyjnej oferty
przekwalifikowania, podnoszenia kwalifikacji oraz dalsze uwolnienie potencjału
gospodarczego (szczególnie MŚP) są realną szansą na zmniejszenie bezrobocia.
Nowym narzędziem w tworzeniu rynku pracy jest ekonomia społeczna, czyli działania
o charakterze ekonomicznym podporządkowane (w całości lub w części) celom społecznym.
Obszary, którymi zajmują się instytucje ekonomii społecznej to m. in. opieka społeczna,
usługi dla społeczeństwa, zdrowie, edukacja, praca w stowarzyszeniach, hospicjach
i fundacjach.
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Ekonomia społeczna odgrywa dużą rolę w rozwoju społeczeństwa lokalnego. Pozwala
przystosować zasoby ludzkie do sektora publicznego i prywatnego, a przede wszystkim
wspomaga budowę społeczeństwa obywatelskiego m. in. poprzez zapobieganie wykluczeniu
społecznemu oraz łagodzeniu napięć społecznych. Jest istotnym elementem działań na rzecz
aktywizacji zawodowej i reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Program Aktywizacja i Integracja w swej istocie zakłada aktywizację zawodową
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a jego głównym celem jest pomoc osobom
bezrobotnym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, znajdującym się w trudnej
sytuacji społecznej, oddalonych od rynku pracy z powodu braku kwalifikacji, deficytu
umiejętności zawodowych i społecznych oraz innych barier utrudniających podjęcie
zatrudnienia i właściwe funkcjonowanie w środowisku. Realizacja programu następuje
poprzez prace społecznie użyteczne oraz działania integracyjne.
Przy wsparciu europejskich programów pomocowych pozwala to tworzyć nowe ruchy
spółdzielcze i przedsiębiorstwa społeczne. Działalność spółdzielni dotyczy m. in. tworzenia
stabilnych i bezpiecznych miejsc pracy oraz zintegrowanego środowiska społecznokulturowego, rozwijającego się wokół spółdzielni. Na obszarze powiatu kłodzkiego, jako
jednego z niewielu w Polsce, działają 3 jednostki organizacyjne Centrum Integracji Społecznej
(CIS).
Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu
socjalnym z 13 czerwca 2003 r. Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności CIS.
Potrzeba powstania CIS-u zrodziła się z sytuacji ekonomicznej, w której znalazł się powiat
kłodzki ze swym strukturalnym bezrobociem, jako skutkiem likwidacji zakładów
przemysłowych, kopalń i PGR-ów.
Najważniejszym zyskiem w tym stanie rzeczy jest możliwość powrotu na rynek pracy
na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego, w czym w sposób istotny pomagają i w dalszym
ciągu mają pomagać środki i ustawowe kompetencje urzędu pracy.
Wykres 12. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015
(źródło: PUP Kłodzko)
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Wykres 13. Bezrobotni wg grup wiekowych w latach 2008–2015
(źródło: PUP Kłodzko)

Liczba bezrobotnych w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. w czterech kategoriach
wyraźnie zmalała, jedynie w kategorii 60 lat i więcej zwiększyła się o 31 osób. Liczba ta
jednak nie zakłóca ogólnej tendencji spadkowej wskaźnika. Najbardziej efektywny spadek
liczby bezrobotnych dotyczy grupy wiekowej 25-34 lata (-691 osób) oraz 45-54 lata (-560
osób). Dodatkową obserwacją objęta jest grupa bezrobotnych do 25 roku życia. Dane
statystyczne pokazują, że wśród tych bezrobotnych w okresie 2008-2015 dominowały osoby
poszukujące pracy od 1 – 3 miesięcy. W ostatnim roku wskaźnik wzrósł do 30% . Analizowane
dane oznaczają również, że osoby w badanej grupie nie generują bezrobocia długotrwałego.
W grupie bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2014-2015 wzrasta w sposób ciągły liczba
wyłączeń z ewidencji, zatrudnienie podjęło prawie 3,5 tys. osób.
Reasumując, cały przedstawiony obszar, pomimo widocznych pozytywnych
symptomów wymaga interwencji. W tym celu niezbędne jest podejmowanie inicjatyw
opartych na partnerstwie i współdziałaniu instytucji rynku pracy z lokalnymi samorządami,
przedsiębiorcami, placówkami oświatowymi, sektorem pozarządowym i organizacjami
partnerów społecznych. Tym wyzwaniom można sprostać, realizując programy
współfinansowane m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wykres 14. Struktura środków pozyskiwanych przez PUP w Kłodzku w latach 2008 – 2015
(źródło: PUP Kłodzko)

Ideą programów rynku pracy skierowanych na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu, które są finansowane ze środków FP I EFS, jest umożliwienie powiatowym
urzędom pracy elastycznego reagowania na potrzeby klienta, wymagającego
niestandardowego wsparcia w procesie aktywizacji. Programy specjalne przewidują
rozwiązania, umożliwiające aktywizację bezrobotnych i innych uprawnionych osób,
potrzebujących specyficznej pomocy w doprowadzeniu do podjęcia pracy. Podstawowym
warunkiem, aby uznać, iż program przygotowany przez urząd pracy posiada znamiona
programu specjalnego, jest zastosowanie wobec wszystkich jego uczestników zarówno usług
i instrumentów rynku pracy, jak również specyficznych elementów wspierających
zatrudnienie, które mają stanowić element niezbędny do przezwyciężenia barier,
utrudniających aktywizację osób bezrobotnych lub do utrzymania miejsc pracy.
Przygotowanie projektu programu specjalnego jest poprzedzone szczegółową analizą służącą
sporządzeniu charakterystyki lokalnego rynku pracy i identyfikowaniu jego głównych
problemów.
W latach 2008 - 2015 Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku pozyskał na aktywne formy
zwalczania bezrobocia łączną kwotę ponad 216 mln zł, co pozwoliło na aktywizację ponad
84 tysiące osób bezrobotnych.
13. BEZPIECZEŃSTWO
13.1. Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli
Ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje, że do zakresu działania powiatu należą
zadania publiczne związane z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli, ochroną
przeciwpowodziową, przeciwpożarową i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także obronności. Ponadto, co bezpośrednio
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związane jest z zapewnieniem prawa obywateli do bezpieczeństwa, na szczeblu tej jednostki
samorządu lokalnego realizowane są zadania związane z zapewnieniem wykonywania
określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników służb, inspekcji i straży
działających na terenie powiatu.
Powiat kłodzki realizuje zadania z zakresu zapewnienia porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli poprzez strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego
w Kłodzku oraz współpracę ze służbami, strażami i inspekcjami działającymi na terenie
powiatu. W strukturze wewnętrznej starostwa wyodrębniona została komórka organizacyjna
ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych, która jednocześnie
stanowi Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, wykonująca m.in. zadania z zakresu:


współpracy i koordynacji działań ze służbami, strażami i inspekcjami
w powiatowym systemie zarządzania kryzysowego, w tym w ochronie
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 współpracy z gminami w systemie zarządzania kryzysowego.
Kierunki w ochronie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli wyznaczone
zostały przez Radę Powiatu Kłodzkiego, która w dniu 18 grudnia 2013 roku przyjęła, zgodnie
z ustawą o samorządzie powiatowym, „Powiatowy program zapobiegania przestępczości
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”. Zadania ujęte w Programie
są spójne z celem strategii (minimalizacja zagrożeń) i w głównej mierze realizowane są przez
mundurowe i niemundurowe służby, inspekcje i straże, a także przez jednostki organizacyjne
powiatu.
Program ten stanowi konsekwentnie realizowaną od 2004 r. politykę współpracy
ze służbami, inspekcjami i strażami działającymi na terenie powiatu kłodzkiego, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokument został opracowany
i uzgodniony przez interdyscyplinarny zespół złożony z przedstawicieli: Starostwa
Powiatowego w Kłodzku, Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku, Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Inspekcji Transportu Drogowego, Placówkami Straży
Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji
pozarządowych (WOPR, GOPR) i innych jednostek związanych z bezpieczeństwem. Jego
realizacja jest nadzorowana przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego i omawiana
corocznie na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Staroście
Kłodzkim.
Program podlega aktualizacji pod względem zadań przyjętych przez służby, inspekcje
i straże do realizacji na dany rok kalendarzowy, a każda z odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i współpracujących w dziedzinie bezpieczeństwa inspekcji, służb, straży,
jednostek organizacyjnych powiatu, komórek organizacyjnych starostwa oraz organizacji
pozarządowych na terenie powiatu, jest zobowiązana do przedstawienia rocznego
sprawozdania z realizacji zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa, w tym prewencji
zagrożeń. Należy podkreślić, że adresatami tych działań są nie tylko stali mieszkańcy powiatu,
w tym młodzież, lecz także turyści, odwiedzający licznie przez cały rok powiat kłodzki.
Program realizowany jest w ramach statutowej działalności wymienionych wcześniej
jednostek oraz z wykorzystaniem ich własnych sił i środków, a ścisła współpraca umożliwia
jego płynną realizację, w następujących obszarach:
 eliminacja zagrożeń związanych z przestępczością oraz zagrożeń występujących
wśród dzieci i młodzieży,
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eliminacja patologii,
przeciwdziałanie bezrobociu,
działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w komunikacji drogowej,
przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, mogącym wystąpić na terenie powiatu
kłodzkiego, a w tym: pożarom, zagrożeniom chemicznym i ekologicznym, skażeniom
substancjami promieniotwórczymi, powodziom.

13.2. Ochrona przeciwpowodziowa
Specyficzne warunki fizjograficzne na terenie powiatu kłodzkiego powodują, że rejon
ten jest najbardziej zagrożony powodziami rzecznymi, jednakże występują tu również
powodzie związane z ulewnymi, nawalnymi deszczami oraz powodzie roztopowe, zatorowe
i śryżowe. Ukształtowanie terenu oraz hydrografia powiatu kłodzkiego ograniczają możliwość
przewidywania wielkości opadów i skutków, jakie te opady wywołają, zwłaszcza iż powodzie
na potokach i rzekach górskich trwają zaledwie kilka godzin. Nawet krótkotrwałe ulewne
deszcze na terenach o dużych spadkach, przy wypełnionej retencji podłoża powodują
gwałtowny przybór wody w ciekach, stwarzając tym samym wzrost zagrożenia
powodziowego. Nagłe i szybkie zmiany w korytach rzek utrudniają wczesne ostrzeganie
i ewakuację ludności z terenów zagrożonych. Ostatnie katastrofalne w skutkach powodzie
miały miejsce na terenie powiatu kłodzkiego w roku 1997, 1998 oraz 2009.
Skutki powodzi są z roku na rok coraz bardziej dotkliwe materialnie. Wiąże się to
z postępującą w kierunku koryt rzecznych i ich naturalnych terenów zalewowych zabudową
mieszkaniową i przemysłową oraz rolniczym wykorzystaniem gruntów nadrzecznych.
Od roku 1997 praktycznie co dwa-trzy lata powiat kłodzki ma do czynienia z wezbraniami
wód rzecznych, spowodowanymi obfitymi, często długotrwałym opadami atmosferycznymi,
połączonymi wiosną – z roztopami, latem – z gwałtownymi burzami, oberwaniem chmury,
gradem i coraz częściej towarzyszącym, gwałtownym wiatrem.
Na terenie powiatu kłodzkiego istnieje sieć technicznych zabezpieczeń
przeciwpowodziowych – są to głównie wały przeciwpowodziowe oraz dwa suche zbiorniki
retencyjne (Stronie Śląskie i Międzygórze). Jest to jednak zabezpieczenie niewystarczające.
Powiat kłodzki na miarę swoich możliwości finansowych, realizuje działania
przeciwpowodziowe typu organizacyjnego (zarządcze, np. organizacja i koordynowanie
działań podejmowanych w czasie powodzi przez różne służby, czy też edukacyjne), tym
niemniej zbudował system monitorowania zagrożenia powodziowego LSOP, czyli lokalną sieć
monitoringu hydrometeorologicznego (obserwacja w czasie bieżącym stanów wody
w rzekach i opadów atmosferycznych), sfinansowaną ze środków własnych powiatu
oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu. LSOP w roku 2015 został rozszerzony o moduł krótkoterminowych prognoz
hydrologicznych – jest to wynik współpracy powiatu kłodzkiego z Uniwersytetem
Wrocławskim.
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Rysunek 13. Schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych LSOP
(źródło: opracowanie własne)
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13.3. Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa, w myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej, polega
na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:
 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub
innego miejscowego zagrożenia,
 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia,
 prowadzenie działań ratowniczych.
Dużą częstość występowania pożarów na terenie powiatu kłodzkiego powoduje
sposób użytkowania tego terenu – głównie łąki i pastwiska oraz lasy (w granicach powiatu
znajduje się pięć nadleśnictw i Park Narodowy Gór Stołowych, które łącznie zajmują
powierzchnię 65425 ha). Wiosenne pożary użytków zielonych można nazwać plagą powiatu
kłodzkiego. Z kolei pożar łąki może przenosić zagrożenie w inne obszary, np. na okoliczne
budynki, las, powodować ograniczenie widoczności na drodze i w konsekwencji wypadki
drogowe. Duże zagrożenie pożarowe występuje również w zwartych, zabytkowych,
zespołach zabudowań tzw. starego miasta w kilku miejscowościach na terenie powiatu:
w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Lądku-Zdroju.
Powiat kłodzki we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
realizuje działania intensyfikujące poziom ochrony przeciwpożarowej oraz wzrost poziomu
bezpieczeństwa w obszarach zadań ustawowych Państwowej Straży Pożarnej poprzez
dofinasowanie wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP w sprzęt i wyposażenie
ratownicze. Wspiera również działania podejmowane przez Komendę Powiatową PSP
w Kłodzku, realizując projekt pn. „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim
pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych”,
współfinansowany ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007–
2013. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa oraz efektywności wzajemnej
współpracy jednostek straży pożarnej na obszarze polsko-czeskiego pogranicza, w jego
ramach pozyskano 20 nowych pojazdów strażackich (samochodowe cysterny strażackie
wyposażone w pompę pożarniczą, średnie pojazdy strażackie, specjalne pojazdy
z podnośnikiem hydraulicznym), które zastąpiły dotychczas używane.
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14. ANALIZA SWOT
Analizę SWOT dla powiatu kłodzkiego przeprowadzono w układzie 7 obszarów
priorytetowych, mających, zgodnie z przeprowadzoną wcześniej, diagnozą społecznogospodarczą, kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu:
1.
Zasoby.
2.
Infrastruktura i transport.
3.
Zdrowie, pomoc społeczna.
4.
Edukacja, kultura i sport.
5.
Turystyka i współpraca.
6.
Rynek pracy.
7.
Bezpieczeństwo.
1. ZASOBY

















MOCNE STRONY
Obszary chronione: park narodowy,
parki krajobrazowe, rezerwaty.
Wzrastający stopień lesistości.
Zróżnicowane zasoby przyrodnicze
z cennymi siedliskami fauny i flory.
Bogate i różnorodne zasoby naturalne
powiatu (kopaliny, kruszywa).
Bogate zasoby wód leczniczych.
Funkcjonujący w starostwie
Zintegrowany System Zarządzania
(kontrola zarządcza, ISO 9001).
Duże doświadczenie w pozyskiwaniu
środków z funduszy Unii Europejskiej
na rozwój społeczeństwa
informacyjnego i e-usług w powiecie
kłodzkim.
Elektroniczny System Obiegu
dokumentów obejmujący starostwo,
PUP, ZDP i PCPR.
SZANSE
Możliwość pozyskiwania środków
zewnętrznych na inwestycje związane
z ochroną środowiska i informatyką.
Odpowiednia polityka
przeciwpowodziowa Państwa.
Rozwój współpracy transgranicznej
w zakresie ochrony środowiska.
Systemowe zmiany w zakresie edukacji
ekologicznej.
Zwiększone zapotrzebowanie na
wykorzystanie regionalnych złóż
kopalin użytecznych.
Rozwój Elektronicznej Platformy Usług








SŁABE STRONY
Istnienie dużych obszarów monokultury
leśnej.
Niski poziom wykorzystania zasobów
naturalnych.
Niewystarczający poziom infrastruktury
technicznej (wodociągi, kanalizacja,
przydomowe oczyszczalnie ścieków,
sieć gazownicza).
Dekapitalizacja istniejących
w przeszłości obiektów energetyki
wodnej.
Wyeksploatowany sprzęt komputerowy
w większości jednostek organizacyjnych
powiatu.

ZAGROŻENIA





Zagrożenie powodziowe wynikające
z położenia powiatu (ukształtowanie
terenu, sieć cieków wodnych, śnieżne
zimy).
Zanikający przemysł (górnictwo, huty
szkła, przemysł lekki).
Niewystarczająca infrastruktura
przeciwpowodziowa, brak środków
finansowych na ochronę
przeciwpowodziową – opóźnienia
w realizacji rządowych programów
np. „Odra 2006”, systematyczne
redukowanie zadań ujętych
w programie.
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Administracji Publicznej.




















Obszary chronione ( Natura 2000, parki
krajobrazowe itp.) stanowiące bariery
dla rozwoju gospodarczego.
Wzrastające zagrożenie kataklizmami
i katastrofalnymi zjawiskami
atmosferycznymi.
Rosnąca liczba zagrożeń związanych
z atakami przy użyciu Internetu.

2. INFRASTRUKTURA I TRANSPORT
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Dobrze rozwinięta sieć drogowa
 Zły stan techniczny dróg.
i kolejowa.
 Niedostateczne parametry dróg
Transgraniczny charakter układu
lokalnych – zbyt mała szerokość,
komunikacyjnego.
nośność dróg niedostosowana do
obciążeń ruchem ciężarowym.
Powiązanie układu komunikacyjnego
z terenami o dużych walorach
 Niewystarczające środki na
turystycznych i uzdrowiskowych.
modernizację i utrzymanie dróg
wszystkich kategorii (krajowych,
Stolica powiatu leży na przecięciu
wojewódzkich, powiatowych
ważnych szlaków drogowych
i gminnych).
i kolejowych.
 Niska zewnętrzna dostępność
komunikacyjna powiatu.
 Brak dróg szybkiego ruchu.
 Wymagający zmian system komunikacji
publicznej na terenie powiatu.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Współpraca transgraniczna z Czechami
 Wyczerpująca się przepustowość dróg
i możliwość wspólnego pozyskania
krajowych, zwłaszcza drogi nr 8 łączącej
środków unijnych na modernizację
powiat z siedzibą województwa.
dróg.
 Wzrastające natężenie ruchu
Współpraca powiatu z samorządami
drogowego, głównie ciężarowego.
gminnymi.
 Postępująca degradacja dróg
Budowa obwodnicy Kłodzka.
powiatowych silnie eksploatowanych
w trakcie wywózki drewna z lasów
Rozbudowa drogi krajowej nr 8.
i transportu urobku z kamieniołomów.
Realizacja inwestycji w infrastrukturze
 Zły stan sieci kolejowej i obiektów
kolejowej regionu, szybka kolej łącząca
stacyjnych, niewystarczające inwestycje
powiat z metropolią (Wrocław).
w infrastrukturę kolejową w regionie.
Usprawnienia komunikacyjne
 Tendencja do likwidacji połączeń
w zakresie przewozów osobowych PKP
kolejowych.
(modernizacja dworców, wymiana
taboru kolejowego, korzystny dla
 Przekazanie samorządom obowiązków
podróżnych rozkład jazdy).
z zakresu publicznego transportu
zbiorowego osób bez zapewnienia
Zaangażowanie gmin w realizację
źródła finansowania.
przewozów o charakterze użyteczności
publicznej – wspólna (powiatu oraz
gmin), kompleksowa realizacja tego
przewozu.
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3. ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Dobrze rozwinięta sieć placówek
 Duża odległość od dużych,
medycznych.
specjalistycznych centrów medycznych
regionu.
Całodobowe zapewnienie dostępu do
świadczeń zdrowotnych w kilku
 Niewystarczająca ilość środków
stacjonarnych placówkach ochrony
finansowych w NFZ na świadczenia
zdrowia.
zdrowotne.
Funkcjonowanie oddziału ratunkowego
 Niedostosowanie infrastruktury opieki
medycznej do wieloletnich wskaźników
Stałe monitorowanie dostępu
demograficzno-epidemiologicznych.
do świadczeń zdrowotnych poprzez
coroczne opracowywanie
 Zbyt mała ilość środków finansowych
i publikowanie e-biuletynu „Gdzie się
przeznaczanych na promocję zdrowia.
leczyć w powiecie kłodzkim”.
 Stan techniczny budynków obiektów
szpitalnych wymagający znacznych
Podejmowanie działań w zakresie
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
nakładów finansowych.
Dostęp do szerokiej oferty usług
 Niedostateczna ilość środków
medycznych.
finansowych na dostosowanie
obiektów ochrony zdrowia do
Duża liczba aptek ogólnodostępnych
wymaganych standardów.
Bardzo dobrze rozwinięta, nowoczesna
 Utrudnienie dojazdu do
baza uzdrowiskowa.
Specjalistycznego Centrum Medycznego
Utrzymująca się tendencja do
w Polanicy-Zdroju z powodu braku
rozszerzania oferty medycznej przez
drogi dojazdowej łączącej szpital z
publiczne i niepubliczne placówki
drogą krajową.
ochrony zdrowia.
 Znikoma aktywność organizacji
Rozbudowana baza domów pomocy
pozarządowych w zakresie promocji
społecznej, wysoki standard
zdrowia i zdrowego stylu życia.
świadczonych przez nie usług.

Brak
Specjalistycznego Ośrodka
Funkcjonowanie publicznego zakładu
Wsparcia dla Ofiar Przemocy
pielęgnacyjno-opiekuńczego.
w Rodzinie i placówek przyjmujących
Funkcjonowanie Warsztatów Terapii
osoby uzależnione.
Zajęciowej oraz Środowiskowych
 Brak nowej siedziby dla mieszkańców
Domów Samopomocy.
DPS „Zamek” w Szczytnej.
Przejęcie przez organizacje
 Niewystarczająca liczba kandydatów na
pozarządowe części zadań
prowadzenie rodzinnej pieczy
samorządowych z zakresu pomocy
zastępczej.
społecznej, pieczy zastępczej oraz
wspierania osób niepełnosprawnych.
Rozwój różnorodnych form pieczy
zastępczej.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Możliwość współpracy pomiędzy
 Starzenie się personelu medycznego,
jednostkami ochrony zdrowia
w szczególności pielęgniarek
w zabezpieczaniu dostępu do świadczeń
i położnych.
zdrowotnych.
 Starzenie się społeczeństwa
Utworzenie Wyższej Szkoły Medycznej
wymagającego coraz większego
w Kłodzku.
wsparcia społecznego i opieki
medycznej.
Powstawanie nowych podmiotów
oferujących całodobowe usługi
 Wzrost liczby osób korzystających z
opiekuńcze dla seniorów.
pomocy społecznej spowodowany
wysokimi kosztami leczenia.
Pozyskiwanie większych środków
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finansowych na świadczenia udzielane
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Zwiększanie aktywności samorządu
w zakresie promocji zdrowia.
Pozyskiwanie środków zewnętrznych
na realizację zadań powiatu z zakresu
pomocy społecznej, pieczy zastępczej
i wspierania osób niepełnosprawnych środki z Unii Europejskiej, środki
rządowe i inne.






















Coraz większe ograniczenie możliwości
pozyskania zewnętrznych środków
finansowych na dostosowanie
placówek ochrony zdrowia do
wymaganych standardów.
Ograniczanie dostępu do bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych.
Wzrastająca liczba osób
niepełnosprawnych oraz brak
wystarczających środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na
zabezpieczenie ich potrzeb.
Brak perspektyw rozwojowych dla
młodzieży opuszczającej pieczę
zastępczą.
Utrudnienia w działaniach wynikające
z częstych zmian przepisów prawa, ich
niejednoznaczność i sprzeczność.

4. EDUKACJA, KULTURA, SPORT
SŁABE STRONY
 MOCNE STRONY
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 Niż demograficzny (zmniejszanie się
liczby uczniów).
Wystarczająco rozwinięta sieć szkół,
równomierne rozłożenie placówek
 Niewystarczające środki finansowe
oświatowych na terenie powiatu.
(subwencja oświatowa) ograniczające
modernizację bazy lokalowej
Dostępność do różnych kierunków
i dydaktycznej placówek oświatowych.
edukacji.
 Odpływ wykształconej kadry
Możliwość przekwalifikowania
i młodzieży.
nauczycieli.
 Słaba znajomość języków obcych,
Zarządzanie oświatą z zastosowaniem
szczególnie wśród absolwentów
narzędzi elektronicznych
zasadniczych szkół zawodowych.
(oprogramowanie Vulcan – Optivum).
 Niewystarczające zainteresowanie
Bogate dziedzictwo kulturowe
pracodawców absolwentami szkół
na terenie powiatu.
zawodowych.
Rozbudowana sieć działających
 Brak dostatecznej analizy potrzeb
placówek kultury.
edukacyjnych w powiązaniu z rynkiem
Aktywne środowiska twórcze
pracy.
i organizacje pozarządowe
 Brak wystarczającej edukacji
zaangażowane w rozwój kultury
przygotowującej do uczestnictwa
i ochronę dziedzictwa kulturowego.
w kulturze.
Bogata oferta imprez kulturalnych,
 Ograniczone środki finansowe
w tym o charakterze regionalnym i
na wsparcie i promocję inicjatyw
międzynarodowym.
kulturalnych ze strony samorządów
Atrakcyjne tereny do uprawiania
lokalnych.
sportów (głównie narciarskich,
 Trudności w pozyskiwaniu sponsorów.
kolarskich, biegowych).
 Degradacja obiektów zabytkowych.
Aktywne kluby i stowarzyszenia
sportowe.
 Słabe wyposażenie sportowe szkół.
 Niska dostępność zadaszonych
obiektów sportowych.
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SZANSE
Dostęp do pozabudżetowych środków
finansowych na rozbudowę
infrastruktury technicznej i bazy
edukacyjnej szkół i placówek.
Wzrost zainteresowania młodzieży
zdobyciem odpowiednich kwalifikacji.
Dostęp do technologii informacyjnokomunikacyjnych wspomagających
kształcenie (e-learning).
Możliwość kształtowania drożnego
systemu edukacyjnego umożliwiającego
kształcenie ciągłe sprzyjające uczeniu
się przez całe życie.
Rosnące znaczenie turystyki kulturowej.
Rozwój nowych form uczestnictwa
w kulturze przy wykorzystaniu nowych
technologii.
Środki unijne na działania z zakresu
rozwoju potencjału kulturowego
w nowym okresie programowania
w UE.
Zwiększenie świadomości
i upowszechniania zdrowego stylu
życia.
Prowadzenie klas sportowych
w szkołach różnego typu.












Niski poziom nakładów finansowych
na sport.
Znikoma ilość imprez sportowych
o wysokiej randze.
ZAGROŻENIA
Brak przygotowanej kadry
i wyposażenia placówek przy
planowanej zmianie kierunków
kształcenia.
Opór środowiska wobec
przewidywanych zmian w oświacie.
Niedostateczne wykorzystanie
potencjału kulturowego dla procesów
rozwojowych.
Zainteresowanie mieszkańców
i turystów uczestnictwem w kulturze
wypierane przez zachowania
konsumpcyjne.
Niewystarczające środki finansowe
na trwałość i rozwój projektów
kulturalnych.
Zbiurokratyzowane i trudne procedury
pozyskiwania środków zewnętrznych
na finansowanie działalności organizacji
kulturalnych i sportowych oraz
indywidualnych twórców.
Rosnąca liczba schorzeń medycznych
(m.in. otyłość, choroby krążenia,
cukrzyca, wady postawy).

5. TURYSTYKA I WSPÓŁPRACA
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Bogate i zróżnicowane walory
 Niedoinwestowanie urządzeń
krajobrazowe, przyrodnicze
rekreacyjnych i infrastruktury
i kulturowe.
turystycznej.
Duży potencjał uzdrowiskowy.
 Brak spójnego systemu oraz zły stan
szlaków turystycznych.
Znaczące ośrodki narciarskie.
 Słabo rozbudowana sieć ścieżek
Liczne atrakcje turystyczne, w tym
rowerowych.
o znaczeniu ponadregionalnym.
 Brak wspólnej z gminami koncepcji
Baza uzdrowiskowa i wypoczynkowa
promocji powiatu oraz promocji
o różnym standardzie, przygotowana do
powiatu pod wspólną marką.
całorocznej obsługi ruchu
turystycznego.
 Brak zintegrowanego systemu
informacji i promocji turystycznej
Liczne gospodarstwa agroturystyczne.
regionu, w tym Regionalnej Informacji
Inicjatywy mieszkańców mające na celu
Turystycznej.
kreowanie produktów regionalnych.

Ograniczone
środki finansowe
Gęsta sieć dróg prowadzących do
na realizację inwestycji i projektów
atrakcji turystycznych.
turystycznych.
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Położenie w strefie przygranicznej.
Istniejące partnerstwa ze stroną czeską
skierowane na realizację wspólnych
projektów dofinansowanych z funduszy
unijnych.
SZANSE
Rozwój turystyki uzdrowiskowej
i prozdrowotnej, wellnes, fitness, SPA.
Rozwój turystyki biznesowej
i kongresowej.
Trend na aktywne spędzanie wolnego
czasu.
Postrzeganie ziemi kłodzkiej jako
regionu atrakcyjnego turystycznie.
Poprawa dostępności komunikacyjnej
do atrakcji.
Rozwój współpracy transgranicznej.
Tworzenie wspólnej polsko-czeskiej
oferty turystycznej.








Niewystarczające środki finansowe
na promocję regionu w mediach (radio,
telewizja, internet).

ZAGROŻENIA
Wzrost atrakcyjności turystycznej
sąsiednich regionów.
Utrzymująca się niska rozpoznawalność
regionu.
Zmiany klimatyczne i nagłe zjawiska
pogodowe.
Ograniczone wsparcie finansowe
turystyki w aktualnym okresie
programowania w UE.

6. RYNEK PRACY
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Położenie w strefie przygranicznej.
 Trudności komunikacyjne barierą
w mobilności pracowników.
Funkcjonowanie Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 Mała siła nabywcza ludności – niskie
wynagrodzenia na lokalnym rynku
Lokalizacja Noworudzkiego Parku
pracy.
Przemysłowego.
 Odpływ wykwalifikowanej kadry, w tym
Współfinansowanie ze środków UE
młodzieży.
programów rynku pracy.
 Wysokie bezrobocie, w tym
Prężny sektor małych i średnich firm.
wykluczenie społeczne osób
Sprawna instytucjonalna obsługa rynku
długotrwale bezrobotnych.
pracy.
 Brak dużych firm stabilizujących rynek
pracy.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Programy rynku pracy finansowane
 Niewystarczające środki finansowe
ze środków unijnych i krajowych.
na aktywne formy zwalczania
bezrobocia.
Rozwój Ekonomii Społecznej
w powiecie.
 Brak kapitału na inwestycje związane
z rynkiem pracy.
Dynamiczny rozwój infrastruktury
turystycznej i sportowej.
 Niekorzystne zmiany demograficzne
w powiecie.
Usprawnienie komunikacji - dojazdy do
pracy.
 Brak stabilnej polityki społecznej
w zakresie rynku pracy.
Odbudowa i modernizacja
infrastruktury drogowej i kolejowej.
Właściwa promocja regionu wśród
potencjalnych inwestorów.
Dobrze przygotowane tereny pod
inwestycje.
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7. BEZPIECZEŃSTWO
MOCNE STRONY
SŁABE STRONY
Lokalny system monitoringu
 Mała aktywność spółek wodnych
hydrologiczno-meteorologicznego
w zakresie poprawy stanu urządzeń
powiatu kłodzkiego z modułem
melioracji szczegółowych – rowów
krótkoterminowych prognoz
śródpolnych, przydrożnych, wpływająca
hydrologicznych HydroProg
na pogorszenie warunków ochrony
www.lsop.powiat.klodzko.pl.
przeciwpowodziowej.
Opracowany i wdrożony system
 Niski poziom bezpieczeństwa
i program edukacji w zakresie
na drogach publicznych wynikający
bezpieczeństwa.
z małej świadomości użytkowników
dróg, co do konieczności
Rozbudowany Krajowy System
bezwzględnego stosowania się do
Ratowniczo-Gaśniczy na terenie
przepisów w warunkach ograniczonej
powiatu oraz bardzo dobre
funkcjonalności dróg - zły stan
wyposażenie i wyszkolenie jednostek
nawierzchni dróg, brak poboczy, wąskie
OSP w KSRG.
pasy jezdniowe, brak obwodnic, a także
Bardzo dobra współpraca i koordynacja
położenie dróg w terenach górskich.
działań ze służbami, strażami i
inspekcjami odpowiedzialnymi za
bezpieczeństwo na terenie powiatu
oraz gminami i organizacjami
pozarządowymi.
Powiatowy program zapobiegania
przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego na lata 2014–2017.
SZANSE
ZAGROŻENIA
Ukierunkowanie zagospodarowania
 Warunki fizjograficzne i hydrograficzne
przestrzennego na ochronę
ograniczające możliwości zapobiegania
przeciwpowodziową poprzez mapy
skutkom powodzi oraz skutecznej
zagrożenia powodziowego i ryzyka
biernej i czynnej ochrony
powodziowego dla terenu powiatu,
przeciwpowodziowej.
opracowane i wdrożone przez Krajowy
 Istniejąca na terenach zalewowych
Zarząd Gospodarki Wodnej,
zabudowa mieszkaniowa
Rozwój modułu prognostycznego dla
i przemysłowa.
LSOP w ramach współpracy
 Brak możliwości przesiedlenia
z Uniwersytetem Wrocławskim.
mieszkańców i użytkowników terenów
Wznowienie realizacji programu
zalewowych na terenie powiatu.
edukacji w zakresie bezpieczeństwa
dla młodzieży szkolnej.
Pozyskiwanie środków finansowych na
sprzęt specjalistyczny dla wyposażenia
służb, inspekcji i straży, w ramach
projektów unijnych (transgranicznych).

Wnioski wypływające z analizy SWOT w obszarach strategicznych
Rozpoznanie mocnych i słabych stron powiatu kłodzkiego oraz pojawiających się
realnie lub potencjalnie w jego otoczeniu szans i zagrożeń, a także ich analiza, odniesiona do
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wyznaczonych obszarów strategicznych i kluczowych działań, jest podstawą do budowania
strategii, określania jej celów i zadań. Kierunkiem działania powiatu wynikającym z analizy
SWOT jest przede wszystkim wykorzystanie mocnych stron i istniejących szans, przy
jednoczesnym eliminowaniu słabych stron i ewentualnych zagrożeń.
Silne strony powiatu kłodzkiego to przede wszystkim przygraniczne położenie
powiatu, bogate i różnorodne zasoby naturalne, tereny o znaczących walorach
przyrodniczych, kulturowych i uzdrowiskowych, gęsta sieć dróg prowadząca do atrakcji
turystycznych, istniejąca i rozwijająca się sieć szkół ponadgimnazjalnych i wyższych na
terenie powiatu.
Słabe strony powiatu kłodzkiego to niski poziom wykorzystania zasobów
naturalnych, zły stan techniczny dróg, ograniczona dostępność komunikacyjna, wysokie
bezrobocie oraz odpływ wykwalifikowanej kadry.
Szanse dla powiatu kłodzkiego to głównie możliwość korzystania ze środków
pomocowych oraz funduszy strukturalnych, szczególnie w zakresie wsparcia przedsiębiorców
i tworzenia nowych miejsc pracy, infrastruktury drogowej, promocji i edukacji, rosnące
zainteresowanie ofertą turystyczną powiatu, wzrastająca aktywność organizacji
pozarządowych, informatyzacja usług publicznych.
Zagrożeniem dla powiatu kłodzkiego są niekorzystne trendy demograficzne,
niewystarczająca współpraca z gminami powiatu, brak wspólnej oferty inwestycyjnej, a co za
tym idzie, znikome zainteresowanie regionem wśród potencjalnych inwestorów oraz
wyczerpująca się przepustowość drogi krajowej nr 8.

Wnioski wypływające z ankiet w sprawie opracowania Strategii Rozwoju
Powiatu Kłodzkiego na lata 2016–2020 w obszarach strategicznych.
W trakcie opracowywania projektu Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata
2016–2020 zwrócono się do partnerów społecznych i gospodarczych z propozycją
współtworzenia dokumentu i określenia priorytetów rozwojowych powiatu w okresie
najbliższych 5 lat.
Opinia społeczeństwa na tym etapie budowania strategii była niezwykle istotna
z punktu widzenia diagnozy lokalnych potrzeb oraz realności i skuteczności przyjętych
w strategii celów, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.
W skierowanej do społeczności powiatu ankiecie przedstawione zostały propozycje
celów i zadań do realizacji w latach 2016–2020. Ankiety zostały wysłane do:
- gmin powiatu kłodzkiego,
- jednostek organizacyjnych powiatu kłodzkiego,
- służb mundurowych,
- organizacji pozarządowych,
- przedsiębiorców,
- mieszkańców,
- innych (w tym: nadleśnictwa, duchowni, turyści).
Informacje zwrotne zostały wykorzystane w procesie formułowania celów
operacyjnych i zadań oraz celu strategicznego do realizacji przez władze powiatu do 2020 r.
W efekcie do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęło 320 ankiet wskazujących,
że w badaniu wzięły udział głównie pracujące kobiety w wieku od 25 do 45 lat, zamieszkujące
powiat kłodzki (co stanowi 57,50 % respondentów).
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Wykres 15. Liczbowe i procentowe przedstawienie wyników metryczki z zebranych ankiet
(źródło: opracowanie własne)

Analiza odpowiedzi zawartych w ankietach przeprowadzona została na podstawie
oceny punktowej, gdzie 1 oznacza najniższy, a 5 najwyższy stopień ważności.
W obszarze Zasoby najwyżej oceniono zadanie „Zwiększenie efektywności
energetycznej w obiektach powiatu kłodzkiego”– 38,44 %, najniżej oceniono zadanie
„Rozwój e-usług świadczonych poprzez ePUAP i zintegrowany system informatyczny oparty
o ewidencję gruntów i budynków” – 1,88%.
W obszarze Infrastruktura, transport i bezpieczeństwo najwyżej oceniono zadanie:
„Współpraca z gminami i nadleśnictwami w zakresie modernizacji dróg powiatowych”
– 91,56 %, najniżej oceniono zadanie „Rozbudowa monitoringu przeciwpowodziowego
o moduł prognozowania” – 45,94 %.
W obszarze Zdrowia i pomocy społecznej najwyżej oceniono zadanie: „Poprawa
jakości i dostępności do opieki medycznej” – 74,38 %, najniżej oceniono zadanie:
„Podnoszenie kompetencji społecznych osób usamodzielnionych” – 21,88%.
W obszarze Edukacja, kultura i sport najwyżej oceniono zadanie: „Współpraca
z lokalnym rynkiem pracy w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia” – 47,19 %,
najniżej oceniono zadanie: „Realizacja programu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych”
– 22,50 %.
W obszarze Turystyka i współpraca najwyżej oceniono zadanie: „Promowanie
regionu jako atrakcyjnego miejsca do uprawiania turystyki o każdej porze roku” – 57,81 %,
najniżej oceniono zadanie: „Utworzenie nowych szlaków turystycznych w oparciu
o posiadane obiekty dziedzictwa kulturowego i lokalne tradycje” – 41,88 %.
W obszarze Rynek pracy najwyżej oceniono zadanie: „Wspieranie małych i średnich
firm poprzez dostępne środki finansowe” – 51,88 %, najniżej oceniono zadanie: „Organizacja
targów, giełd i konferencji z zakresu rynku pracy” – 28,44 %.
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Wykres 16. Ważność celów operacyjnych wg respondentów ankiet
(źródło: opracowanie własne)

Ważność celów operacyjnych wg respondentów ankiet
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IV. STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POWIATU KŁODZKIEGO DO 2020 R.
Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego jest dokumentem wyznaczającym cele i sposób
działania powiatu kłodzkiego, jego organów oraz jednostek organizacyjnych w odniesieniu do
przestrzeni i społeczności lokalnej dla osiągnięcia strategicznego celu jego rozwoju.
W oparciu o dokonaną ocenę realizacji celów zawartych w poprzedniej strategii,
przeprowadzoną analizę społeczno-gospodarczą powiatu oraz wyniki badania ankietowego
uznano, że Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 koncentrować się będzie
na:















poprawie stanu środowiska naturalnego,
rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
poprawie stanu nieruchomości wchodzących w zasoby powiatu,
rozwoju i modernizacji sieci dróg powiatowych,
podniesieniu poziomu zdrowotności mieszkańców powiatu,
zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania w społeczności osób
o ograniczonych możliwościach społecznych, fizycznych i
psychicznych,
efektywnym zarządzaniu oświatą,
inicjowaniu i promocji aktywności środowiska lokalnego
w zakresie kultury i sportu,
rozwoju turystyki,
kształtowaniu turystycznego wizerunku powiatu kłodzkiego,
wzroście zatrudnienia i zmniejszeniu bezrobocia.

Opis oczekiwanego w przyszłości stanu rozwoju, stanowiącego aspiracje
zarządzających powiatem skonfrontowane z oczekiwaniami partnerów społecznych
przedstawia poniżej sformułowana wizja powiatu kłodzkiego w perspektywie do 2020 r.

Powiat kłodzki
przyjazny mieszkańcom,
przedsiębiorcom i turystom.

Warunkiem realizacji wizji powiatu kłodzkiego jest stała współpraca zarządzających
powiatem ze społeczeństwem, stanowiąca podstawę wielofunkcyjnego rozwoju regionu oraz
podnoszenia standardu życia jego mieszkańców.
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Osiągnięcie stanu rozwoju wyrażonego w wizji powiatu kłodzkiego możliwe będzie
poprzez realizację celów zawartych w tabeli nr 5.
W niniejszej Strategii sformułowano:
•
cel strategiczny,
•
obszary (do których przyporządkowano cele operacyjne),
•
cele operacyjne (pogrupowane w wiązki tematyczne w poszczególnych obszarach),
•
zadania (mieszczące się w poszczególnych celach operacyjnych).
Tabela 4. Strategiczne kierunki rozwoju powiatu kłodzkiego do 2020 r.
(źródło: opracowanie własne)

CEL
STRATEGICZNY
I. Zrównoważony
rozwój
społecznogospodarczy
powiatu
kłodzkiego.

OBSZARY
Zasoby.

CELE OPERACYJNE
1. Poprawa stanu środowiska
naturalnego.

1. 1. Zwiększenie efektywności
energetycznej w obiektach powiatu
kłodzkiego.

2. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego.

2.1. Informatyzacja jednostek
organizacyjnych powiatu.
2.2. Wdrożenie normy
bezpieczeństwa informacji
ISO 27001.
2.3. Rozwój e-usług świadczonych
poprzez ePUAP i zintegrowany
system informatyczny oparty
o ewidencję gruntów i budynków.
2.4. Wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów obejmującego
jednostki organizacyjne powiatu
kłodzkiego.
3.1.Realizacja zadań remontowoinwestycyjnych w Starostwie
Powiatowym i jednostkach
organizacyjnych.
4.1. Realizacja Programu edukacji
powodziowej i edukacji dla
bezpieczeństwa dla młodzieży
szkolnej.
4.2. Popularyzacja i utrzymanie
lokalnego systemu monitoringu
hydrometeorologicznego z modułem
krótkoterminowych prognoz
hydrologicznych.
4.3. Ukierunkowanie
zagospodarowania przestrzennego
na ochronę przeciwpowodziową
poprzez konsultacje miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego.
4.4. Wspieranie pozyskiwania
środków finansowych na sprzęt

3. Poprawa stanu nieruchomości
wchodzących w zasoby powiatu.

Infrastruktura,
transport i
bezpieczeństwo.

ZADANIA

4. Zapewnienie bezpieczeństwa, w
tym bezpieczeństwa
powodziowego, mieszkańcom
powiatu.
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5. Rozwój i modernizacja sieci dróg
powiatowych na terenie wszystkich
gmin powiatu kłodzkiego.

Zdrowie i pomoc
społeczna.

6. Podniesienie poziomu
zdrowotności mieszkańców
powiatu.

7. Zapewnienie prawidłowego
funkcjonowania w społeczności
osób o ograniczonych
możliwościach społecznych,
fizycznych i psychicznych.

Edukacja, kultura
i sport.

8. Efektywne zarządzanie oświatą.

specjalistyczny dla wyposażenia
służb i straży, w tym w ramach
projektów unijnych.
5.1. Zwiększanie dostępności
komunikacyjnej wewnątrz powiatu
poprzez modernizację dróg
powiatowych.
5.2 Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników dróg poprzez remonty
i przebudowy drogowych obiektów
inżynieryjnych.
5.3 Współpraca z gminami
i nadleśnictwami w zakresie
modernizacji dróg powiatowych.
5.4 Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych.
6.1 Objęcie mieszkańców powiatu
kłodzkiego działaniami w zakresie
profilaktyki i promocji zdrowia.
6.2 Monitorowanie jakości i
dostępności do opieki medycznej.
7.1 Rozwijanie różnorodnych form
pieczy zastępczej.
7.2 Podnoszenie kompetencji
społecznych osób
usamodzielnionych.
7.3 Wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym.
7.4 Zapewnienie środowiskowego
wsparcia i pomocy osobom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym i ich rodzinom.
7.5 Utworzenie Ośrodka Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
7.6 Utworzenie mieszkań
chronionych.
8.1 Współpraca z lokalnym rynkiem
pracy w zakresie tworzenia nowych
kierunków kształcenia.
8.2 Wspieranie nauczycieli
w procesie podnoszenia i
doskonalenia kwalifikacji
zawodowych.
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9. Inicjowanie i promocja
aktywności środowiska lokalnego
w zakresie kultury i sportu.

Turystyka i
współpraca.

10. Rozwój turystyki na terenie
powiatu.

11. Kształtowanie turystycznego
wizerunku powiatu kłodzkiego.

Rynek pracy.

12. Wzrost zatrudnienia i
zmniejszenie bezrobocia na
terenie powiatu.

9.1 Wsparcie inicjatyw skierowanych
na aktywizację kulturalną
mieszkańców powiatu.
9.2 Wsparcie przedsięwzięć
zakładających systematyczny udział
w sporcie oraz integrację w ramach
imprez sportowych.
9.3 Współorganizacja i promocja
najważniejszych wydarzeń
kulturalnych i sportowych
realizowanych w powiecie kłodzkim.
9.4 Realizacja programu „Najlepsze
inicjatywy społeczności lokalnych”.
10.1 Wsparcie lokalnych inicjatyw na
rzecz rozwoju turystyki oraz
realizacja działań służących
rozwojowi infrastruktury
turystycznej.
10.2 Utworzenie nowych szlaków
turystycznych w oparciu
o posiadane obiekty dziedzictwa
kulturowego i lokalne tradycje.
10.3 Współpraca z partnerami
krajowymi i zagranicznymi w celu
inicjowania i realizacji projektów
turystycznych współfinasowanych
z funduszy unijnych.
11.1 Promowanie regionu jako
atrakcyjnego miejsca do uprawiania
turystyki o każdej porze roku.
11.2 Tworzenie i promocja
produktów turystycznych
skierowanych do konkretnych grup
odbiorców.
12.1 Prowadzenie usług rynku pracy
w zakresie pośrednictwa pracy,
doradztwa zawodowego, szkoleń.
12.2 Realizacja instrumentów rynku
pracy w zakresie staży, dotacji
na działalność gospodarczą,
doposażenia stanowisk pracy, prac
interwencyjnych.
12.3 Organizacja programów rynku
pracy ze środków zewnętrznych.
12.4 Wspieranie małych i średnich
firm poprzez dostępne środki
finansowe.
12.5 Organizacja targów, giełd
i konferencji z zakresu rynku pracy.
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Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 w swoich zapisach powinna
odnosić się do strategii wyższego rzędu (europejskich, krajowych i regionalnych, co
przedstawia rysunek 28). Szczególne znaczenie ma strategia regionalna – dla powiatu
kłodzkiego właściwą jest Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.
Rysunek 14. Relacje pomiędzy dokumentami stanowiącymi wytyczne
dla Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020
(źródło: opracowanie własne)

POZIOM KRAJOWY
1. Strategia Rozwoju Kraju
2020
2. Krajowa Strategia
Rozwoju Regionalnego
2010-2020. Regiony –
miasta – obszary wiejskie

POZIOM UE
1. Strategia Europa 2020.
2. Strategia na rzecz
inteligentnego i
zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu
społecznemu

POZIOM WOJEWÓDZKI
Strategia Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego 2020

Poziom Unii Europejskiej
Głównym dokumentem strategicznym UE na obecny okres programowania jest
Strategia Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, w której zapisano, że dzięki wspólnemu działaniu
państw członkowskich nastąpi przyspieszenie wyjścia z kryzysu gospodarczego, natomiast
gospodarka UE stanie się inteligentna (smart) i zrównoważona. Ponadto będzie sprzyjać
włączeniu społecznemu, będzie się mogła pochwalić wysokimi wskaźnikami zatrudnienia
i wydajności oraz większą spójnością społeczną.
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Poziom krajowy
Polityka rozwoju na poziomie kraju kreowana jest poprzez horyzontalne dokumenty
długo – i średniookresowe. Dla tworzenia strategii lokalnych kluczowe znaczenie mają
dokumenty średniookresowe, z horyzontem czasu nie dłuższym niż 10 lat. Strategia Rozwoju
Kraju 2020 – Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo,
przyjęta przez Radę Ministrów 25 września 2012 r., to dokument, w którym określono
średniookresowe strategiczne zadania państwa, niezbędne do podjęcia dla wzmocnienia
procesów rozwojowych. Głównym celem Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie
gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów, zapewniających szybszy
i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności.
Zapisy Strategii Rozwoju Kraju 2020 to baza dla dziewięciu zintegrowanych celów
strategii, wśród których dla planowania strategicznego jednostek samorządu terytorialnego
kluczowe znaczenie ma Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020. Regiony –
miasta – obszary wiejskie (KSRR), przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. W KSRR
wskazano trzy cele szczegółowe w perspektywie 2020 roku:
 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów,
 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji
na obszarach problemowych,
 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji
działań rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie.

Poziom wojewódzki
Rolą samorządu województwa dolnośląskiego jest budowanie konsensusu
w rozumieniu dobra wspólnego regionu oraz ukierunkowywanie impulsów rozwojowych
na cele skojarzone z dobrem wspólnym, jak również usuwanie przeszkód w ich spełnieniu.
Cele rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych latach zostały podporządkowane
konkretnej wizji. Wizja (czyli docelowy, pożądany stan rozwoju województwa
dolnośląskiego), sformułowana w strategii regionalnej brzmi: BLISKO SIEBIE – BLISKO
EUROPY.
Głównym celem zapisanym w strategii wojewódzkiej jest: NOWOCZESNA
GOSPODARKA I WYSOKA JAKOŚĆ ŻYCIA W ATRAKCYJNYM ŚRODOWISKU.
Dolny Śląsk jest regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych
i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym oraz intensywnego
rozwoju nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną i transgraniczną,
tworzących razem atrakcyjne miejsca do życia dla mieszkańców o coraz wyższych
kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze obywatelskiej.
Realizacja Strategii oparta będzie o następujące zasady i wzorce postępowania:
 Zasada partnerstwa i współpracy (partnerstwo: publiczno-publiczne, publicznospołeczne, publiczno-prywatne).
 Zasada wieloszczeblowego zarządzania i zintegrowanych projektów inwestycyjnych.
 Zasada budowania tożsamości regionalnej.
 Zasada zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla następnych
pokoleń.
 Zasada decentralizacji i dekoncentracji systemu wdrażania.
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 Zasada celowości i efektywności interwencji.
 Zasada równości szans.
Zarówno wizja, cel główny, jak i zasady, wyznaczają ramy dla prowadzenia lokalnej
polityki rozwoju powiatu kłodzkiego.

Poziom regionalny
Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 przyjmuje zatem zasady
realizacji zawarte w dokumentach unijnych, SRK 2020, jak i w pozostałych dokumentach
krajowych i wojewódzkich.
Przyjęte w Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 cele operacyjne
wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020.
Tabela nr 5. Cele operacyjne Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 w powiązaniu
z celami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (źródło: opracowanie własne)

CEL OPERACYJNY
STARTEGII
POWIATU KŁODZKIEGO
NA LATA 2016–2020
1. Poprawa stanu
środowiska naturalnego.

2. Rozwój społeczeństwa
informacyjnego.

3. Poprawa stanu
nieruchomości
wchodzących w zasoby
powiatu.

4. Zapewnienie
Bezpieczeństwa, w tym
bezpieczeństwa
powodziowego
mieszkańcom powiatu.

STRATEGIA ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020
MAKROSFERA*

ZASOBY

EDUKACJA,
NAUKA, KULTURA I
INFORMACJA

INFRASTRUKTURA

ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

CELE SZCZEGÓŁOWE
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
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5. Rozwój i modernizacja
sieci dróg powiatowych
na terenie wszystkich
gmin powiatu kłodzkiego.

INFRASTRUKTURA

6. Podniesienie poziomu
zdrowotności
mieszkańców powiatu.
ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

7. Zapewnienie
prawidłowego
funkcjonowania w
społeczności osób
o ograniczonych
możliwościach
społecznych, fizycznych
i psychicznych.

ZDROWIE I
BEZPIECZEŃSTWO

8. Efektywne zarządzanie
oświatą.
EDUKACJA,
NAUKA, KULTURA I
INFORMACJA

9. Inicjowanie i promocja
aktywności środowiska
lokalnego w zakresie
kultury i sportu.

TURYSTYKA

poziomu i jakości życia.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie,
poziomu i jakości życia.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.
Cel 1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
zwłaszcza MŚP.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i
poprawa poziomu bezpieczeństwa.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
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10. Rozwój turystyki na
terenie powiatu.

TURYSTYKA

11. Kształtowanie
turystycznego wizerunku
powiatu kłodzkiego.
TURYSTYKA

12. Wzrost zatrudnienia
i zmniejszenie bezrobocia
na terenie powiatu.
SPOŁECZEŃSTWO I
PARTNERSTWO

pracowników.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
zwłaszcza MŚP.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia.
Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa
dostępności transportowej.
Cel 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
zwłaszcza MŚP.
Cel 4 Ochrona środowiska naturalnego,
efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa
poziomu bezpieczeństwa.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia.
Cel 1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy.
Cel 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
zwłaszcza MŚP.
Cel 5 Zwiększenie dostępności technologii
komunikacyjno-informacyjnych.
Cel 6 Wzrost zatrudnienia i mobilności
pracowników.
Cel 7 Włączenie społeczne, podnoszenie
poziomu i jakości życia.
Cel 8 Podniesienie poziomu edukacji,
kształcenie ustawiczne.

*Grupa działań skierowanych na wzmocnienie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska
i kierunkujących racjonalny dobór przedsięwzięć.
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V. RAMY FINANSOWE, WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII
5.1. RAMY FINANSOWE
DOCHODY POWIATU KŁODZKIEGO
Podstawowym źródłem finansowania polityki rozwoju w samorządach są: dochody
własne, dotacje celowe i subwencje.
Tabela 6. Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015
(źródło: opracowanie własne)

LATA

DOCHODY

2012

Dochody własne
Subwencja ogólna
Dotacje celowe
DOCHODY RAZEM

2013

2014

2015

40 644 499

43 458 508

46 325 719

49 808 525

85 219 214

88 531 443

84 860 809

83 810 104

45 381 073

44 300 502

44 466 351

43 129 394

171 244 786 176 290 453 175 652 879 176 748 023

WYDATKI POWIATU KŁODZKIEGO
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego, wynikają z realizacji zadań określonych
w ustawach tj. zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych właściwymi ustawami, zadań przejętych do realizacji w drodze umowy
lub porozumienia, zadań realizowanych wspólnie z innymi samorządami, pomocy rzeczowej
lub finansowej dla innych jednostek.
Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego mają
zadania własne o charakterze obligatoryjnym, które dotyczą: podstawowych usług bytowych
dróg powiatowych, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, a także
lokalnego transportu zbiorowego, podstawowych usług socjalno-opiekuńczych, kultury
fizycznej i sportu.
Wydatki ponoszone przez samorządy podzielić można na 3 grupy: wydatki bieżące,
związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania poszczególnych obiektów
i zaspokajaniem bieżących potrzeb wynikających z realizacji zadań, wydatki na obsługę długu,
wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne, służące podwyższaniu standardów i zakresu usług
oraz szeroko rozumianemu rozwojowi jednostki samorządu terytorialnego.
Tabela 7. Struktura wydatków powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015
(źródło: opracowanie własne)

WYDATKI W DZIAŁACH
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Transport i łączność

2012

LATA
2013
2014

2015

6 784

9 392

10 658

58 212

367 330

384 810

398 293

409 450

13 484 531

14 655 251

17 991 016

20 055 593
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Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Pozostałe wydatki obronne
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Wydatki powiatu ogółem

61 869

22 900

124 125

93 564

313 859

289 487

369 993

465 479

2 648 825

2 401 873

2 484 019

2 779 613

11 219 258

11 283 177

13 568 039

13 835 970

0

0

148 814

0

23 000

0

2 469

7 000

8 482 114

9 264 219

9 469 078

9 430 137

3 747 639

3 419 291

2 529 699

2 315 147

0

0

441 094

55 100

59 763 389

55 430 675

51 514 892

51 936 895

7 410 552

8 546 796

9 319 293

7 776 509

39 807 766

39 714 690

40 023 842

42 862 517

6 043 184

6 164 873

6 459 136

7 215 638

13 071 610

13 420 689

14 278 617

16 428 824

10 626

15 135

28 751

27 000

151 828

213 075

928 615

762 539

169 727

173 797

206 566

209 500

166 783 890 165 410 129 170 297 008

176 724 687

Tabela 8. Wydatki powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015 w podziale na bieżące i inwestycyjne
(źródło: opracowanie własne)

WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Wydatki powiatu ogółem

2012

LATA
2013
2014

153 994 966 153 455 427 154 429 311
12 788 924

11 954 702

2015
158 901 043

15 867 697

17 823 644

166 783 890 165 410 129 170 297 008

176 724 687

Tabela 9. Wyniki budżetu powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015
(źródło: opracowanie własne)

WYDATKI
Dochody powiatu
Wydatki powiatu
Wynik

LATA
2012

2013

2014

2015

171 244 786

176 290 453

175 652 879

176 748 023

166 783 890

165 410 129

170 297 008

176 724 687

4 460 896

10 880 324

5 355 871

23 336
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Możliwości finansowania dalszych działań rozwojowych
Realizacja celów i zadań zapisanych w Strategii wymaga zabezpieczenia finansowego.
Zgodnie z zaleceniami polityka finansowa i gospodarka budżetowa powiatu kłodzkiego
w najbliższych latach powinna się koncentrować na:
redukcji wydatków bieżących w wybranych działach (najbardziej obciążających budżet),
wraz z analizą kosztów jednostkowych,
umiejętnym montażu finansowym inwestycji, wykorzystującym zewnętrzne źródła
finansowania, z zachowaniem racjonalnego poziomu wydatków inwestycyjnych,
dążeniu do wzrostu dochodów podatkowych powiatu stosownie do planowanego
zakresu wydatków budżetowych,
dążeniu do pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej,
stałym monitorowaniu płynności finansowej i zdolności kredytowej powiatu.
Środki przeznaczone na realizację poszczególnych celów i kierunków działań
zapisanych w Strategii to:
dochody własne powiatu,
środki z funduszy europejskich,
środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
środki z krajowych funduszy celowych,
instrumenty finansowe, takie jak: kredyty, pożyczki, obligacje,
działania możliwe do zrealizowania w ramach partnerstw np. partnerstwa publicznoprywatnego.
Tabela 10. Prognoza wydatków powiatu kłodzkiego na lata 2015–2020 (źródło: opracowanie własne)

WYDATKI
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Wydatki powiatu
ogółem

2016
155 391 720
29 616 727

2017
159 039 207
23 276 919

LATA
2018
159 794 363
20 960 784

185 008 447

182 316 126

180 755 147

2019
161 166 010
8 099 593

2020
162 754 403
7 277 093

169 265 603

170 031 496

Wykres 17. Prognoza wydatków powiatu kłodzkiego na lata 2015–2020 (źródło: opracowanie własne)
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5.2. WDRAŻANIE I MONITORING STRATEGII
Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020 wytycza drogę rozwoju
regionu na najbliższe kilka lat. Wskazuje główne atuty powiatu oraz duże zróżnicowanie
wewnętrzne, z których wyłania się cel strategiczny: „Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy powiatu kłodzkiego”. Jego osiągnięcie zależeć będzie od wielu czynników,
wśród których za najważniejszy należy uznać współpracę w zakresie realizacji celów i zadań
z gminami powiatu, partnerami społecznymi i biznesem. Nie bez znaczenia jest też
odzwierciedlenie zapisów strategii w innych dokumentach, planach i programach
strategicznych na szczeblu powiatowym oraz gminnym.
Za wdrażanie strategii odpowiada Rada Powiatu Kłodzkiego i Zarząd Powiatu
Kłodzkiego, funkcję koordynatora działań rozwojowych pełni Starostwo Powiatowe
w Kłodzku. Realizatorami zapisów strategii będą: samorząd powiatowy, samorządy gminne
tworzące powiat, jednostki, straże i organizacje funkcjonujące na terenie powiatu
merytorycznie związane z zapisami strategii.
Realizacja wyznaczonych zadań wpływać będzie na osiągnięcie celów operacyjnych,
a przez nie na realizację celu strategicznego, tak aby na końcu tej drogi osiągnąć założoną
i odpowiadającą standardom Unii Europejskiej wizję powiatu kłodzkiego.
Podstawą skutecznego wdrażania strategii rozwoju jest reagowanie na ujawniające
się różnice między jej założeniami a rzeczywistością, w związku z czym Strategia jest
dokumentem otwartym, umożliwiającym wprowadzenie zapisów wynikających
ze zmieniających się warunków.
W celu sprawdzenia, czy podejmowane działania przynoszą zakładane efekty,
prowadzony będzie monitoring realizacji celów strategii, odbywający się na podstawie
przyjętego zestawu wskaźników (tabela nr 12). Zakłada się, że monitoring będzie
prowadzony w systemie dwuletnim i będzie przedstawiany Radzie Powiatu oraz społeczności
lokalnej w drugim kwartale danego roku. Wyniki monitoringu służyć będą pozyskaniu
informacji, czy i w jaki sposób realizowane są poszczególne cele operacyjne ujęte w niniejszej
Strategii.
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Tabela 11. Wskaźniki monitorowania Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020
(źródło: opracowanie własne)

CEL
STRATEGICZNY

I.
Zrównoważony
rozwój
społecznogospodarczy
powiatu
kłodzkiego.

OBSZARY

Zasoby.

CELE OPERACYJNE

1. Poprawa stanu
środowiska
naturalnego.

2. Rozwój
społeczeństwa
informacyjnego.

ZADANIA

WSKAŹNIKI

1. 1. Zwiększenie
efektywności energetycznej
w obiektach powiatu
kłodzkiego.

1. Kwota z budżetu
powiatu przeznaczona na
realizację zadania (zł).

150 000,00 zł

co najmniej
150 000,00
rocznie

2. Liczba
przeprowadzonych
termomodernizacji.
3. Wysokość środków
z budżetu powiatu
na informatyzację
starostwa i
jednostek
organizacyjnych
powiatu oraz rozwój
społeczeństwa
informacyjnego (zł).
4. Uzyskanie certyfikatu
zgodności ISO 27001
(TAK/NIE).
5. Liczba usług
elektronicznych
udostępnionych klientom
starostwa.

2

2
rocznie

1 000 000,00

co najmniej
1 000 000,00
rocznie

NIE

TAK

10

20

2.1. Informatyzacja
jednostek organizacyjnych
powiatu.

2.2. Wdrożenie normy
bezpieczeństwa informacji
ISO 27001.
2.3. Rozwój e-usług
świadczonych poprzez
ePUAP i zintegrowany
system informatyczny
oparty o ewidencję gruntów
i budynków.

WARTOŚĆ
WYJŚCIOWA
ZA ROK 2015

WARTOŚC DO
OSIĄGNIĘCIA
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3. Poprawa stanu
nieruchomości
wchodzących w
zasoby powiatu.

Infrastruktura,
transport i
bezpieczeństwo.

4. Zapewnienie
bezpieczeństwa, w
tym
bezpieczeństwa
powodziowego,
mieszkańcom
powiatu.

2.4. Wdrożenie
elektronicznego obiegu
dokumentów obejmującego
jednostki organizacyjne
powiatu kłodzkiego.
3.1.Realizacja zadań
remontowo-inwestycyjnych
w Starostwie Powiatowym
i jednostkach
organizacyjnych.

4.1. Realizacja Programu
edukacji powodziowej i
edukacji dla bezpieczeństwa
dla młodzieży szkolnej.
4.2. Popularyzacja
i utrzymanie lokalnego
systemu monitoringu
hydrometeorologicznego
z modułem
krótkoterminowych prognoz
hydrologicznych.
4.3. Ukierunkowanie
zagospodarowania
przestrzennego na ochronę
przeciwpowodziową
poprzez konsultacje
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego.

6. Liczba jednostek
organizacyjnych powiatu
objętych jednolitym
elektronicznym systemem
obiegu dokumentów.
7. Kwota z budżetu
powiatu przeznaczona na
realizację zadania (zł).
8. Liczba
przeprowadzonych zadań
remontowoinwestycyjnych.
9. Liczba uczestników
konkursu edukacyjnego
dla dzieci i młodzieży
szkolnej.
10. Wydatki na
utrzymanie LSOP (zł).

11. Liczba planów
przekazanych do
konsultacji z Wydziału
ZPAiB, w związku
z obszarami zagrożonymi
powodzią.

4

10

1 200 000,00

1 200 000,00
rocznie

5

5
rocznie

0

150
rocznie

11 200,00

11 400,00
rocznie

10

15
rocznie
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5. Rozwój i
modernizacja sieci
dróg powiatowych
na terenie
wszystkich gmin
powiatu
kłodzkiego.

Zdrowie i pomoc
społeczna.

6. Podniesienie
poziomu
zdrowotności
mieszkańców
powiatu.

4.4. Wspieranie
pozyskiwania środków
finansowych na sprzęt
specjalistyczny dla
wyposażenia służb i straży,
w tym w ramach projektów
unijnych.
5.1. Zwiększanie
dostępności komunikacyjnej
wewnątrz powiatu poprzez
modernizację dróg
powiatowych.
5.2 Poprawa
bezpieczeństwa
użytkowników dróg poprzez
remonty i przebudowy
drogowych obiektów
inżynieryjnych.
5.3 Współpraca z gminami
i nadleśnictwami w zakresie
modernizacji dróg
powiatowych.
5.4 Pozyskiwanie środków
zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych.

12. Pozyskane środki
zewnętrzne (zł).

około
1 000 000,00

1 000 000,00
w całym okresie

13. Długość
przebudowanych dróg
powiatowych (km).

około 26,800

15
rocznie

11

5
rocznie

1 784 800,00

1 000 000,00
rocznie

około 64

60
w skali roku

6.1 Objęcie mieszkańców
powiatu kłodzkiego
działaniami w zakresie
profilaktyki i promocji
zdrowia.

17. Liczba imprez
prozdrowotnych.

4

4
rocznie

14. Ilość
wyremontowanych
i przebudowanych
obiektów mostowych
w ciągu dróg
powiatowych.
15. Środki zewnętrzne na
inwestycje drogowe
pozyskane z gmin
i nadleśnictw (zł).
16. Procentowy udział
środków zewnętrznych
w zrealizowanych
inwestycjach drogowych
(%).
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18. Wysokość środków
finansowych na
profilaktykę i promocję
zdrowia (zł).
19. Przeprowadzenie
kampanii informacyjnopopularyzującej w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i
ochrony ofiar.
6.2 Monitorowanie jakości i
dostępności do opieki
medycznej.

7. Zapewnienie
prawidłowego
funkcjonowania w
społeczności osób
o ograniczonych
możliwościach
społecznych,
fizycznych i
psychicznych.

7.1 Rozwijanie
różnorodnych form pieczy
zastępczej.

20. Aktualizacja
e-biuletynu „Gdzie się
leczyć w powiecie
kłodzkim”.
21. Ocena jakości usług
medycznych za pomocą
ankiety interaktywnej.
22. Liczba dzieci
pozbawionych opieki
i wychowania rodziców,
którym zapewniono
pieczę zastępczą wyrażona
w %.

9 500,00

co najmniej
17 600,00
rocznie

1

1
rocznie

2

2
rocznie

2

2
rocznie

97,73

100
w skali roku
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7.2 Podnoszenie
kompetencji społecznych
osób usamodzielnionych.

7.3 Wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych w życiu
społecznym.

23. Liczba osób
usamodzielnianych
w wieku do 25 roku życia,
które nie zakończyły
realizacji indywidualnego
programu
usamodzielnienia,
a którym dodatkowo
udzielono pomocy
wynikającej z art. 140
ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy
zastępczej oraz art. 88
ust.1 ustawy o pomocy
społecznej wyrażona w %.
24. Liczba osób
niepełnosprawnych
korzystających
z dofinansowania ze
środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
25. Liczba osób
niepełnosprawnych
uczestniczących
w imprezach
o charakterze
integracyjnym (sport,
kultura, turystyka,
rekreacja).

62

75
w skali roku

1 722

1 800
rocznie

2 076

2 100
rocznie
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7.4 Zapewnienie
środowiskowego wsparcia
i pomocy osobom
zagrożonym wykluczeniem
społecznym i ich rodzinom.
7.5 Utworzenie Ośrodka
Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie.
7.6 Utworzenie mieszkań
chronionych.
Edukacja,
kultura i sport.

8. Efektywne
zarządzanie
oświatą.

8.1 Współpraca z lokalnym
rynkiem pracy w zakresie
tworzenia nowych
kierunków kształcenia.

8.2 Wspieranie nauczycieli
w procesie podnoszenia
i doskonalenia kwalifikacji
zawodowych.

26. Liczba miejsc
w ośrodkach wsparcia.

40

40
rocznie

NIE

TAK

28. Liczba miejsc
w mieszkaniach
chronionych.
29. Liczba utworzonych
klas patronackich.

0

8
rocznie

0

1
w całym okresie

30. Liczba uczniów
rozpoczynających naukę w
klasach patronackich.

0

24
w całym okresie

65 000,00

65 000,00
rocznie

27. Utworzono:
TAK/NIE.

31. Kwota z budżetu
powiatu przeznaczona na
wspieranie nauczycieli
w procesie podnoszenia
lub doskonalenia
kwalifikacji zawodowych.
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9. Inicjowanie
i promocja
aktywności
środowiska
lokalnego
w zakresie kultury
i sportu.

9.1 Wsparcie inicjatyw
skierowanych na
aktywizację kulturalną
mieszkańców powiatu.

32. Wysokość środków
finansowych
przeznaczonych
na dotacje dla organizacji
pozarządowych
w obszarze kultury (zł).

49 000,00

co najmniej
80 000,00
rocznie

9.2 Wsparcie przedsięwzięć
zakładających
systematyczny udział w
sporcie oraz integrację w
ramach imprez sportowych.

33. Wysokość środków
finansowych
przeznaczonych na
dotacje dla organizacji
pozarządowych
w obszarze sportu (zł).
34. Liczba organizowanych
i współorganizowanych
imprez.

150 000,00

co najmniej
150 000,00
rocznie

80

co najmniej
100
rocznie

13 400,00

15 000,00
rocznie

36. Wysokość środków
przeznaczonych na
inwestycje (zł).

0

co najmniej
500 000,00
w całym okresie

37. Długość wyznaczonych
szlaków (km).

0

co najmniej
100
w całym okresie

9.3 Współorganizacja
i promocja najważniejszych
wydarzeń kulturalnych
i sportowych realizowanych
w powiecie kłodzkim.
9.4 Realizacja programu
„Najlepsze inicjatywy
społeczności lokalnych”
Turystyka i
współpraca.

10. Rozwój
10.1 Wsparcie lokalnych
turystyki na terenie inicjatyw na rzecz rozwoju
powiatu.
turystyki oraz realizacja
działań służących rozwojowi
infrastruktury turystycznej.
10.2 Utworzenie nowych
szlaków turystycznych w
oparciu o posiadane obiekty
dziedzictwa kulturowego
i lokalne tradycje.

35. Wysokość środków
w budżecie na realizację
programu (zł).
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11. Kształtowanie
turystycznego
wizerunku powiatu
kłodzkiego.

Rynek pracy.

12. Wzrost
zatrudnienia i
zmniejszenie
bezrobocia na
terenie powiatu.

10.3 Współpraca z
partnerami krajowymi i
zagranicznymi w celu
inicjowania i realizacji
projektów turystycznych
współfinasowanych z
funduszy unijnych.
11.1 Promowanie regionu
jako atrakcyjnego miejsca
do uprawiania turystyki o
każdej porze roku.
11.2 Tworzenie i promocja
produktów turystycznych
skierowanych do
konkretnych grup
odbiorców.
12.1 Prowadzenie usług
rynku pracy w zakresie
pośrednictwa pracy,
doradztwa zawodowego,
szkoleń.

38. Wysokość
pozyskanych środków
zewnętrznych (zł).

112 223,00

500 000,00
w całym okresie

5

co najmniej
5
rocznie

40. Nakład publikacji
promocyjnych (szt).

10 000

co najmniej
10 000
rocznie

41. Stopa bezrobocia
w powiecie (%).

20

mniej niż
20
w skali roku

10 200

mniej niż
10 200
rocznie
więcej niż
4 000
rocznie
więcej niż
50 000
rocznie

39. Liczba działań
promocyjnych (imprezy,
targi, kampanie).

42. Liczba osób
bezrobotnych.
43. Liczba ofert pracy.

44. Liczba osób objętych
usługami rynku pracy.

4 000

50 000
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12.2 Realizacja
instrumentów rynku pracy w
zakresie staży, dotacji na
działalność gospodarczą,
doposażenia stanowisk
pracy, prac interwencyjnych.

45. Liczba zawartych
umów na staże, prace
interwencyjne oraz na
doposażenie stanowisk
pracy.

1 500

więcej niż
1 500
rocznie

12.3 Organizacja programów
rynku pracy ze środków
zewnętrznych.

46. Liczba uczestników
programów.

2 000

więcej niż
2 000
w skali roku
więcej niż
21 000 000,00
rocznie

47. Wysokość pozyskanych
środków finansowych
na programy (zł).
12.4 Wspieranie małych i
średnich firm poprzez
dostępne środki finansowe.

12.5 Organizacja targów,
giełd i konferencji z zakresu
rynku pracy.

48. Liczba zawartych
umów z firmami MŚP.

21 000 000,00

1 700

49. Wysokość środków
finansowych
zaangażowanych
w ramach umów (zł).
50. Liczba targów, giełd
i konferencji.

20 000 000,00

51. Liczba uczestników
targów giełd
i konferencji.

800

12

więcej niż
1 700
rocznie
więcej niż
20 000 000,00
rocznie
więcej niż
12
rocznie
więcej niż
800
rocznie
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VI. SPIS WYKRESÓW, TABEL I RYSUNKÓW
WYKRESY
 Wykres 1. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015.
 Wykres 2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2008-2015.
 Wykres 3. Liczba zawartych umów w latach 2010–2015.
 Wykres 4. Kwota przekazanych środków finansowych na wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw.
 Wykres 5. Liczba ludności w powiecie kłodzkim w latach 2005–2014.
 Wykres 6. Prognozowana liczba ludności w powiecie kłodzkim do roku 2020.
 Wykres 7. Liczba ludności i prognozowana liczba ludności w powiecie kłodzkim według
funkcjonalnych grup wieku.
 Wykres 8. Liczba udzielonych noclegów ogółem w 3 największych destynacjach turystycznych
województwa dolnośląskiego w 2014 r.
 Wykres 9. Liczba turystów korzystających z noclegów w 3 największych destynacjach
turystycznych województwa dolnośląskiego w 2014 r.
 Wykres 10. Organizacje pozarządowe wg wykazów i ewidencji Starostwa Powiatowego
w Kłodzku - stan na wrzesień 2015 r.
 Wykres 11. Stopa bezrobocia w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015.
 Wykres 12. Liczba osób bezrobotnych w powiecie kłodzkim w latach 2008–2015.
 Wykres 13. Bezrobotni według grup wiekowych w latach 2008–2015.
 Wykres 14. Struktura środków pozyskiwanych przez PUP w Kłodzku w latach 2008–2015.
 Wykres 15. Liczbowe i procentowe przedstawienie wyników metryczki z zebranych ankiet.
 Wykres 16. Ważność celów operacyjnych wg respondentów ankiet.
 Wykres 17. Prognoza wydatków powiatu kłodzkiego na lata 2015–2020.
TABELE
 Tabela 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym – stan na 31.12.2014.
 Tabela 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w powiecie kłodzkim.
 Tabela 3. Noclegi udzielone na ziemi kłodzkiej w 3013 i 2014 roku.
 Tabela 4. Strategiczne kierunki rozwoju powiatu kłodzkiego do 2020 r.
 Tabela 5. Cele operacyjne Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2016–2020
w powiązaniu z celami Strategii Województwa Dolnośląskiego 2020.
 Tabela 6. Struktura dochodów budżetu powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015.
 Tabela 7. Struktura wydatków powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015.
 Tabela 8. Wydatki powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015 w podziale na bieżące
i inwestycyjne.
 Tabela 9. Wyniki budżetu powiatu kłodzkiego w latach 2012–2015.
 Tabela 10. Prognoza wydatków powiatu kłodzkiego na lata 2015–2020.
 Tabela 11. Wskaźniki monitorowania Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata
2016–2020.
RYSUNKI
 Rysunek 1. Położenie powiatu kłodzkiego.
 Rysunek 2. Podział administracyjny powiatu kłodzkiego.
 Rysunek 3. Pasma górskie powiatu kłodzkiego.
 Rysunek 4. Główne ujęcia wód podziemnych na terenie powiatu kłodzkiego.
 Rysunek 5. Budowa geologiczna powiat kłodzkiego.
 Rysunek 6. Park narodowy, parki krajobrazowe i obszary krajobrazu chronionego.
 Rysunek 7. Występowanie podstawowych zasobów mineralnych.
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•
•
•
•

Rysunek 8. Lokalizacja odkrywkowych wyrobisk gorniczych.
Rysunek 9. Siec drog w powiecie ktodzkim.
Rysunek 10. Stan techniczny drog powiatowych powiatu ktodzkiego.
Rysunek 11. Model funkcjonowania komunlkacji kolejowej na terenie powiatu ktodzkiego.

•
•

Rysunek 12. Obszar Euroregionu Glacensis.
Rysunek 13. Schemat rozmieszczenia punktow pomiarowych LSOP.
Rysunek 14. Relacje pomi^dzy dokumentami stanowiqcymi wytyczne dia Strategii rozwoju

•

powiatu ktodzkiego na lata 2016-2020.
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Uzasadnienie

Strategia rozwoju powiatu ktodzkiego na lata 2016-2020 wyznacza cele i kierunki spotecznogospodarczego rozwoju powiatu na najblizsze 5 lat. Jest narz^dziem do sprawnego planowania 1
zarz^dzania rozwojem jednego z najwi^kszych w kraju 1 wojewodztwie dolnoslqskim powiatow.
Stanowi kontynuacj^ planowania strategicznego w poprzednich latach, odwotuj^c si? do zapisanych
wczesniej celow i zadaii oraz efektow ich realizacji.

Obecna Strategia, z horyzontem czasowym odpowiadaj^cym
aktualnemu
okresowi
programowania w Unii Europejskiej, syntetycznie przedstawia potencjat regionu, wskazuje
ptaszczyzny wspolnych dziatan samorz^dow, organizacji pozarzqdowych i biznesu oraz moziiwosci
wykorzystania funduszy unijnych. Odnosi si? do Strategii Rozwoju Wojewodztwa Dolnosl?skiego
oraz Strategii Rozwoju Kraju do 2020 r.
W tym
okresie
priorytetem
dia
wtadz
powiatu
b?dzie
zrownowazony
rozwoj
w obszarze spotecznym i gospodarczym, koncentruj?cy si? z jednej strony na poprawie
infrastruktury drogowej i komunikacyjnej zwi?kszaj?cej dost?pnosc regionu, dziataniach na lokalnym
rynku pracy, ograniczaj?cych wysokq w powiecie ktodzkim stop? bezrobocia, z drugiej na szeroko
rozumianej sferze spotecznej. W powyzszych dziataniach niewqtpliwie atutem powiatu jest
przygraniczne potozenie, bogactwo naturalne, walory krajobrazowe i kulturowe podkreslajqce
turystyczny charakter regionu.
Niniejsza strategia to efekt kilkumiesi?cznej pracy, formalnie rozpocz?tej w czerwcu 2015 roku. W
pracach dwukrotnie wykorzystano wnioski i sugestie partnerow spotecznych oraz przedstawicieli
wtadz lokalnych, po raz pienwszy na etapie budowania strategii i wytyczania kierunkow rozwoju oraz
celow i zadah powiatu ktodzkiego, a nast?pnie w ramach spotecznych konsultacji dokumentu.

Przewodnicz^cy Rady Powiatu Ktodzkiego

Darlusz Ktonowski
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