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Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu Kłodzkiego  
podjętych w 2020 roku wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

 

Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Realizacja uchwał 

I/1/2020 

29 stycznia 
2020 roku 

w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia 
maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat w 2020 roku 
za kształcenie nauczycieli w 
szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kłodzki. 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Na podstawie uchwały zostały rozpatrzone 
wnioski o dofinansowanie  doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 15.05.2020 r. 

I/2/2020 

29 stycznia 
2020 roku 

w sprawie określenia stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg 
powiatowych, na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i 
ochroną. 

Uchwała realizowana jest przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Kłodzku. W ramach bieżącej działalności 
jednostki naliczane są opłaty za zajęcie pasa drogowego 
na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 
utrzymaniem i ochroną dróg.  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2019, poz. 1815) 
wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych 
(Dz.U. z 2018, poz. 2068 ze zm.), które objęły m.in. 
obniżenie maksymalnych stawek za zajęcia pasa 
drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej. Konieczna więc 
była  zmiana uchwał w tych jednostkach samorządu 
terytorialnego, w których obowiązywały wyższe stawki 
opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do 
infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane 
nowymi przepisami ustawy o drogach publicznych. 
Dodatkowo, w podjętej uchwale zmianie uległy stawki za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych powiatu 
kłodzkiego, które obowiązywały w niezmienionej 
wysokości od 2004 roku. 

I/3/2020 

29 stycznia 
2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 10 grudnia 2019 roku na 
Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kłodzku. 

Uchwała została w dniu 3 lutego 2020 roku przesłana 
stronie skarżącej, a także przekazana  IntraDokiem do 
wiadomości Starosty Kłodzkiego, Etatowego Członka 
Zarządu Powiatu, Sekretarza Powiatu i Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. 
 

II/4/2020 

26 lutego 
2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z realizacji zadań Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 – 
2020 za rok 2019. 

Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie 
dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie, podnoszenie jakości i 
dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie 
kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 
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II/5/2020 

26 lutego 
2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 
 

II/6/2020 
26 lutego 

2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

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

II/7/2020 
26 lutego 

2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na 
nabycie nieruchomości przez 
Powiat Kłodzki. 

W dniu 02.06.2020r. strony zawarły umowę w formie aktu 
notarialnego w sprawie nabycia przez Powiat Kłodzki 
nieruchomości poł. w Ścinawce Dolnej 17.  
 

II/8/2020 

26 lutego 
2020 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 
XIII/130/2019 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2019 
roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych na terenie powiatu 
kłodzkiego oraz trybu 
przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 
 

Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Wojewódzkim 
(Dz.U. 2020 poz. 1653), obowiązuje szkoły i placówki 
niepubliczne. 

II/9/2020 

26 lutego 
2020 roku 

w sprawie zamiaru 
przekształcenia Powiatowego 
Centrum Doradztwa i Poradnictwa 
Psychologiczno- Pedagogicznego 
w Kłodzku. 

Ogłoszona na stronie BIP  Starostwa Powiatowego w 
Kłodzku. Przesłana dnia 27.02.2020 poprzez  EPUAP  do 
Kuratorium Oświaty we Wrocławia celem wydania opinii. 
Przesłana do dyrektora Powiatowego Centrum 
Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego pismem z dnia  26.02.2020r sygn.. 
OSW.4323.2.30.2019.OSW3  w celu poinformowania o 
treści uchwały pracowników  
i klientów poradni. 

II/10/2020 

26 lutego 
2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 2 stycznia 2020 roku na 
Dyrektora „Zespołu Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku. 

Uchwała została dniu 3 marca 2020 roku wysłana stronie 
skarżącej oraz do wiadomości Dyrektora „Zespołu Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku, a także przekazana członkom 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego i Sekretarzowi IntraDokiem. 
 

III/11/2020  7 maja 2020 
roku 

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 
 

III/12/2020  7 maja 2020 
roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu 
BeSTi@. 
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III/13/2020  7 maja 2020 
roku 

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

Porozumienie pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Gminą 
Lewin Kłodzki w sprawie powierzenia Gminie zadania 
własnego Powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg 
powiatowych na terenie Gminy Lewin Kłodzki zostało 
zawarte w dniu 01.05.2020 r. Za wykonywane przez 
Gminę prace Powiat przekazał jej w czerwcu 2020 r. 
środki w wysokości 19 800 zł. Zakres prac obejmuje 
sprzątanie oraz koszenie traw w pasie dróg powiatowych 
w okresie od 01.05.2020 r. do 31.10.2020 r. 
 

III/14/2020  7 maja 2020 
roku 

w sprawie określenia zadań i 
podziału środków finansowanych 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2020 rok. 

Zastępca Prezesa Zarządu PFRON pismem Nr 
DF.WSA.106.2020 przekazał informację o wysokości 
środków PFRON przypadających   
w 2020 r. dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadań 
określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  
13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim, 
powiatowym. Otrzymana kwota wynosi 2 939 453 zł. 
Podziału dokonano na podstawie analizy wykorzystania 
środków finansowych w 2019 r. 
 

III/15/2020  7 maja 2020 
roku w sprawie przekształcenia 

Powiatowego Centrum Doradztwa 
i Poradnictwa Psychologiczno - 
Pedagogicznego w Kłodzku. 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego. 
Przesłana do dyrektora Powiatowego Centrum 
Doradztwa i Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego pismem z dnia  11.05.2020 r. sygn. 
OSW.4323.2.30.2019.OSW3  
 

IV/16/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie stanowiska Rady 
Powiatu Kłodzkiego dotyczącego 
pozytywnej oceny działania służb, 
inspekcji i straży w roku 2019 w 
zakresie stanu bezpieczeństwa 
publicznego w Powiecie Kłodzkim. 

O podjętej pozytywnej opinii zostały powiadomione 
poszczególne służby, inspekcje i straże Powiatu 
Kłodzkiego 
 

IV/17/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie oceny realizacji 
Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za 2019 rok. 

Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2016 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020, Rada Powiatu 
Kłodzkiego zobowiązała Zarząd Powiatu Kłodzkiego do 
przedstawiania corocznej informacji z realizacji programu 
za rok poprzedni. Rada Powiatu Kłodzkiego pozytywnie 
oceniła stopień realizacji Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2019 rok. 
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IV/18/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie oceny za 2019 rok 
realizacji „Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego 
na lata 2016- 2020”. 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy 
opracowanie i realizacja powiatowej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których 
celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka. 31 sierpnia 2016 r. Rada Powiatu Kłodzkiego 
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2016- 2020. Rada Powiatu Kłodzkiego 
pozytywnie oceniła stopień realizacji Powiatowej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego.   
 

IV/19/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania 
za 2019 rok z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie oraz wykazu potrzeb w 
zakresie pomocy społecznej. 

Rada Powiatu Kłodzkiego pozytywnie oceniła realizację 
zadań powiatu w zakresie ustawy o pomocy społecznej, 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz 
wspierania osób niepełnosprawnych; przyjęła 
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w roku 2019; wykaz potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej oraz zestawienie potrzeb w zakresie 
systemu pieczy zastępczej. 
 

IV/20/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 
 

IV/21/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego niektóre zasady 
wynagradzania za pracę, zasady 
przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia, innych dodatków 
oraz trybu i kryteriów 
przyznawania nagród ze 
specjalnego funduszu nagród, dla 
nauczycieli zatrudnionych 
w jednostkach organizacyjnych 
prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. 

Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego. 
Ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego w 2020 r. poz.3595. 
Przesłana  do realizacji do Referatu ds. wspólnej obsługi 
finansowej placówek oświatowych oraz dyrektorów szkół i 
placówek. 

IV/22/2020  29 maja 
2020 roku 

w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
umorzenia, odroczenia płatności, 
rozkładania na raty i 
odstępowania od ustalenia opłaty 
za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, w zakładzie 
opiekuńczo- leczniczym, w 
zakładzie pielęgnacyjno – 
opiekuńczym i w zakładach 
rehabilitacji leczniczej. 

W uchwale wprowadzono zmiany mające na celu 
usprawnienie prowadzenia postępowań 
administracyjnych dotyczących umorzenia w całości lub 
w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od 
ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, w 
zakładzie opiekuńczo- leczniczym, w zakładzie 
opiekuńczo- leczniczym lub zakładzie rehabilitacji 
leczniczej.  
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IV/23/2020  29 maja 
2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 18 lutego 2020 roku na 
Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Samochodowej w Kłodzku S.A. 

Uchwała została w dniu 2 czerwca 2020 roku przesłana 
stronie skarżącej, a także przekazana  IntraDokiem do 
wiadomości Starosty Kłodzkiego, Wicestarosty, 
Etatowego Członka Zarządu Powiatu, Sekretarza 
Powiatu i Prezesa Zarządu PKS w Kłodzku S.A. 
 

V/24/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie udzielania Zarządowi 

Powiatu Kłodzkiego wotum 
zaufania. 

Uchwała została przesłana e-PUAP-em do Wydziału 
Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w dniu 1 lipca 2020 roku oraz 
przekazana Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 
 

V/25/2020  26 czerwca 
2020 roku 

w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Kłodzkiego 
wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2019 rok. 
 

Uchwałę przesłano e-PUAP-em do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu w 
dniu 30 czerwca 2020 roku oraz przekazana Zarządowi 
Powiatu Kłodzkiego. 
 

V/26/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie absolutorium dla 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego z 
wykonania budżetu powiatu za 
2019 rok. 

Uchwałę przesłano e-PUAP-em do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Wałbrzychu w 
dniu 30 czerwca 2020 roku oraz przekazana Zarządowi 
Powiatu Kłodzkiego. 
 

V/27/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego 
podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za 
rok 2019 rok. 

Działając na podstawie ustawy o rachunkowości podmiot 
tworzący, którym dla podmiotu leczniczego „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku jest Rada Powiatu 
Kłodzkiego, zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 
2019. 
Uchwałę przekazano podmiotowi leczniczemu „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku do realizacji. 
 

V/28/2020  26 czerwca 
2020 roku 

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 
 

V/29/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego. 

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

V/30/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie założenia Branżowej 

Szkoły II Stopnia w Kłodzku oraz 
włączenia jej do Kłodzkiej Szkoły 
Przedsiębiorczości w Kłodzku. 

Uchwała opublikowana w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa  Powiatowego w Kłodzku. Uchwała wraz z 
aktem założycielskim i pierwszym statutem została 
przesłana pismem z dnia 01 lipca 2020 r. o sygn. 
OSW.4320.2.2019.OZ4 do Dolnośląskiego Kuratora 
Oświaty oraz pismem z dnia 01 lipca 2020 r. o sygn. 
OSW.4320.2.2019.OZ4 do  Dyrektora szkoły. 
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V/31/2020  26 czerwca 
2020 roku 

w sprawie zasad i trybu udzielania 
stypendiów uczniom 
i absolwentom w ramach 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego Powiatu 
Kłodzkiego „Discipulus 
Exemplorum”. 
 

Uchwała opublikowana w  Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa  Powiatowego w Kłodzku oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Szkoły do 15 
lipca składają wnioski o przyznanie  stypendium 
„Discipulus Exemplorum” zgodnie z nowo podjętą 
uchwałą. 

V/32/2020  26 czerwca 
2020 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu „Zespołu 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

Nadawanie Statutu oraz dokonywanie jego zmian jest 
ustawową kompetencją podmiotu tworzącego podmiot 
leczniczy, wynikającą z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 
(Dz.U.2020.295 t.j. ). W związku z koniecznością 
ujednolicenia tekstu Statutu podmiotu leczniczego 
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku Rada Powiatu 
Kłodzkiego podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Statutu „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku. 
Uchwałę przekazano podmiotowi leczniczemu „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku do realizacji. 
 

V/33/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie zwiększenia wysokości 

środków finansowych na 
utrzymanie dziecka w placówkach 
opiekuńczo- wychowawczych typu 
rodzinnego na terenie powiatu 
kłodzkiego. 

Zgodnie z uchwałą zwiększono jednorazowo w 2020 roku 
wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w 
placówkach opiekuńczo- wychowawczych typu 
rodzinnego, działających na terenie Powiatu Kłodzkiego, 
o kwotę 300 zł na dofinansowanie wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. 
roku życia.  
 

V/34/2020  26 czerwca 
2020 roku 

w sprawie wniosku do Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego o 
wyznaczenie miejskich obszarów 
funkcjonalnych dla miast: Bielawy, 
Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowic 
Śląskich oraz uznanie ich za 
Obszar Strategicznej Interwencji w 
kontekście realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030. 

Uchwała została przesłana w dniu 30 czerwca 2020 roku 
e- PUAP-em do Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
oraz 1 lipca 2020 roku drogą pocztową. 
 

V/35/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie delegowania radnych 

do składu Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku. 

Uchwałę przekazano delegowanym radnym: 
p. Waldemarowi Biczowi (e-mail) oraz p. Piotrowi 
Marchewce (IntraDok). Uchwałę przekazano również do 
Referatu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w 
Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 
 

V/36/2020  26 czerwca 
2020 roku w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 24 kwietnia 2020 roku na 
Starostę Kłodzkiego. 

Uchwała została w dniu 1 lipca 2020 roku przesłana 
stronie skarżącej oraz przedłożona do skrytki w Biurze 
Rady, a także przekazana  IntraDokiem do wiadomości 
Starosty Kłodzkiego, Wicestarosty, Etatowego Członka 
Zarządu Powiatu i Sekretarza Powiatu. 
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VI/37/2020 26 sierpnia 
2020  w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 
 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VI/38/2020  26 sierpnia 
2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

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

VI/39/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie odwołania Skarbnika 

Powiatu Kłodzkiego 
Skarbnik Powiatu został odwołany z dniem 25.09 br. Z 
dniem 25.09 rozwiązano również stosunek pracy ze 
Skarbnikiem Powiatu. 

VI/40/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych na obszarze powiatu 
kłodzkiego 

Uchwałą opublikowana w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego w 2020 r. poz.4902. Od 01 
września 2020 r. obowiązuje nowa sieć szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 
kłodzkiego w związku z utworzeniem Branżowej Szkoły II 
Stopnia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w 
Kłodzku. 

VI/41/2020  26 sierpnia 
2020  

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

Uchwała podjęta. 
Ogłoszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego. 
Przesłana  do realizacji do Referatu ds. wspólnej obsługi 
finansowej placówek oświatowych oraz dyrektorów szkół i 
placówek. Wojewoda Dolnośląski Rozstrzygnięciem 
Nadzorczym z  21  września 2020 r. stwierdził 
nieważność  części uchwały. 
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VI/42/2020  26 sierpnia 
2020  

w sprawie zmiany uchwały nr 
IV/22/2020 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 
roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków 
umorzenia, odroczenia płatności, 
rozkładania na raty i 
odstępowania od ustalenia opłat 
za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej, w zakładzie 
opiekuńczo- leczniczym, w 
zakładzie pielęgnacyjno- 
opiekuńczym i w zakładach 
rehabilitacji leczniczej 

Zmiany do uchwały Nr IV/22/2020 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 29 maja 2020 r. obejmują: skreślenie § 
3 ust. 3 uchwały w brzmieniu  „W przypadku przesłanek 
wymienionych w ust. 1 mających charakter przemijający, 
które ustały, starosta może wydać decyzję ustalającą 
opłatę, jednakże za okres dopiero od chwili ich ustania” . 
Regulację tę uznano za zbyteczną. Zmieniono brzmienie 
§ 5 ust. 1 uchwały, w którym określone są progi 
dochodowe dla umarzania w części należności pieniężnej 
z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Wyraz 
„w wysokości” zastępuje się odpowiednio w pkt od 1-6 
wyrazem „do wysokości”. W odniesieniu do poprzedniej 
uchwały wprowadzono dodatkowo możliwość 
indywidualnego określenia przez starostę wysokości 
umarzania w części należności pieniężnej z tytułu opłaty 
w powiązaniu z osiąganym przez zobowiązanego 
progiem dochodowym. Rozwinięto treść § 6 określając 
warunki odroczenia terminu płatności należności oraz 
rozkładania jej spłaty na raty. Dotychczasowy zapis 
uznany został za zbyt ogólny. Dodano 2 ustępy przepisu 
w następującym brzmieniu: ust. 1- w którym zapisano 
konieczność wystąpienia jednej z 4 wymienionych 
przesłanek niezbędnych do zastosowania ulgi, ust. 2 – w 
którym określono maksymalny okres 24 miesięcy, na 
który może być odroczona i rozłożona spłata należności 
na raty. Stosowanie powyższej uchwały w praktyce 
wykazało, że część zapisów wymaga zmiany i 
doprecyzowania.  Sugestie dotyczące zmiany uchwały 
przekazał również Wydział Nadzoru i Kontroli 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w drodze 
konsultacji. 

VI/43/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie zmiany uchwały nr 

V/33/2020 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 23 czerwca 
2020 roku w sprawie zwiększenia 
wysokości środków finansowych 
na utrzymanie dziecka w 
placówce opiekuńczo- 
wychowawczej typu rodzinnego 
na terenie powiatu kłodzkiego 

Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 
NK-N.431.177.7.2020.RB z dnia 21 lipca 2020 r. 
stwierdził nieważność § 3 uchwały w fragmencie „z dniem 
podjęcia”. Organ Nadzoru uznał, że uchwała Nr 
V/33/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie 
zwiększenia wysokości środków finansowych na 
utrzymanie dziecka  w placówkach opiekuńczo- 
wychowawczych typu rodzinnego stanowi akt prawa 
miejscowego i podlega publikacji w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym. W związku z powyższym 
dokonano zmiany uchwały              w tym zakresie. 

VI/44/2020  26 sierpnia 
2020  

w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji 
społecznych w zakresie Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego 

Kampania informacyjno - promocyjna.                                                        
Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości 
środków na realizację budżetu obywatelskiego w 2021 r., 
w tym minimalnej i  maksymalnej wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację jednego 
zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do 
budżetu obywatelskiego na 2021 r. od 18 września 2020 
r. do 30 września 2020 r. 
 

VI/45/2020  26 sierpnia 
2020  

w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w 
zakresie Budżetu Obywatelskiego  
Powiatu Kłodzkiego na 2021 roku 

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do 
projektu budżetu na 2021 rok w ramach budżetu 
obywatelskiego od 1 października 2020 r. do 22 
października 2020 r. 
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VI/46/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie pozbawienia dróg 

położonych na terenie powiatu 
kłodzkiego kategorii drogi 
powiatowej 

Pozbawienie drogi nr 3306D  Kłodzko - Mikowice 
kategorii drogi powiatowej nastąpi od dnia 01.01.2021 r. 
Rada Gminy Kłodzko uchwałą nr 194/VIII/2020 z dnia 24 
sierpnia 2020 r. zaliczyła tą drogę do kategorii drogi 
gminnej. 

VI/47/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie pozbawienia dróg 

położonych na terenie powiatu 
kłodzkiego kategorii drogi 
powiatowej 

Pozbawienie dróg na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka 
kategorii drogi powiatowej nastąpi od dnia 01.01.2021 r. 
Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwałą nr 
XXIX/240/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zaliczyła te 
drogi do kategorii drogi gminnej. 

VI/48/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie pozbawienia dróg 

położonych na terenie powiatu 
kłodzkiego kategorii drogi 
powiatowej 

Pozbawienie drogi nr 3230D  Granica Państwa - 
Bolesławów - Stronie Śląskie kategorii drogi powiatowej 
nastąpi od dnia 01.01.2021 r. Rada Miejska Stronia 
Śląskiego uchwałą nr XXV/174/20 z dnia 30 września 
2020 r. zaliczyła tą drogę do kategorii drogi gminnej. 

VI/49/2020  26 sierpnia 
2020  w sprawie pozbawienia dróg 

położonych na terenie powiatu 
kłodzkiego kategorii drogi 
powiatowej 

Pozbawienie drogi nr 3236D  Spalona - Nowa Bystrzyca - 
Bystrzyca Kłodzka kategorii drogi powiatowej nastąpi od 
dnia 01.01.2021 r. Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej 
uchwałą nr XXX/248/2020 z dnia 30 września 2020 r. 
zaliczyła tą drogę do kategorii drogi gminnej. 

VI/50/2020  26 sierpnia 
2020  

w sprawie regulaminu korzystania 
z wieży widokowej na Kłodzkiej 
Górze. 
 

Tablica z Regulaminem została zamieszczona na wieży 
widokowej na Kłodzkiej Górze. 

VII/51/2020  28 września 
2020  w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok. 
 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VII/52/2020  28 września 
2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

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

VII/53/2020  28 września 
2020  w sprawie powołania Skarbnika 

Powiatu Kłodzkiego 

Z dniem 1.10 br. powołano na stanowisko  Skarbnika 
Powiatu p. Henrykę Popiel. Powołanie spowodowało 
nawiązanie stosunku pracy z w/w na podstawie 
powołania. 
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VII/54/2020  28 września 
2020  

w sprawie określenia zadań 
i podziału środków finansowanych 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2020 rok 

9 września  2020 r.  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kłodzku przekazał informację, że nie rozdysponował 
otrzymanych środków w wysokości 141 000 zł i zwraca je 
do dyspozycji Rady Powiatu Kłodzkiego. Ponadto w 
ramach konkursu na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej zlecanych  fundacjom                                
i organizacjom pozarządowym z będącej w dyspozycji 
kwoty 70 000 zł wydatkowano 63 112 zł. W wyniku 
podjęcia uchwały następuje likwidacja środków w ramach 
zadania Rehabilitacja zawodowa- 0 zł (zmniejszenie o 
141 000 zł, kwota przed zmianą 141 000 zł). W ramach 
zadania Rehabilitacja społeczna przesunięcia dotyczą: f) 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
zalecane fundacjom i organizacjom pozarządowym- 
63 112 zł (zmniejszenie o 6 888 zł; kwota przed zmianą 
70 000 zł). Niewykorzystana kwota w łącznej wysokości 
147 888 zł zostanie przeznaczona na zadanie c) 
dofinansowanie zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze 
przyznawane na podstawie odrębnych przepisów- 
1 281 461 zł (zwiększenie  o 147 888 zł, kwota przed 
zmianą 1 133 573 zł). Proponowany podział środków na 
zadania finansowanie z PFRON odpowiada społecznemu 
zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju 
świadczeń i jednocześnie zapewnia racjonalne 
wykorzystanie środków w roku bieżącym. 

VII/55/2020  28 września 
2020  

w sprawie ustalenia na 2021 rok 
wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia 

Uchwała została podjęta. Sugestię konieczności zmiany 
uchwały w wyniku jej autokontroli przekazał Wydział 
Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego.  
Materiały na ZPK (wniosek i projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały nr VII/55/2020) zostały przekazane w 
dniu  09.10.2020 r. pracownikowi ds. obsługi Zarządu. 

VII/56/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                   2020 
roku na Dyrektora Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Zespołu Szkół Technicznych” w Kłodzku. 

VII/57/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                  2020 
roku na Dyrektora Kłodzkiej 
Szkoły Przedsiębiorczości w 
Kłodzku 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości”.  

VII/58/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                 2020 
roku na Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Zespołu Szkół Ponadpodstawowych” w Bystrzycy 
Kłodzkiej.  
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VII/59/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                 2020 
roku na Dyrektora Noworudzkiej 
Szkoły Technicznej w Nowej 
Rudzie 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Noworudzkiej Szkoły Technicznej” w Nowej Rudzie.  

VII/60/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                2020 
roku na Dyrektora Regionalnej 
Szkoły Turystycznej w Polanicy- 
Zdroju 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Regionalnej Szkoły Turystycznej” w Polanicy- Zdroju. 

VII/61/2020 28 września 
2020 w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                 2020 
roku na Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Przyjaciół 
Środowiska w Długopolu- Zdroju 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. 
Przyjaciół Środowiska w Długopolu- Zdroju”.  

VII/62/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                     2020 
roku na Dyrektora Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii” w Kłodzku.  

VII/63/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                2020 
roku na Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kłodzku 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Zespołu Szkół Specjalnych” w Kłodzku. 

VII/64/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                  2020 
roku na Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Nowej Rudzie 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Zespołu Szkół Specjalnych” w Nowej Rudzie. 

VII/65/2020  28 września 
2020  w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 19 sierpnia                  2020 
roku na Dyrektora Powiatowego 
Centrum Psychologiczno- 
Pedagogicznego w Kłodzku 

Uchwała została dniu 1 października 2020 roku wysłana 
do skarżącego oraz przekazana do wiadomości 
członkom Zarządu Powiatu Kłodzkiego, Sekretarzowi i 
Dyrektorowi Wydziału Oświaty (Intardokiem), a także w 
dniu 6 października 2020 roku mailowo Dyrektorowi 
„Powiatowego Centrum Psychologiczno- 
Pedagogicznego” w Kłodzku. 

VIII/66/2020  28 
października 

2020  w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na                   
2020 rok 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

VIII/67/2020  28 
października 

2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu 
BeSTi@. 
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VIII/68/2020  28 
października 

2020  

w sprawie zmiany uchwały Rady 
Powiatu Kłodzkiego nr VII/55/2020 
z dnia 28 września 2020 roku w 
sprawie ustalenia na 2021 rok 
wysokości opłat za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu 
strzeżonym oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia 
od usunięcia 

Przekazano do PSK w Kłodzku S.A. w restrukturyzacji.  

VIII/69/2020  28 
października 

2020  

w sprawie zmiany nazwy Domu 
Dziecka w Domaszkowie oraz 
nadania Statutu Placówce 
Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 
w Domaszkowie oraz powierzenia 
wspólnej obsługi dla placówek 
opiekuńczo- wychowawczych 
będących jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu 
Kłodzkiego 

Zmiana nazwy Domu Dziecka w Domaszkowie na nazwę 
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w 
Domaszkowie oraz nadanie nowego statutu stanowiło 
końcowy etap działań zmierzających do dostosowania 
placówki do obowiązującego standardu 14 miejsc. 
Osiągnięcie standardu było możliwe poprzez zmiany 
organizacyjne  w Domu Dziecka w Domaszkowie 
polegające na zmniejszeniu liczby miejsc w placówce do 
14 oraz utworzenie nowej placówki opiekuńczo- 
wychowawczej (Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 
2  w Domaszkowie) przeznaczonej dla 14 wychowanków, 
którzy zostali przeniesieni z  Placówki Opiekuńczo- 
Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie. Placówka 
Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie mieści 
się w lokalu Nr 15 budynku i działce Nr 746 w 
Domaszkowie przy  ul. Międzyleskiej. Natomiast 
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 w 
Domaszkowie z chwilą utworzenia została wyposażona w 
lokal Nr 15A budynku na działce Nr 746 w Domaszkowie 
przy ul. Międzyleskiej oraz niezbędne mienie ruchome. 

VIII/70/2020  28 
października 

2020  

w sprawie utworzenia Placówki 
Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 
w Domaszkowie, nadania Statutu 
oraz powierzenia wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej, 
organizacyjnej oraz 
specjalistycznej 

Zgodnie z podjętą uchwałą oraz art. 6a i 6b ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), celem optymalizacji 
wydatków ponoszonych na funkcjonowanie Placówka 
Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1 w Domaszkowie 
zapewnia Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 w 
Domaszkowie obsługę administracyjną, finansową, w tym 
rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz 
specjalistyczną. W ramach zorganizowanej wspólnej 
obsługi, stosownie do art. 97 ust. 1a ustawy o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, dyrektor placówki 
obsługującej kieruje placówką obsługującą oraz placówką 
obsługiwaną, z tym, że w placówce obsługiwanej przy 
pomocy wyznaczonego wychowawcy.   
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2 w 
Domaszkowie z chwilą utworzenia została wyposażona w 
lokal Nr 15A budynku na działce Nr 746 w Domaszkowie 
przy ul. Międzyleskiej oraz niezbędne mienie ruchome. 
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IX/71/2020 25 listopada 
2020  w sprawie przyjęcia Programu 

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

Program współpracy został zamieszczony na stronie 
internetowej powiatu kłodzkiego oraz w BIP. Na jego 
podstawie zostały ogłoszone konkursy ofert dla 
organizacji pozarządowych na realizację w 2021 r. zadań 
publicznych powiatu w zakresie kultury, turystyki i 
promocji oraz kultury fizycznej i sportu. Na podstawie 
uchwały będą także podejmowane inicjatywy wspierające 
działalności sektora non profit na  terenie powiatu na 
przestrzeni całego 2021 roku. 

IX/72/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

IX/73/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

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

IX/74/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do zbadania 
sprawozdania finansowego 
Powiatu Kłodzkiego za lata 2020 i 
2021 

Dokonano wyboru firmy AUDSULTING Kancelaria 
Audytorsko - Konsultingowa do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego powiatu kłodzkiego za 2020 i 
2021 rok 

IX/75/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie pokrycia straty 
finansowej netto podmiotu lecz-
niczego „Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 
2019 przez Powiat Kłodzki 

Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej 
Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy 
od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pokryć stratę netto za rok obrotowy tego 
zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z 
ust. 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów 
amortyzacji. W związku z powyższym niniejsza uchwała 
została podjęta przez Radę Powiatu Kłodzkiego. Strata 
netto podmiotu leczniczego ZOZ w Kłodzku  za rok 2019 
w kwocie 2 901 177,59 zł została pokryta ze środków 
budżetu powiatu kłodzkiego, w dniu 8.12.2020 roku 
podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku została przekazana kwota, o której mowa w 
niniejszej uchwale.   

IX/76/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy oraz harmonogramu 
pracy w porze nocnej aptek 
ogólnodostępnych 
funkcjonujących na terenie 
powiatu kłodzkiego na rok 2021 

Niniejszą uchwałą, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 
września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, po 
wcześniejszym zasięgnięciu opinii samorządów lokalnych 
oraz samorządu aptekarskiego, ustalony został 
harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu na rok 
2021. 
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IX/77/2020 25 listopada 
2020  

w sprawie utworzenia Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w 
strukturze Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku. 

Realizując zadanie powiatu polegające na prowadzeniu 
ośrodka interwencji kryzysowej, o którym stanowią 
przepisy art. 19 pkt 12 i art. 112 a ust. 1 i 2 ustawy o 
pomocy społecznej, w powiecie kłodzkim w ramach i w 
strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kłodzku z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono Ośrodek 
Interwencji Kryzysowej. 
Celem działalności Ośrodka będzie przywrócenie 
osobom pozostającym w kryzysie równowagi psychicznej 
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki 
temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan 
chronicznej niewydolności psychospołecznej. 

X/78/2020  30 grudnia 
2020  w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kłodzkiego 

Uchwałę przekazano do RIO we Wrocławiu w formie 
dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem systemu 
BeSTi@ oraz pocztą elektroniczną do jednostek 
organizacyjnych. 

X/79/2020  30 grudnia 
2020  

Uchwała Budżetowa Powiatu 
Kłodzkiego na rok 2021 

Ustalono ostateczne do realizacji  kwoty budżetu powiatu 
na rok 2021 oraz na ich podstawie  sporządzone zostaną 
ostateczne kwoty  dochodów i wydatków wg działów, 
rozdziałów i paragrafów do realizacji przez jednostki 
organizacyjnych powiatu. Uchwałę ogłoszono w BIP 
Powiatu Kłodzkiego, przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z 
wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST 
BeSTi@ oraz do Województwa Dolnośląskiego w celu 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

X/80/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie zmiany budżetu 
Powiatu Kłodzkiego na rok 2020 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok oraz uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu z wykorzystaniem 
Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@. 

X/81/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu 
Kłodzkiego 

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

X/82/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie wydatków 
budżetowych, których 
niezrealizowane planowane kwoty 
nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2020 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną do jednostek 
organizacyjnych.  

X/83/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniu chronionym 
treningowym 

Zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, do zadań własnych powiatu należy 
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu 
więcej niż jednej gminy. Mieszkanie chronione jest formą 
pomocy społecznej przygotowującą pod opieką 
specjalistów osoby tam przebywające do powadzenia 
samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w 
codziennym funkcjonowaniu. 
Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej 
Rada Powiatu w drodze uchwały ustala, w zakresie 
zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia 
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych.   
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X/84/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie określenia zadań i 
podziału środków finansowanych 
z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2020 rok 

W wyniku podjęcia uchwały nastąpiło przesunięcie 
środków w ramach zadania Rehabilitacja Społeczna a) 
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych- 
zmniejszenie  o 85 445 zł, b) dofinansowanie sportu, 
kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych- 
zmniejszenie o 16 181 zł. Niewykorzystana kwota w 
łącznej wysokości 101 626 zł została przeznaczona na 
zadanie: c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych 
przepisów- zwiększenie  
o 83 138 zł, oraz zadanie d) dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, technicznych i w 
komunikowaniu się- zwiększenie o 18 488 zł. 
Proponowany podział środków na zadania finansowe  
z PFRON w 2020 r. odpowiadał społecznemu 
zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju 
świadczeń i jednocześnie zapewnia racjonalne 
wykorzystanie środków w roku bieżącym. 

X/85/2020  30 grudnia 
2020  w sprawie przekształcenia Domu 

Dziecka im. Stefana 
Starzyńskiego w Kłodzku poprzez 
zmianę nazwy placówki i 
zmniejszenia liczby miejsc, 
nadania jej statutu oraz 
utworzenia nowej, samodzielnej 
placówki opiekuńczo- 
wychowawczej typu 
socjalizacyjnego, nadania jej 
statutu jak również dokonania 
zmiany zapisów w statucie 
Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Kłodzku 

Kierując się dobrem dziecka, mając na względzie 
poszanowanie jego podmiotowości, celem zapewnienia 
dzieciom jak najlepszych warunków bytowych i 
życiowych, przekształca się dotychczasowy Dom Dziecka 
im. St. Starzyńskiego w Kłodzku poprzez zmianę jego 
nazwy na Placówkę Opiekuńczo- Wychowawczą Nr 3 i 
zmniejszenie liczby miejsc z 30 do 14 oraz utworzenie 
nowej, odrębnie i niezależnie funkcjonującej Placówki 
Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 4 dla 14 dzieci. Obsługę 
ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną zapewni 
placówkom Centrum Administracyjne Placówek 
Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku. Dyrektor 
Centrum kierować będzie jednocześnie czterema 
placówkami opiekuńczo- wychowawczymi, które znajdują 
się w strukturach tej samorządowej jednostki 
organizacyjnej. 

X/86/2020  30 grudnia 
2020  

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

W dniu 31.12.2020 r. podpisano umowę z firma PKS w 
Kłodzku S.A.  restrukturyzacji.  
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X/87/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie przystąpienia do 
opracowania Strategii Rozwoju 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 
2030, będącej strategią rozwoju 
ponadlokalnego 

Uchwała jest podstawą do kontynuacji działań mających 
na celu opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021-2030, która będzie dokumentem 
o charakterze ponadlokalnym i zostanie przygotowana 
we współpracy z gminami oraz Instytutem Rozwoju 
Terytorialnego we Wrocławiu. W tym celu przygotowano 
projekt porozumienia pomiędzy powiatem i gminami, 
który pod koniec stycznia zostanie podpisany przez 
wszystkie strony. Następnie zawarta zostanie umowa, 
poprzedzona badaniem rynku i pozyskaniem korzystnej 
oferty cenowej, z Instytutem Rozwoju Terytorialnego na 
przygotowanie dokumentu.    

X/88/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie ustanowienia roku 
2021- rokiem kompozytora 
Ignacego Reimanna w Powiecie 
Kłodzkim 

Uchwała jest podstawą do włączenia się w organizację 
obchodów 200. rocznicy urodzin kompozytora I. 
Reimanna i wsparcia finansowego m.in. w ramach 
ogłaszanych konkursów ofert.  

X/89/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie zmiany w składzie 
osobowym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

W dniu 05.01.2021 r. przesłano pocztą elektroniczną e-
mailem do radnej p. Agnieszki Mandryk- Krynieckiej 

X/90/2020  30 grudnia 
2020  

w sprawie zmiany w składzie 
osobowym Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
Kłodzkiego 

Uchwała została w dniu 05.01.2021 r. przesłana pocztą 
elektroniczną (e-mailem) do radnego p. Tomasza 
Nowickiego. 

X/91/2020  30 grudnia 
2020  

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

Uchwała została w dniu 05.01.2021 r. przesłana pocztą 
elektroniczną (e-mailem) do radnej p. Agnieszki Mandryk 
– Krynieckiej. 

X/92/2020  30 grudnia 
2020  

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

Uchwała została w dniu 05.01.2021 r. przesłana pocztą 
elektroniczną (e-mailem) do radnej p. Anity Piszko. 

X/93/2020  30 grudnia 
2020  w sprawie zatwierdzenia planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 
2021 

W dniu 05.01.2021 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, oddziałów 
zamiejscowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, 
samodzielnych stanowisk, pracowników  Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku 

X/94/2020  30 grudnia 
2020  w sprawie zatwierdzenia 

ramowych planów pracy komisji 
Rady Powiatu Kłodzkiego na 2021 
rok 

W dniu 05.01.2021 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, oddziałów 
zamiejscowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, 
samodzielnych stanowisk, pracowników  Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku 

X/95/2020  30 grudnia 
2020  w sprawie zatwierdzenia 

ramowego planu pracy Rady 
Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok 

W dniu 05.01.2021 r. przesłano Intra dokiem do 
dyrektorów wydziałów, kierowników referatów, oddziałów 
zamiejscowych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, 
dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, 
samodzielnych stanowisk, pracowników  Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku 

 


		2021-05-19T14:51:11+0200




