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

 
 

Nr 
uchwały 

Data 
podjęcia 
uchwały 

Uchwała w sprawie: Realizacja uchwał 

1/2020 07.01.2020 sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży 

Wykaz nieruchomości zabudowanej  poł. w Kłodzku przy 
ul. Zawiszy Czarnego 2 przeznaczonej do sprzedaży  
wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Starostwa. Zgodnie z procedurą sprzedaży 
określoną przepisami ustaw o gospodarce 
nieruchomościami po upływie terminu wywieszenia 
wykazu w dniu 09.06.2020 r. przeprowadzono I przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
(zakończony wynikiem negatywnym) 

2/2020 07.01.2020 

powołania składu Komisji 
Konkursowej do opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego  w zakresie kultury 
fizycznej  i sportu w 2020 roku 

Komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 
2020 r. dokonała merytorycznej oceny złożonych ofert w 
oparciu o art. 15 ust.1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie i na tej podstawie 
przygotowała propozycję dofinansowania, przekazaną 
na posiedzenie ZPK. 

3/2020 07.01.2020 

udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do 
zawierania porozumień z instytucjami 
wspomagającymi działalność 
dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą szkoły 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.  Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa została przesłana do 
Dyrektora Szkoły pismem z dnia 08.01.2020 r. o sygn. 
OSW.077.18.2019.OSW2. 

4/2020 09.01.2020 

przeprowadzenia ewakuacji 
mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji 
i tymczasowego umieszczenia ich 
w innych jednostkach 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego w związku z Decyzją  
Nr PZ.5581.68.05.2019.2020 Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku z dnia 9 stycznia 
2020 r. zawierającą rygor natychmiastowej 
wykonalności, zarządził przeprowadzenie ewakuacji 
mieszkańców budynku Domu Pomocy Społecznej w 
Szczytnej w likwidacji przy ul. Zamkowej 8 oraz 
upoważnił Dyrektora Domu- Panią Emilię Bogusiewicz 
do wykonania wszystkich niezbędnych czynności 
związanych z ewakuacją mieszkańców z budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji i 
tymczasowym umieszczeniem mieszkańców w domach 
pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Kłodzki 
w miejscowościach: Nowa Ruda i w Oddziale w 
Ścinawce Dolnej, Bystrzyca Kłodzka, Podzamek, Jugów 
i w oddziale szpitala przy ul. Szpitalnej nr 1 w Kłodzku. 

5/2020 14.01.2020 

ustalenia planu finansowego 
wykonania budżetu Powiatu 
Kłodzkiego, planu finansowego zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych ustawami 
oraz wielkości dochodów związanych 
z realizacją tych zadań, które 
podlegają przekazaniu do budżetu 

Poinformowano jednostki organizacyjne powiatu o 
ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, jakie mają 
do realizacji w 2020 roku, a także uchwałę przekazano 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej. 
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państwa oraz przekazania podległym 
jednostkom informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków na 
2020 rok 

6/2020 
14.01.2020 przekazania uprawnień do 

dokonywania przeniesień 
planowanych wydatków w 2020 r. 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

7/2020 
14.01.2020 rozwiązania stosunku pracy z  Panem 

Stanisławem Sijką   dyrektorem 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku 

Stosunek pracy z p. dyrektorem rozwiązano z dniem 
30.01.2020 r.  

8/2020 

14.01.2020 
ogłoszenia naboru na stanowisko 
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Kłodzku 

14.01.2020r. zamieszczono  w Biuletynie Informacji 
Publicznej informację o naborze na stanowisko dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku. Komisja 
konkursowa rekomendowała Zarządowi Powiatu 
zatrudnienie na stanowisku dyrektora p. S. Sijkę. 

9/2020 

14.01.2020 udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Rafałowi Olecha do zawarcia umowy 
w celu realizacji projektu w ramach 
programu  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.  
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i 
pełnomocnictwo  zostało  odebrane osobiście  w dniu 
15.01.2020 r. 

10/2020 

14.01.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Kłodzkiej Szkoły 
Przedsiębiorczości w Kłodzku  do 
zawarcia umowy z LTG sp. z o.o. sp.k 
we Wrocławiu w celu realizacji 
projektu w ramach Programu  
Operacyjnego Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku. Uchwała 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało  odebrane osobiście  w dniu 16.01.2020 r. 

11/2020 

14.01.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do zawarcia 
umowy w celu realizacji projektu 
w ramach programu  Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało  odebrane osobiście  w dniu 15.01.2020 r. 

12/2020 

14.01.2020 
zaopiniowania projektu gminnego 
programu ochrony środowiska 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował 
projekt „Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Kudowa-Zdrój na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 
2027”. Uchwała została przekazana Gminie Kudowa-
Zdrój. 

13/2020 14.01.2020 przyjęcia planu kontroli na 2020 rok W planie kontroli ujęto 21 kontroli. W I półroczu 
przeprowadzono 3 kontrole. 

14/2020 

14.01.2020 trwałego zaprzestania 
wykorzystywania budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Szczytnej 
w likwidacji na prowadzenie domu 
pomocy społecznej. 

W związku z zakończeniem w dniu 9 stycznia 2020 r. 
ewakuacji mieszkańców z budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji, Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego postanowił o trwałym zaprzestaniu 
wykorzystywania budynku DPS w Szczytnej w likwidacji 
na prowadzenie domu pomocy społecznej. 

15/2020 21.01.2020  zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.1.2020.ZR z dnia 23.01.2020 roku 
przesłano uchwałę do  Wójta Gminy Kłodzko 

16/2020 

21.01.2020  

sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży 

wykaz nieruchomości niezabudowanej  poł. w Bystrzycy 
Kłodzkiej w rejonie ul. Floriańskiej przeznaczonej do 
sprzedaży  wywieszony został na okres 21 dni w 
siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz 
zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. 
Zgodnie z procedurą sprzedaży określoną przepisami 
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ustawy o gospodarce nieruchomościami po upływie 
terminu wywieszenia wykazu w dniu 26.06.2020 r. 
przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości (zakończony wynikiem 
negatywnym) 

17/2020 

21.01.2020  

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację  zadań publicznych 
Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w 2020 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Umowy są zawierane na 
bieżąco. Trwa realizacja zadań. 

18/2020 

21.01.2020  udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego im. Henryka  
Sienkiewicza w Nowej Rudzie do 
zawarcia umowy w celu realizacji 
projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało  odebrane osobiście  w dniu 29.01.2020 r. 

19/2020 

21.01.2020  udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Noworudzkiej Szkoły 
Technicznej w Nowej Rudzie  do 
zawarcia umowy w celu realizacji 
projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej  Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa  pełnomocnictwo 
została odebrane osobiście przez dyrektora w dniu 
29.01.2020 r. 

20/2020 

21.01.2020  

przeniesienia Pana  Jacka Kubickiego  
- dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku do pracy 
w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kłodzku 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego uwzględnił  wniosek z dnia 
20 stycznia  2020 r. Pana Krzysztofa Bolisęgi  w sprawie  
przeniesienia do pracy                 w Powiatowym 
Urzędzie Pracy Pana Jacka Kubickiego. Przeniesienia 
dokonano w drodze porozumienia pracodawców na 
podstawie art. 22 ustawy o pracownikach 
samorządowych. Z dniem 1.02.2020 r. p. Jacek Kubicki 
został zatrudniony w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kłodzku. 
 

21/2020 
21.01.2020  

zatrudnienia  dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

Z dniem 1 lutego 2020 r. na stanowisku dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
zatrudniony został Pan Bogumił Zwardoń. 
 

22/2020 

21.01.2020  
zmiany uchwały nr 130/2019 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 czerwca 
2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Organizacyjnego Domu 
Pomocy Społecznej w Szczytnej 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie 
struktury organizacyjnej jednostki do sytuacji zaistniałej 
po ewakuacji mieszkańców DPS w Szczytnej z 
dotychczasowego miejsca świadczenia usług do innych 
Domów Pomocy Społecznej oraz do wyznaczonego 
oddziału szpitala przy ul. Szpitalnej nr 1 w Kłodzku.  
 

23/2020 

28.01.2020  udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej do zawarcia umowy w celu 
realizacji projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej   
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  i 
pełnomocnictwo zostało odebrane osobiście przez 
dyrektora w dniu 31.01.2020 r. 

24/2020 28.01.2020  wyrażenia zgody na likwidację Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
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środków trwałych środków trwałych (tj. zestaw komputerowy i urządzenie 
wielofunkcyjne) będących w posiadaniu Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie                   w Kłodzku. 
Urządzenia ze względu na długotrwałe użytkowanie oraz 
przestarzałą technologię nie nadawały się do dalszego 
użytkowania. 
 

25/2020 

28.01.2020  

zatwierdzenia Planu Pracy 
Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kłodzku na 2020 rok 

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 
środowiskowych domów samopomocy, Kierownik domu 
jest odpowiedzialny za opracowanie planu jego 
działalności na każdy rok, w uzgodnieniu  
z wojewodą. Dokument ten zatwierdza jednostka 
prowadząca lub jednostka zlecająca. Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego zatwierdził, uprzednio zaakceptowany przez 
Wojewodę Dolnośląskiego,  Plan Pracy Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku na 
2020 rok. 
 

26/2020 

28.01.2020  

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację  zadań publicznych 
Powiatu Kłodzkiego w zakresie 
turystyki w 2020 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Umowy są zawierane na 
bieżąco. Trwa realizacja zadań. 

27/2020 

28.01.2020  

wyboru i dofinansowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację  zadań publicznych 
Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury 
w 2020 r. 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. 
Informację o przyznanym dofinansowaniu przesłano 
także do beneficjentów wraz z prośbą o aktualizację 
dokumentów tj. harmonogramu i budżetu zadania  
stosowanie do przyznanej dotacji, niezbędnych do 
podpisania umowy dotacyjnej. Umowy są zawierane na 
bieżąco. Trwa realizacja zadań. 

28/2020 

28.01.2020  

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

29/2020  
28.01.2020  podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za IV kwartał 
2019 roku 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

30/2020 

04.02.2020 udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Brygidzie Gąsior  do zawarcia umowy 
w celu realizacji projektu w ramach 
programu  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej   
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
pełnomocnictwo została odebrane osobiście przez 
dyrektora w dniu 06.02.2020 r. 

31/2020 04.02.2020  zatrudnienia  dyrektora Zarządu Dróg Po przeprowadzony postępowaniu konkursowym w od 
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Powiatowych w Kłodzku dnia  5.02.2020 r. zatrudniono na stanowisku dyrektora 
ZDP p. Stanisława Sijkę. 

32/2020 

04.02.2020  
ustalenia liczby oddziałów klas 
pierwszych oraz kierunków 
kształcenia zawodowego w szkołach, 
dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Kłodzki w roku szkolnym 
2020/2021 

Został ustalony minimalny i maksymalny nabór w 
oddziałach klas pierwszych w szkołach oraz kierunki 
kształcenia zawodowego w szkołach 
ponadpodstawowych. Uchwała została uwzględniona 
przez szkoły przy sporządzaniu projektów majowych 
arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 oraz 
podczas rekrutacji do szkół. 
 

33/2020 
04.02.2020  wyrażenia zgody na przyjęcie przez 

Noworudzką Szkołę Techniczną 
w Nowej Rudzie darowizny pieniężnej 

Uchwała została przesłana do Dyrektora NST z pismem 
znak OSW.3040.6.2020.OZ1 z 13.02.2020 r. 
 

34/2020 

04.02.2020  
upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
do podejmowania wszelkich czynności 
formalno - prawnych w zakresie 
projektu pt. "Siłą dziecka jest rodzina" 
realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014 - 2020 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało przesłane w dniu 20.03.2020 r. Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego upoważnił Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku P. Bogumiła Zwardoń do 
podejmowania wszelkich czynności formalno- prawnych 
w zakresie projektu pt. „Siłą dziecka jest rodzina” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 
2020.           
 

35/2020 

04.02.2020  powołania składu komisji do spraw 
dokonania oględzin i oceny stanu 
technicznego nieruchomości poł. 
w Szczytnej przy ul. Zamkowej 8 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.  Komisja    w 
składzie Jarosław Beżyk, Andrzej Bełziuk, Tomasz 
Czerwiński, Adam Cholewa   w dniach 16-17.03.2020r. 
dokonała oględzin i opisu stanu technicznego 
nieruchomości 

36/2020 

04.02.2020  wyboru ofert oraz wysokości 
przyznanego wsparcia na realizację 
zadań publicznych powiatu kłodzkiego 
przez państwowe i samorządowe 
instytucje kultury i szkoły muzyczne w 
2020 roku 
w konkursie „Kultura w powiecie 
kłodzkim” 

Wyniki konkursu zostały zamieszczone w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego. Informację o przyznanym 
dofinansowaniu przesłano także do beneficjentów wraz z 
prośbą o aktualizację dokumentów tj. harmonogramu i 
budżetu zadania stosowanie do przyznanej dotacji, 
niezbędnych do podpisania umowy dotacyjnej. Umowy 
zostały zawarte. Trwa realizacja zadań. 

37/2020 

04.02.2020  

nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 

Przedłożenie projektu nowego Regulaminu 
Organizacyjnego podyktowane było wejściem w życie 
kolejnych nowelizacji Ustawy dnia 20 kwietnia 2004r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i 
związaną z tym koniecznością wprowadzenia 
określonych zmian kompetencyjnych poszczególnych 
komórek organizacyjnych. Zmieniły się m.in. regulacje 
prawne w zakresie obsługi cudzoziemców, zniesiono 
konieczność ustalania profili dla osób bezrobotnych a w 
maju roku 2018 roku weszło w życie  Ogólne 
Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 
Celem usprawnienia i poprawy działania Powiatowego 
Urzędu Pracy dokonano istotnej zmiany w organizacji i 
systemie zarządzania pionu rynku pracy, gdzie w 
ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej -
dotychczasowe kompetencje czterech referatów przejęły 
dwa działy. 
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W celu prawidłowej realizacji kwestią niezbędną było 
utworzenie kilku nowych stanowisk pracy: 
1) Inspektora Ochrony Danych - w związku z wejściem w 
życie z dniem 25.05.2018r.  Ogólnego Rozporządzenia o 
ochronie danych (RODO) – 0,25 etatu, 
2)  pracownika w Referacie ds. Kontroli Wewnętrznej i 
skarg – w związku z koniecznością wzmocnienia 
systemu kontroli realizacji umów cywilno-prawnych 
zawieranych w ramach środków  Funduszu Pracy i 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 0,5 etatu, 
3) pracownika do obsługi systemu e-dok celem 
prawidłowego wykonywania zadań związanych z 
obsługą elektronicznego obiegu dokumentów – 1 etat.  
Pomimo  tego w roku 2020 planuje się ograniczenie 
zatrudnienia w ramach jednostki budżetowej do wymiaru 
95 etatów 

38/2020 

07.02.2020 określenia terminu i formy 
przekazywania sprawozdań 
finansowych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych Powiatu 
Kłodzkiego 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. Poinformowano jednostki organizacyjne. 

39/2020 18.02.2020  zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.2.2020.ZR z dnia 28.02.2020 roku 
przesłano uchwałę do Wójta Gminy Kłodzko 

40/2020 

18.02.2020  upoważnienia Pana Bogumiła 
Zwardonia - Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
do składania oświadczeń woli 
w sprawach związanych 
z zawieraniem i realizacją porozumień 
w sprawie przyjęcia dziecka w pieczę 
zastępczą oraz warunków jego pobytu 
i wysokości wydatków na jego opiekę 
i wychowanie 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego upoważnił Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku P. 
Bogumiła Zwardoń do składania oświadczeń woli w 
sprawach związanych z zawieraniem  
i realizacją porozumień w sprawie przyjęcia dziecka w 
pieczę zastępczą oraz warunków jego pobytu i 
wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie. 
 

41/2020 
18.02.2020  przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku 

Zmiana regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnej sytuacji organizacyjnej w jednostce. 
 

42/2020 

18.02.2020  

udzielenia dotacji w wysokości 
15.000 zł podmiotowi leczniczemu 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku 
na realizację programu badań 
przesiewowych dla wczesnego 
wykrywania raka gruczołu krokowego 
pn. „W trosce o prostatę" 

Uchwała niniejsza została uchylona  uchwałą numer 
68/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie 
udzielenia dotacji w wysokości 15 000,00 złotych 
podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku na zakup sprzętu medycznego ochronnego. Z 
powodu epidemii koronawirusa program „W trosce o 
prostatę” nie mógł zostać zrealizowany. Na wniosek 
Dyrektora ZOZ w Kłodzku, z powodu zwiększonych 
wydatków na walkę z COVID-19, uchwała została 
uchylona.  
Przekazano do ZOZ do realizacji. 

43/2020 18.02.2020  upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku 

Uchwała przekazana dyrektorowi, realizowana na 
bieżąco.  

44/2020 
18.02.2020  wyrażenia zgody na likwidację 

i sprzedaż w formie przetargu środka 
trwałego, będącego na stanie Zarządu 
Dróg Powiatowych w Kłodzku 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku wycofał z bieżącej 
eksploatacji samochód służbowy MERCEDES-BENZ 
oraz ogłosił pierwszy przetarg na jego sprzedaż 
(postępowanie w trakcie) 

45/2020 18.02.2020  upoważnienia Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 

W związku z dużą ilością zadań wykonywanych przez 
PUP (szczególnie określonych w ramach tzw. „Tarczy 
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ds. Rynku Pracy -Pana Jacka 
Kubickiego, do podpisywania umów 
cywilno-prawnych zawieranych w 
ramach programów 
współfinansowanych i finansowanych 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020, w tym: Wiedza, 
Edukacja, Rozwój - PO WER i 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego - RPO. 

antykryzysowej”) niezbędne było upoważnienie Z-cy 
Dyrektora do wykonywania określonych zadań. 
Zastępca Dyrektora ds. Rynku Pracy – Pan Jacek 
Kubicki podpisuje umowy cywilno-prawne zawierane w 
ramach programów współfinansowanych i 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, w tym 
Wiedza, Edukacja, Rozwój – PO WER i Regionalnego 
Programu Operacyjnego – RPO.  
 

46/2020 
18.02.2020  wyrażenia zgody podmiotowi 

leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę podmiotowi 
leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na 
najem pomieszczeń w budynku głównym szpitala. 
Uchwała przekazana do ZOZ do realizacji. 

47/2020 

18.02.2020  zmieniająca uchwałę Nr 29/2020 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
28 stycznia 2020 r. w sprawie podania 
do publicznej wiadomości informacji 
o wykonaniu budżetu powiatu 
kłodzkiego za IV kwartał 2019 roku 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

48/2020 
25.02.2020  przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

Zmiana regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnej sytuacji organizacyjnej w jednostce.  
 

49/2020 

26.02.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

50/2020 

03.03.2020 upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 
do sprawowania kontroli nad 
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo - 
wychowawczymi funkcjonującymi na 
terenie Powiatu Kłodzkiego 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego upoważnił Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku P. 
Bogumiła Zwardoń do sprawowania kontroli nad 
rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy 
dziecka oraz placówkami opiekuńczo- wychowawczymi 
funkcjonującymi na terenie Powiatu Kłodzkiego. 
 

51/2020 
03.03.2020 odmowy wyrażenia opinii do 

propozycji likwidacji drogi wewnętrznej 
na terenie Gminy Lewin Kłodzki. 

Pismem KTD.7110.3.2020.ZR z dnia 03.03.2020 roku 
przesłano uchwałę do Wójta Gminy Lewin Kłodzki 

52/2020 

03.03.2020 powołania komisji do przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na 
sprzedaż, oddawanie w użytkowanie 
wieczyste, dzierżawę, najem 
nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Kłodzkiego 

uchwała weszła w życie           z dniem podjęcia. 
Komisja przeprowadziła zaplanowane przetargi na 
zasadach określonych  w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z  dnia   14.09.2004 r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów, w składzie komisji 
powołanej przedmiotową uchwałą   

53/2020 

03.03.2020 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na wybór operatora konkursu na 
mikrodotacje z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego z zakresu kultury w 2020 r. 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Termin składania 
ofert wyznaczono do 8 kwietnia br. Wpłynęła jedna oferta 
na realizację zadania. 

54/2020 03.03.2020 ogłoszenia naboru do Komisji Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
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Konkursowej do opiniowania ofert w 
otwartym konkursie na wybór 
operatora konkursu na mikrodotacje z 
przeznaczeniem  na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego z 
zakresu kultury w 2020 r. 

Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Termin składania 
zgłoszeń wyznaczono do 31 marca br. Nie wpłynęło 
żadne zgłoszenie. 

55/2020 10.03.2020 zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.4.2020.ZR z dnia 12.03.2020 roku 
przesłano uchwałę do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój 

56/2020 10.03.2020 informacji o stanie mienia Powiatu 
Kłodzkiego za 2019 rok 

uchwała weszła w życie  z dniem podjęcia. Uchwała ma 
charakter informacyjny 

57/2020 

17.03.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do zawarcia 
umowy w celu realizacji projektu 
w ramach programu  Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.  
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa i 
pełnomocnictwo  zostało przesłane w dniu 20.03.2020 r 

58/2020 

17.03.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej  do zawarcia umowy w celu 
realizacji projektu w ramach programu  
Erasmus+. 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej   
Uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  i 
pełnomocnictwo zostało przesłane w dniu 20.03.2020 r. 

59/2020 

17.03.2020 przyjęcia informacji o przebiegu 
wykonania planu finansowego 
podmiotu leczniczego "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku za rok 2019 

Uchwałą niniejszą Zarząd Powiatu Kłodzkiego przyjął 
informację o przebiegu wykonania planu finansowego 
podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku. Uchwała przekazana została do ZOZ w 
Kłodzku. 

60/2020 

17.03.2020 

przekazania darowizny rzeczowej dla 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 

W związku z epidemią koronawirusa koniecznym stał się 
zakup namiotu pneumatycznego NP.-26M wraz z 
osprzętem (tj. pompka, nagrzewnica, klimatyzator) w 
kwocie 33 000 złotych. Namiot został przekazany 
protokołem zdawczo – odbiorczym do podmiotu 
leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

61/2020 

17.03.2020 

sprawozdania rocznego z wykonania 
budżetu Powiatu Kłodzkiego za 
2019 r. 

Sprawozdanie przekazano do Biura Rady Powiatu 
Kłodzkiego (Biuro Zarządu), Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu 
(WFB) w wersji papierowej, zmieszczono na stronie 
internetowej BIP Powiatu Kłodzkiego (WFB), a także 
przekazano do publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego (Biuro Zarządu). 
Sprawozdanie opublikowano w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego w dniu 29.05.2020. poz. 
3443. 

62/2020 

17.03.2020 zbiorczej informacji z dokonanych 
umorzeń, odroczeń terminu zapłaty 
oraz rozłożonych na raty należności 
pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny w 2019 r. 

Sprawozdanie przekazano do Biura Rady Powiatu 
Kłodzkiego (Biuro Zarządu) w wersji papierowej. 

63/2020 

17.03.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
zmianach w ich planach finansowych wydatków 
budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano 
do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, 
Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z 
wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST 
BeSTi@. 
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64/2020 
17.03.2020 zmiany w Wieloletniej Prognozie 

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

65/2020 

27.03.2020 
przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Pomocy 
Społecznej w Podzamku  

Zmiana Regulaminu związana była z utworzeniem w 
jednostce stanowiska Głównego Specjalisty Działu 
Terapeutyczno – Opiekuńczego koordynującego zadania 
DTO: pracowników socjalnych, dietetyka, opiekunów, 
pokojowych i instruktorów terapii. 
 

66/2020 

27.03.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

67/2020 

08.04.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

68/2020 

17.04.2020 
udzielenia dotacji w wysokości 
15 000,00 złotych podmiotowi 
leczniczemu "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku na zakup 
sprzętu medycznego ochronnego 

 Po podpisaniu umowy z podmiotem leczniczym „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku do jednostki została 
przekazana dotacja 15 000 złotych celem zakupu 
sprzętu medycznego ochronnego. Zgodnie z umową 
CRU/ SPZ/125/2020 z dnia 21 maja 2020 roku podmiot 
winien rozliczyć przedmiotową dotację do dnia 18 
grudnia 2020 roku. 

69/2020 

17.04.2020 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłodzku – Pana 
Krzysztofa Bolisęgi, do wykonywania 
wszelkich czynności, w tym 
podpisywania umów cywilnoprawnych 
w zakresie pomocy dla 
przedsiębiorców przyznawanej na 
podstawie art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych  (Dz. U. z 2020r. poz. 
374 ze zm.), realizowanych w ramach 
programów współfinansowanych i 
finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020. 

Tutejszy Urząd rozpoczął realizację zadań w ramach 
tzw. „Tarczy antykryzysowej” w zakresie pomocy dla 
przedsiębiorców przyznawanej na podstawie ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 374 ze zm.) 
Instrumenty realizowane w chwili obecnej w ramach w/w 
ustawy a finansowane z Funduszu Pracy lub w ramach 
programów współfinansowanych i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020 przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kłodzku to: 
1) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i 
średnich przedsiębiorców:  
stan na dzień 03.08.2020r.: 
– ilość złożonych wniosków - 709 
– ilość podpisanych umów -  582 
 
2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych 
stan na dzień 03.08.2020r.: 
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– ilość złożonych wniosków - 1383 
– ilość podpisanych umów -  1203 
 
3) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby 
prawne, kluby sportowe 
stan na dzień 03.08.2020r.: 
– ilość złożonych wniosków - 9 
– ilość podpisanych umów -  5 
 

70/2020 

17.04.2020 

upoważnienia Z-cy Dyrektora 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku 
ds. Rynku Pracy – Pana Jacka 
Kubickiego,  do wykonywania 
wszelkich czynności, w tym 
podpisywania umów cywilnoprawnych 
w zakresie pomocy dla 
przedsiębiorców przyznawanej na 
podstawie art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 
374),  realizowanych w ramach 
programów współfinansowanych i 
finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020. 

Tutejszy Urząd rozpoczął realizację zadań w ramach 
tzw. „Tarczy antykryzysowej” w zakresie pomocy dla 
przedsiębiorców przyznawanej na podstawie ustawy z 
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. 
poz. 374 ze zm.) 
Instrumenty realizowane w chwili obecnej w ramach w/w 
ustawy a finansowane z Funduszu Pracy lub w ramach 
programów współfinansowanych i finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
perspektywy finansowej 2014-2020 przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Kłodzku to: 
1) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i 
średnich przedsiębiorców:  
stan na dzień 03.08.2020r.: 
– ilość złożonych wniosków - 709 
– ilość podpisanych umów -  582 
 
2) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych 
stan na dzień 03.08.2020r.: 
– ilość złożonych wniosków - 1383 
– ilość podpisanych umów -  1203 
 
3) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne dla organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby 
prawne, kluby sportowe 
stan na dzień 03.08.2020r.: 
– ilość złożonych wniosków - 9 
– ilość podpisanych umów -  5 
 

71/2020 17.04.2020 zwolnienia ze stanowiska dyrektora   
Domu Pomocy Społecznej 

Z dniem 30.04.2020r. na wniosek p. Adama 
Frankowskiego za porozumieniem stron została 
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w Podzamku rozwiązana umowa o pracę na stanowisku dyrektora 
DPS w Podzamku. 

72/2020 

17.04.2020 
ogłoszenia naboru na stanowisko 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Podzamku 

W dniu 17.04. 2020r. informacja o naborze została 
zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Powiatu Kłodzkiego. Komisja konkursowa 
rekomendowała zatrudnienie na stanowisku dyrektora p. 
Małgorzatę Pajor. 

73/2020 

28.04.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Technikum nr 1 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do   
podpisania w imieniu Powiatu 
Kłodzkiego  porozumienia w sprawie 
wykorzystywania systemu 
teleinformatycznego i publicznej 
aplikacji mobilnej w celu wydawania  
legitymacji szkolnej w projekcie 
„mLegitymacja szkolna” 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało przesłane w dniu 05.05.2020 r. 

74/2020 

28.04.2020 udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Branżowej Szkoły I 
Stopnia nr 1 wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Technicznych w 
Kłodzku do podpisania w imieniu 
Powiatu Kłodzkiego porozumienia w 
sprawie wykorzystywania systemu 
teleinformatycznego i publicznej 
aplikacji mobilnej w celu wydawania 
legitymacji szkolnej w projekcie 
„mLegitymacja szkolna” 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora 
Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo  
zostało przesłane w dniu 05.05.2020 r. 

75/2020 

28.04.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego 
na 2020 rok 

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

76/2020 

28.04.2020 wyboru i dofinansowania oferty 
złożonej w otwartym konkursie ofert 
na wybór operatora konkursu na 
mikrodotacje z przeznaczeniem na 
realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu kultury 
w 2020 roku 

Wyniki konkursu zamieszczone zostały w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Na 
podstawie uchwały została zawarta umowa na 
realizację zadania pn. „Powiatowe Kulturalne Granty 
działaj Lokalnie 2020”. 

77/2020 

29.04.2020 

zatrudnienia  dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku 

Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym z 
dniem  
1 maja 2020 r. na stanowisku dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej                    w Podzamku zatrudniona została 
Pani Małgorzata Pajor. 
 

78/2020 
06.05.2020 opracowania projektu budżetu 

powiatu na rok 2021 oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2024 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

79/2020 15.05.2020  upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego upoważnił Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku P. 
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Rodzinie w Kłodzku do 
podejmowania wszelkich czynności 
w zakresie realizacji projektu 
„Wsparcie na starcie! Pomoc 
rodzinie oraz wsparcie pieczy 
zastępczej poprzez utworzenie 
placówki wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży w Centrum 
Aktywności Lokalnej w Kłodzku” nr 
RPDS.09.02.01-02-0019/18 
realizowanego w partnerstwie 
z Gminą Miejską Kłodzko w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014 - 
2020 (RPO WD) 
współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Bogumiła Zwardoń do podejmowania wszelkich 
czynności w zakresie realizacji projektu „Wsparcie na 
starcie! Pomoc Rodzinie oraz wsparcie pieczy 
zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności 
Lokalnej w Kłodzku”  
nr RPDS.09.02.01-02-0019/18 realizowanego w 
partnerstwie z Gminą Miejską Kłodzko w ramach 
Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014- 2020 (RPO WD) współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
 

80/2020 
15.05.2020 podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
Powiatu Kłodzkiego za 2019 rok 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 
 

81/2020 
15.05.2020 podania do publicznej wiadomości 

informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za I kwartał 
2020 roku 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 
 

82/2020  

15.05.2020 
 zmiany Uchwały nr 157/2018 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 
października 2018 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

Zmiany  dotyczą dostosowania struktury organizacyjnej 
do potrzeb urzędu. 

83/2020 

21.05.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Liceum 
Ogólnokształcącego  im. Henryka 
Sienkiewicza w Nowej Rudzie  do   
podpisania w imieniu Powiatu 
Kłodzkiego  porozumienia w sprawie 
wykorzystywania systemu 
teleinformatycznego i publicznej 
aplikacji mobilnej w celu wydawania  
legitymacji szkolnej w projekcie 
„mLegitymacja szkolna” 

Zostało udzielone pełnomocnictwo dla Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie. Uchwała w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa i pełnomocnictwo  
zostało odebrane osobiście w dniu 28.05.2020 r. 

 

84/2020 

21.05.2020 
upoważnienia Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku - 
Pani Małgorzaty Pajor do 
podejmowania wszelkich czynności 
prawnych w zakresie realizacji 
zadania: "Remont i adaptacja 
pomieszczeń oraz wymiana urządzeń 
w obiektach DPS w Podzamku jako 
element realizacji potrzeb osób 
niepełnosprawnych na lata 2020-

Zarząd Powiatu Kłodzkiego upoważnił Dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku Panią Małgorzatę 
Pajor do podejmowania wszelkich czynności prawnych w 
zakresie realizacji zadania : „Remont i adaptacja 
pomieszczeń oraz wymiana urządzeń w obiektach DPS 
w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób 
niepełnosprawnych na lata 2020-2022”. 
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2022". 

85/2020 

29.05.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

 

86/2020 

03.06.2020  
wyznaczenia Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku do 
realizacji pilotażowego programu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych "Aktywny 
samorząd" oraz upoważnienia 
Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku do 
wykonywania zadań zwiazanych 
z realizacją programu "Aktywny 
samorząd". 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyznaczył Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do realizacji 
pilotażowego  programu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Aktywny 
samorząd” oraz upoważnił Dyrektora jednostki- Pana 
Bogumiła Zwardoń do wykonywania zadań związanych  
z realizacją przedmiotowego programu. 

 

87/2020  

03.06.2020 
zatwierdzenia regulaminu XVI Edycji 
Powiatowego Konkursu "Najlepsze 
inicjatywy społeczności lokalnych" 
w ramach programu "Odnowa wsi 
powiatu Kłodzkiego" 

zatwierdzony regulamin Konkursu został rozesłany do 
wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu 
kłodzkiego oraz opublikowany na stronach 
internetowych. 

88/2020 
10.06.2020 

zwolnienia ze stanowiska dyrektora 
Domu Dziecka w Domaszkowie 

Na wniosek p. Zofii Sornat w związku z przejściem na 
emeryturę  umowa o pracę została rozwiązana z dniem 
28.07.2020r.  

89/2020 
10.06.2020 

zwolnienia ze stanowiska dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

Na wniosek p. Renaty Błażej  w związku z przejściem na 
emeryturę  umowa o pracę została rozwiązana z dniem 
24.07.2020r. 

90/2020 

10.06.2020 

ogłoszenia konkursu  na stanowisko 
dyrektora Domu Dziecka 
w Domaszkowie 

W dniu 12.06. 2020r. informacja o konkursie  została 
zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej.Po przeprowadzonym postępowaniu 
konkursowym komisja konkursowa rekomendowała 
zatrudnie na stanowisku dyrekotora p. Moniki Bielskiej. 

91/2020 

10.06.2020 

ogłoszenia konkursu  na stanowisko 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Bystrzycy Kłodzkiej 

W dniu 12.06. 2020r. informacja o konkursie  została 
zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej. Po przeprowadzonym postępowaniu 
konkursowym komisja konkursowa rekomendowała 
zatrudnie na stanowisku dyrekotora p. Patrycji 
Mikołajczyk.. 

92/2020 

10.06.2020 
wyrażenia zgody na likwidację środka 
trwałego będącego na stanie Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
kamery analogowej VHS marki Panasonic (rok produkcji 
1996) . Środek trwały był przestarzały technologicznie. 
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93/2020 

10.06.2020 

wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny pieniężnej przez Dom 
Dziecka w Domaszkowie 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie 
darowizny pieniężnej od Nadleśnictwa Międzylesie w 
wysokości 2 000 zł. Darowiznę przeznaczono na 
dofinansowanie zakupu rękawic, masek oraz środków do 
dezynfekcji niezbędnych w walce z COVID-19. 

 

94/2020 

10.06.2020 

wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny pieniężnej przez Dom 
Pomocy Społecznej w Podzamku 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na przyjęcie 
darowizny pieniężnej od osoby fizycznej w wysokości 1 
200 zł. Darowiznę przeznaczono na zakup termometru 
elektronicznego bezdotykowego oraz na 
przeprowadzenie dezynfekcji pomieszczeń w Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku. 

 

95/2020 

10.06.2020 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Kłodzkiego 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Kłodzkiego. 

 

96/2020 

10.06.2020 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
obejmujących działalność w zakresie 
społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Kłodzkiego 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych obejmujących 
działalność w zakresie społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego. 

 

97/2020 

10.06.2020 

ogłoszenia naboru członków Komisji 
konkursowych do opiniowania ofert 
złożonych w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego w zakresie: 
wspierania osób niepełnosprawnych, 
pieczy zastępczej oraz pomocy 
społecznej, w roku 2020 i 2021 

Zgłoszeni w wyniku ogłoszonego naboru kandydaci będą 
uczestniczyć  
w pracach Komisji konkursowych opiniujących oferty 
złożone przez organizacje pozarządowe lub inne 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania 
osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz 
pomocy społecznej. 

 

98/2020 

16.06.2020  
wyrażenia zgody na prowadzenie 
dzienników lekcyjnych w Regionalnej 
Szkole Turystycznej w Polanicy- 
Zdroju wyłącznie w formie 
elektronicznej 

Została wyrażona zgoda na prowadzenie w Regionalnej 
Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej od roku 
szkolnego 2020/2021. Informacja o wyrażeniu zgody 
została przekazana Dyrektorowi szkoły pismem z  dnia 
16 czerwca 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.2.2020.OZ4 

99/2020 

19.06.2020 
zmiany uchwały nr 93/2014 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 kwietnia 
2014 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu organizacyjnego Domu 
Pomocy Społecznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. Ze 
względu na prowadzenie dwóch odrębnych typów Domu 
w budynkach przy ul. Górnej 23 dla osób przewlekle 
somatycznie chorych i Pl. Szpitalny 5 dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, utworzono stanowisko 
Głównego Specjalisty Działu Terapeutyczno- 
Opiekuńczego, do zadań którego należy organizowanie 
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pracy DTO, aby zaoferować mieszkańcom bogatą ofertę 
zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

 

100/2020 

19.06.2020 
zmiany uchwały nr 65/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 marca 
2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Organizacyjnego Domu 
Pomocy Społecznej w Podzamku 

Zmiana Regulaminu miała na celu dostosowanie do 
aktualnych potrzeb organizacyjnych w jednostce. 

 

101/2020 

19.06.2020 

nieodpłatnego przekazania mienia - 
samochodu osobowego marki Opel 
Movano dla Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie 

W związku z procesem likwidacji Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej, samochód będący na stanie 
jednostki stał się zbyteczny. Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który 
dofinansował zakup pojazdu wyraził zgodę na jego 
przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w 
Nowej Rudzie.  

102/2020 

19.06.2020 
nieodpłatnego przekazania mienia - 
samochodu osobowego marki Skoda 
Roomster dla Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie 

W związku z procesem likwidacji Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej, samochód będący na stanie 
jednostki stał się zbyteczny. Pojazd został przekazany 
na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. 

103/2020 

29.06.2020 

wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem 
i dzierżawę 

W związku z wnioskiem Dyrektora ZOZ w Kłodzku o 
zatwierdzenie do realizacji uchwał Rady Społecznych 
podjętych na posiedzeniu 5 czerwca 2020 roku. Zarząd 
Powiatu Kłodzkiego podjął przedmiotową uchwałę, w 
które wyraziła zgodę na: 

1. Najem powierzchni 1,5 m2 w pomieszczeniu 
magazynu odpadów niebezpiecznych na terenie Szpitala 
w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej 1 dla firmy CENMED - 
Stanisław Suder, ul. Canaletta 28,  

51-650 Wrocław. 

2. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie 
tablicy reklamującej hotel ***Adam & Spa w 
wyznaczonym miejscu na terenie Szpitala w Kudowie- 
Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c. 

3. przedłużenie umowy dzierżawy panu Tadeuszowi 
Smolnikowi zam. w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 
22/5 terenu niezabudowanego o powierzchni 30 m2 
usytuowanego na terenie Szpitala w Kudowie - Zdroju 
przy ul. Zdrojowej 36c. 

4. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie 
tablicy dotyczącej reklamy firmy NOWA, MEDIA 
SPÓŁKA CYWILNA w wyznaczonym miejscu na terenie 
Szpitala w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c. 

Przekazano do ZOZ do realizacji 
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104/2020 

29.06.2020 
powołania Kapituły Uczniowskiego 
Programu Stypendialnego Powiatu 
Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum",  
ustalenia jej zadań oraz trybu 
działania 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. Została powołana Kapituła 
Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu 
Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” oraz określone 
zasady jej działania. Szkoły złożyły wnioski zgodnie ze 
wzorem określonym uchwałą. 

105/2020 

29.06.2020 

 określenia wzoru umowy 
stypendialnej w ramach 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego 
,,Discipulus Exemplorum’’ 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. Wzór umowy stypendialnej 
zostanie zastosowany do zawarcia umów pomiędzy 
wybranymi przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
stypendystami, a Powiatem Kłodzkim dotyczących 
przekazania stypendiów w ramach Uczniowskiego 
Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego 
„Discipulus Exemplorum”. 

106/2020 

29.06.2020 
rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Kulturalnego „Góry Babel”, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na 
tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Na podstawie 
uchwały w dniu 8 lipca br. z beneficjentem zawarta 
została umowa na realizację zadania publicznego pn. 
„Festiwal Góry Literatury”. 

107/2020 

29.06.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

108/2020 

07.07.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku do złożenia 
wniosku i zawarcia umowy w celu 
realizacji projektu w konkursie 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
10.07.2020 r. 

109/2020 
07.07.2020 

zatrudnienia  dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 

Z dniem 25 lipca 2020r. p. Patrycja Mikołajczyk została 
zatrudniona na stanowisku dyrektora DPS w Bystrzycy 
Kłodzkiej. 

110/2020 

07.07.2020 

oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej podmiotu leczniczego 
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego dokonał 
oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotu 
leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. 
Uchwałę przekazano podmiotowi leczniczemu „Zespół 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 

111/2020 
14.07.2020 

zatrudnienia  dyrektora Domu Dziecka 
w Domaszkowie 

Z dniem 28 lipca 2020r. p. Monika Bielska  została 
zatrudniona na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w 
Domaszkowie. 

112/2020 14.07.2020 
zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
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2020 rok zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami 
JST BeSTi@. 

113/2020 

21.07.2020  

zlecenia organizacjom pozarządowym 
realizacji w 2020 roku zadań 
publicznych obejmujących działalność 
w zakresie integracji społecznej osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Kłodzkiego 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań 
publicznych obejmujących działalność w zakresie 
społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Kłodzkiego, zlecił realizację zadań, w formie 
powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym. 
Oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu 
konkursowym, a w zakresie oceny merytorycznej 
uzyskały co najmniej 60% z możliwych do uzyskania 
punktów. 

114/2020  

21.07.2020  

zlecenia organizacjom pozarządowym 
realizacji w 2020 roku zadań 
publicznych z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Kłodzkiego 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań 
publicznych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 
Kłodzkiego, zlecił realizację zadań organizacjom 
pozarządowym. Oferty spełniły wymogi formalne 
określone w ogłoszeniu konkursowym, a w zakresie 
oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 60% z 
możliwych do uzyskania punktów. 

115/2020 

21.07.2020  
wyrażenia zgody na prowadzenie 
dzienników w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku wyłącznie 
w formie elektronicznej 

Została wyrażona zgoda na prowadzenie w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku 
dzienników wyłącznie w formie elektronicznej od roku 
szkolnego 2020/2021. Informacja o wyrażeniu zgody 
została przekazana Dyrektorowi szkoły pismem z  dnia 
03 sierpnia 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.6.2020.OZ4. 

116/2020 

21.07.2020  

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pana Jakuba Mydłowskiego 
ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia   29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3 

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym  w uchwale składzie. 

117/2020 

21.07.2020  

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Iwony Sienkiewicz  ubiegającej 
się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3    

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale  składzie komisji. 

118/2020 

21.07.2020  
powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Joanny Mazurkiewicz  
ubiegającej się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia  29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3  
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Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale składzie komisji. 

119/2020 

21.07.2020  

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Patrycji Wójcik  ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia  29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3  

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale  składzie komisji 

120/2020 

21.07.2020  

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pana Dariusza Szweda ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3   

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale  składzie komisji. 

121/2020 

21.07.2020  

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Kamili Wyrwy ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3   

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale  składzie komisji. 

122/2020 

21.07.2020  

zaopiniowania projektu gminnego 
programu ochrony środowiska 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował 
projekt „Program Ochrony Środowiska dla Miasta 
Polanica-Zdrój na lata 2020-2023 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2027 r., uchwała opublikowana w BIP 

123/2020 

28.07.2020 

wyznaczenia Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku do 
realizacji projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w 
okresie epidemii COVID-19” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 
oraz upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłodzku do podejmowania 
wszelkich czynności formalno – 
prawnych związanych w realizacją 
projektu.   

W związku z realizacją przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej projektu „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19” w partnerstwie z 16 Wojewodami oraz we 
współpracy z samorządami powiatów  

i województw, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyznaczył 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do 
realizacji projektu oraz upoważnił Dyrektora PCPR do 
podejmowania wszelkich czynności formalno- prawnych 
związanych z realizacją projektu. Celem projektu było 
zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków 
wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W 
ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dla 
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zakupiono 
sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt 
audiowizualny, a także środki ochrony indywidualnej 
(maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Ponadto w 
ramach projektu zakupiono wyposażenie do organizacji 
miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy 
zastępczej. 
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124/2020 

28.07.2020 
podania do publicznej wiadomości 
informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za II kwartał 2020 
roku.  

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

125/2020  

28.07.2020  

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok.  

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

126/2020 

07.08.2020 
zmiany Uchwały  nr 157/2018 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
17 października 2018 r. w sprawie  
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

Zmiany  dotyczą dostosowania struktury organizacyjnej 
do potrzeb urzędu. 

127/2020 

12.08.2020 

zmiany uchwały  nr 203/2014 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
23 września 2014 r.  w sprawie 
określenia wzoru umowy stypendialnej 
w ramach Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego 
,,Discipulus Exemplorum’’ 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. 

Został określony wzór umowy stypendialnej w  
Uczniowskim Programie Stypendialnym Powiatu 
Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum”. Wzór umowy 
stypendialnej został zastosowany do zawarcia umów 
pomiędzy wybranymi przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego 
stypendystami, a Powiatem Kłodzkim. Uchwała nr 
105/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. traci moc. 

128/2020 

18.08.2020  
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Psychologiczno-
Pedagogicznego w Kłodzku 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. W Powiatowym Centrum 
Psychologiczno- Pedagogicznym w Kłodzku od 01 
września 2020 r. obowiązuje nowy regulamin 
organizacyjny. 

129/2020 

18.08.2020  
udzielenia Pani Patrycji Mikołajczyk- 
Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej 
pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Kłodzkiego w sprawach 
o likwidację niepodjętych depozytów 
po zmarłych mieszkańcach Domu 
Pomocy Społecznej w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego udzielił Pani Patrycji 
Mikołajczyk- Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej pełnomocnictwa do reprezentowania 
Powiatu Kłodzkiego  

w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów po 
zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

130/2020 

18.08.2020 
zmiany Uchwały nr 217/2016 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
29 listopada 2016 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictw dyrektorom 
powiatowych jednostek 
organizacyjnych 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego. 

131/2020 26.08.2020 
zaopiniowania propozycji zaliczenia Pismem KTD.7110.8.2020.ZR z dnia 31.08.2020 roku 
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dróg do kategorii drogi gminnej przesłano uchwałę do Burmistrza Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka 

 

132/2020 
26.08.2020 

zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.9.2020.ZR z dnia 31.08.2020 roku 
przesłano uchwałę do Gminy Stronie Śląskie 

133/2020 

26.08.2020 
zmiany uchwały nr 117/2020  Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 
2020 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Iwony 
Sienkiewicz  ubiegającej się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia   26.08.2020 sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3 

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym  w uchwale składzie komisji. 

134/2020 

26.08.2020 
zmiany uchwały nr 118/2020  Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 
2020 r. w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Joanny 
Mazurkiewicz  ubiegającej się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia  26.08.2020 sygn. 
OSW.4370.1.2020.OZ3 

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym  w uchwale składzie komisji. 

135/2020 

26.08.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi  Zespołu 
Szkół  Technicznych w Kłodzku  
w celu złożenia dokumentacji 
i podpisania umowy z Ministerstwem 
Obrony Narodowej dotyczącej 
dofinansowania  w programie "Zostań 
Żołnierzem Rzeczypospolitej". 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
28.08.2020 r. 

136/2020 

26.08.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

137/2020 

26.08.2020 
informacji o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu kłodzkiego, 
o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej powiatu 
kłodzkiego oraz informacji 
z wykonania planów finansowych 
samorządowych osób prawnych za 
I półrocze 2020 r. 

Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu i 
Rady Powiatu Kłodzkiego oraz zamieszczono na stronie 
internetowej w BIP Powiatu Kłodzkiego. 

138/2020 

01.09.2020 
przyznania stypendium w ramach 
Uczniowskiego Programu 
Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego 
,,Discipulus Exemplorum" za rok 
szkolny 2019/2020 

Zostało przyznane stypendium dla 18 uczniów szkół 
prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 
2020/2021. Informacja w sprawie przyznania stypendiów 
została przekazana do szkół pismem z dnia 02 września 
2020 r. o sygn.OSW.4362.3.2020.OZ4. 
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139/2020 

01.09.2020 
przeprowadzenia kontroli wykonania 
zadania publicznego „ Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia  nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w roku 2020" 
realizowanego przez Fundację 
w Służbie Wsi 

W dniach 8.09-31.10.2020r. została przeprowadzona 
kontrola realizacji zadania „Powierzenie prowadzenia 
punktów nieodpłatnej pomocy prawej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia  
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020". 
Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości. 

140/2020  

08.09.2020  
uzgodnienia prowadzenia nadzoru 
nad pomieszczeniami szkoły i terenem 
wokół I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Bolesława Chrobrego  w Kłodzku 
w postaci środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoringu) 

Uchwała została przekazana do szkoły pismem z dnia 10 
września 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.9.2020.OZ4. 

Uchwała została ogłoszona na BIP Starostwa 
Powiatowego w Klodzku. 

Uchwała obowiązuje. 

141/2020 

08.09.2020 
uzgodnienia prowadzenia nadzoru 
nad pomieszczeniami szkoły i terenem 
wokół Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii  w Kłodzku w postaci 
środków technicznych 
umożliwiających rejestrację obrazu 
(monitoringu) 

Uchwała została przekazana do szkoły pismem z dnia 14 
września 2020 r. o sygn. OSW.4323.2.14.2020.OZ3. 

Uchwała została ogłoszona na BIP Starostwa 
Powiatowego  

Uchwała obowiązuje. 

142/2020 

08.09.2020 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Domu Wczasów 
Dziecięcych w Dusznikach Zdroju 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. Uchwała została przekazana 
do placówki pismem z dnia 14 września 2020 r. o sygn. 
OSW.4323.2.15.2020.OZ3. 

143/2020  

08.09.2020 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłodzku -Pana 
Krzysztofa Bolisęgi do wykonywania 
wszelkich czynności, w tym 
podpisywania umów cywilno-
prawnych w ramach realizacji projektu 
partnerskiego pn.: ,,Otwórz się na 
zmiany II" w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś 
priorytetowa 9 Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna Integracja. 

PUP w Kłodzku podpisał z Fundacją RAZEM z 
Wałbrzycha porozumienie partnerskie oraz złożył do 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt 
konkursowy pn. „Otwórz się na zmiany II”  w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, 
Działanie 9.1 Aktywna Integracja 

144/2020 

11.09.2020 

sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży 

Wykaz nieruchomości zabudowanej  poł. w Nowej 
Rudzie przy ul. Obozowej przeznaczonej do sprzedaży  
wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Starostwa.  

Zgodnie z procedurą sprzedaży określoną przepisami 
ustawy                    o gospodarce nieruchomościami po 
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upływie terminu wywieszenia wykazu w dniu 29.12.2020 
r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż nieruchomości (zakończony wynikiem 
negatywnym) 

145/2020 

11.09.2020 

zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2020 rok. 

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

146/2020 

18.09.2020 
udzielenia dotacji w wysokości 
40 000,00 złotych podmiotowi 
leczniczemu "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku na 
dofinansowanie zakupu 2 kabin 
dezynfekcyjnych 

Zgodnie z uchwałą ZPK, podmiotowi leczniczemu 
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przekazane 
zostały środki finansowe w kwocie 40 000,00 złotych na 
dofinansowanie zakupu dwóch kabin dezynfekcyjnych. 
Dotacja została rozliczona w terminie, zgodnie z umową 
nr CRU/ZKB/325/2020 z dnia 1 października 2020 roku . 

147/2020 

18.09.2020 
zmiany uchwały nr 13/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 stycznia 
2020 r. w sprawie przyjęcia planu 
kontroli na 2020 rok 

Zaktualizowana plan kontroli z uwagi na wystąpienie 
sytuacji pandemicznej i brak możliwości 
przeprowadzania kontroli w jednostkach 
organizacyjnych. 

148/2020 

18.09.2020 

harmonogramu konsultacji 
społecznych  w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok , wzoru formularza 
zgłoszenia propozycji  zadania oraz 
listy osób popierających zgłoszone 
zadanie do Budżetu Obywatelskiego 
Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok 

Kolejne etapy realizacji BO na 2021 rok zatwierdzone 
harmonogramem przez ZPK zostały zrealizowane i 
zakończone, w tym: 1. Składanie przez mieszkańców 
propozycji zadań,  
 2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół 
Weryfikacyjny, 3. Podanie do publicznej wiadomości 
zweryfikowanej listy zadań, 4. Składanie odwołań od 
wyników weryfikacji o niedopuszczeniu projektu pod 
głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 5.  Podanie 
do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej 
przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które 
zostaną poddane pod głosowanie, 7.  Głosowanie nad 
propozycjami zadań, 8. Weryfikacja oddanych głosów i 
liczenie głosów ważnych, 9. Ogłoszenie wyników 
konsultacji 

149/2020 

18.09.2020 
ustalenia planu finansowego dla 
otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

150/2020 
28.09.2020 

zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Uchwała odebrana osobiście przez pracownika Urzędu 
Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w dniu 29.09.2020 
roku 

151/2020 

30.09.2020 
wyrażenia zgody na likwidację 
środków trwałych będących na stanie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Szczytnej w likwidacji 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację 
środków trwałych wymienionych w uchwale, będących 
na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w 
likwidacji. 
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152/2020 

30.09.2020 
wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środka trwałego 
będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie środka trwałego: schodołazu liftikar- 
kroczącego, będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji na rzecz Domu 
Pomocy społecznej w Podzamku. 

153/2020 

30.09.2020 
wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych 
będących na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych wymienionych w uchwale, 
będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w 
Szczytnej w likwidacji na rzecz Domu Pomocy 
społecznej w Nowej Rudzie. 

154/2020 

30.09.2020 
wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środka trwałego 
będącego na stanie Domu Pomocy 
Społecznej w Szczytnej w likwidacji 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne 
przekazanie środka trwałego- Pralnicowirówki, będącej 
na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w 
likwidacji na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kłodzku. 

155/2020 

30.09.2020 
ogłoszenia II edycji konkursu pn. 
„Kultura w powiecie kłodzkim” na 
realizację zadania publicznego 
powiatu kłodzkiego przez państwowe i 
samorządowe instytucje kultury w 
2020 roku. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Termin składania ofert wyznaczono 
od 30 września do 6 października 2020 r. Na konkurs 
wpłynęła 1 oferta. 

156/2020 

30.09.2020 
rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Inicjatyw Społeczno-Artystycznych 
"Szczyty-Kultury", złożonej z 
pominięciem otwartego konkursu ofert 
w trybie art. 19a ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie uchwały 9 października 2020 r. została 
zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. 
„Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – Bawimy się w 
Szczytnej ”. 

157/2020 

30.09.2020 
skierowania do konsultacji  projektu 
„Programu współpracy Powiatu 
Kłodzkiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021 ” 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Wpłynął 1 wniosek z uwagami do 
Programu, który został ujęty w przedmiotowym 
dokumencie. 

158/2020 

30.09.2020 
ustalenia planu finansowego dla 
otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

159/2020 

30.09.2020 

zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego 
na 2020 rok.   

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

160/2020 07.10.2020 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert Dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z umową zawartą 
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na realizację zadania powiatu 
kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na 
terenie powiatu kłodzkiego trzech 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
socjalizacyjnego". 

pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Zgromadzeniem Sióstr 
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej w Leśnicy, zakończył się termin realizacji 
zadania pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego 
trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych typu 
socjalizacyjnego” każdej dla 14 wychowanków. Celem 
zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotowego zadania 
z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, ogłoszono konkurs ofert na realizację 
przedmiotowego zadania. 

161/2020 

16.10.2020 
dofinansowania oferty złożonej w II 
edycji  konkursu na realizację zadań 
publicznych powiatu kłodzkiego przez 
państwowe i samorządowe instytucje 
kultury w 2020 roku w konkursie 
„Kultura w powiecie kłodzkim” 

Na podstawie uchwały została zawarta umowa na 
realizację zadania publicznego realizowanego przez 
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju pn. 
„Udostępnienie społeczeństwu ziemi kłodzkiej Kronik 
Josepha Kőglera w wyniku przetłumaczenia oryginalnych 
tekstów na j. polski, cz. 1 Kłodzko”. 

162/2020 

16.10.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi  Zespołu 
Szkół  Technicznych w Kłodzku  
w celu zawarcia umowy, jej realizacji i 
rozliczenia w ramach IV edycji 
Programu MON "Certyfikowane 
Wojskowe Klasy Mundurowe". 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
27.10.2020 r. 

163/2020 
16.10.2020 przekazania kosztów odsetek 

poniesionych za czas trwania 
inwestycji dla Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku 

Uchwałę przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w 
Kłodzku 

164/2020 

16.10.2020 
zmiany Uchwały nr 210/2016 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad 
prowadzenia scentralizowanych 
rozliczeń podatku od towarów i usług 
przez Powiat Kłodzki 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego oraz przekazano e-mailem do jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego wchodzących w 
skład centralizacji VAT. 

165/2020 

16.10.2020 
przyjęcia REGULAMINU XVII EDYCJI 
POWIATOWEGO KONKURSU 
EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO 
DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU 
KŁODZKIEGO 

Konkurs został zrealizowany i rozliczony. 

166/2020 

16.10.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok.  

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

167/2020 

21.10.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi  Zespołu Szkół 
Technicznych w Kłodzku  do złożenia 
wniosku  o akredytację w programie 
Erasmus na lata 2021 -2027. 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
27.10.2020 r. 
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168/2020 

21.10.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi   Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Bystrzycy 
Kłodzkiej  do złożenia wniosku  o 
akredytację w programie Erasmus na 
lata 2021 -2027. 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
27.10.2020 r. 

169/2020 

21.10.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Kłodzkiej Szkoły  
Przedsiębiorczości w Kłodzku  do 
złożenia wniosku  o akredytację w 
programie Erasmus na lata 2021 -
2027. 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
27.10.2020 r. 

170/2020 

21.10.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Noworudzkiej Szkoły 
Technicznej w Nowej Rudzie  do 
złożenia wniosku  o akredytację w 
programie Erasmus na lata 2021 -
2027. 

Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 
27.10.2020 r. 

171/2020 

21.10.2020 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłodzku – Pana 
Krzysztofa Bolisęgi do wykonywania 
wszelkich czynności, w tym 
podpisywania umów cywilno-
prawnych w ramach projektu 
partnerskiego pn.: „Dotacja - Firma – 
Sukces”  realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 Oś 
priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 
8.3 Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy 

PUP w Kłodzku podpisał z Fundacją RAZEM z 
Wałbrzycha porozumienie partnerskie oraz złożył do 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  projekt 
konkursowy pn. „Dotacja - Firma – Sukces”  
realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 
Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.3 
Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

172/2020 

27.10.2020 
odwołania p. Bożeny Czak ze 
stanowiska dyrektora I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku 

W dniu 16.10.2020 r. p. Bożena Czak złożyła rezygnację 
z pełnienia funkcji dyrektora I LO im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku z dniem 31.01.2021 r. p. Bożena 
Czak przestanie pełnić funkcji dyrektora jednostki. 

173/2020 

27.10.2020 
wyrażenia zgody na likwidację 
środków trwałych będących na stanie 
Domu Pomocy Społecznej 
w Podzamku 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację: 
windy osobowej H600AA oraz platformy Hiro-350. 
Wymienione środki trwałe nie spełniały obecnych norm i 
przepisów budowlanych, stąd konieczność ich likwidacji. 

174/2020 

27.10.2020 
rozpatrzenia oferty Fundacji Pałac 
Gorzanów, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie uchwały 4 listopada 2020 r. została 
zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. 
„Wystawa w Sali Antenatów”. 

175/2020 27.10.2020 
podania do publicznej wiadomości Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
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informacji o wykonaniu budżetu 
powiatu kłodzkiego za III kwartał 
2020 roku 

Kłodzkiego. 

176/2020 

27.10.2020 

zmiany Uchwały nr 148/2020 Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego z dnia 
18 września 2020 r. w sprawie 
konsultacji społecznych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok, wzoru 
formularza zgłoszenia propozycji 
zadania oraz listy osób popierających 
zgłoszone zadanie do Budżetu 
Obywatelskiego powiatu Kłodzkiego 
na 2021 rok. 

Kolejne etapy realizacji BO na 2021 rok zatwierdzone 
harmonogramem przez ZPK zostały zrealizowane i 
zakończone, w tym: 1. Składanie przez mieszkańców 
propozycji zadań,  
 2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół 
Weryfikacyjny, 3. Podanie do publicznej wiadomości 
zweryfikowanej listy zadań, 4. Składanie odwołań od 
wyników weryfikacji o niedopuszczeniu projektu pod 
głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 5.  Podanie 
do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej 
przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które 
zostaną poddane pod głosowanie, 7.  Głosowanie nad 
propozycjami zadań, 8. Weryfikacja oddanych głosów i 
liczenie głosów ważnych, 9. Ogłoszenie wyników 
konsultacji 

177/2020 

27.10.2020 

powołania Zespołu Weryfikacyjnego 
do analizy zadań złożonych w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2021 rok 

Zadania powierzone powołanemu Zespołowi 
Weryfikacyjnemu zostały zrealizowane zgodnie z 
harmonogramem, w tym: 1. Weryfikacja zgłoszonych 
propozycji przez Zespół Weryfikacyjny, 2. Weryfikacja 
oddanych głosów i liczenie głosów ważnych 

  

178/2020 

30.10.2020 
zmiany planu finansowego dla 
otrzymanych środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych 

Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom 
organizacyjnym powiatu do realizacji. 

179/2020 

30.10.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

180/2020 

12.11.2020 
ogłoszenia otwartego  konkursu ofert 
na realizację zleconego zadania 
administracji rządowej „Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w 2021 roku” 

W dniu 12.11.2020r. konkurs został zamieszczony na 
stronach BIP oraz stronie www.powiat.klodzko.pl oraz 
tablicy ogłoszeń. W ramach konkursu zostały złożone 2 
oferty, jedna oferta spełniła wymogi formalne.  

181/2020 
12.11.2020 

ogłoszenia naboru członków komisji 
konkursowej do opiniowania ofert 

W dniu 12.11.2020 roku  uchwała została zamieszczona 
na stronach BIP oraz stronach www.powiat.klodzko.pl 

http://www.powiat.klodzko.pl/
http://www.powiat.klodzko.pl/
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złożonych w otwartym konkursie ofert 
na realizację zleconego  zadania  
administracji rządowej „Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w 2021 roku” 

oraz tablicy ogłoszeń. Nie wpłynęła żadna propozycja do 
składu komisji konkursowej. 

182/2020 

12.11.2020 

sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym na czas oznaczony 

Wykaz nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Traugutta 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę (tj. cz. dz. nr 
21/1, AM-1, obręb Centrum) wywieszony został na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. 
Po upływie terminu wywieszenia wykazu została zawarta 
umowa dzierżawy 

183/2020 

12.11.2020 

powierzenia realizacji grantu pn. 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu spowodowanemu przez 
COVID-19" 

Niniejszą uchwałą przekazano realizacje grantu pn. 
"Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
spowodowanemu przez COVID 19" jednostkom 
wymienionym w uchwale. Środki finansowe otrzymane w 
ramach grantu przeznaczone są na zakup środków 
ochrony osobistej oraz zakup sprzętu medycznego. 
Realizacja grantu przedłużona została aneksem do 
umowy, do dnia 31 marca 2021 roku. 

184/2020 
12.11.2020 

zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Pismem KTD.7110.12.2020.ZR z dnia 17.11.2020 roku 
przesłano uchwałę do Burmistrza Miasta i Gminy 
Bystrzyca Kłodzka. 

185/2020 

12.11.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

186/2020 

18.11.2020 

powierzenia realizacji zadania powiatu 
kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na 
terenie powiatu kłodzkiego trzech 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych typu 
socjalizacyjnego" 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu 
kłodzkiego pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu 
kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo- 
wychowawczych typu socjalizacyjnego”, wyraził zgodę 
na powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 
dnia 31 grudnia 2023 r. realizacji przedmiotowego 
zadania Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej 
Maryi Panny Niepokalanie Poczętej  

w Leśnicy. 

187/2020 
18.11.2020 

zaopiniowania propozycji pozbawienia 
drogi kategorii gminnej i wyłączenia jej 
z użytkowania 

Pismem KTD.7110.11.2020.ZR z dnia 25.11.2020 roku 
przesłano uchwałę do Gminy Stronie Śląskie 
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188/2020 
18.11.2020 

zaopiniowania propozycji pozbawienia 
drogi kategorii drogi powiatowej 

Pismem KTD.7110.13.2020.ZR z dnia 25.11.2020 roku 
przesłano uchwałę do Zarządu Powiatu w Ząbkowicach 
Śląskich 

189/2020 

18.11.2020 

wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na najem oraz 
przyjęcie darowizny 

Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził 
zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki 
Zdrowotnej” w Kłodzku na: 

1. Najem lokalu o powierzchni 57,47 m2  mieszczącego 
się na terenie Szpitala w Kłodzku przy  

ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie 
sklepu ogólnospożywczego. 

2. Przedłużenie umowy najmu lokalu o powierzchni 
45,30 m2 znajdującego się na terenie Szpitala w Kłodzku 
dla ARTUS - Firma Handlowo-Usługowej IMPORT - 
EXPORT Mirosław Żuk, zam. Kłodzko,  

ul. Spółdzielcza 39/1. 

3. Najem części wolnego placu przy szpitalu w Kudowie - 
Zdroju z przeznaczeniem na parkowanie samochodów 
osobowych Agencji Turystycznej Sudety Radosław 
Maciejny z siedzibą w Kudowie - Zdroju ul. Zdrojowa 32. 

4. Najem pomieszczenia garażowego o powierzchni 44 
m2 na terenie Szpitala w Kłodzku  

przy ul. Szpitalnej 1 firmie FRIGO - Andrzej Cybulski 
zam. Kłodzko ul. Pl. Kościelny 3/8. 

5. Najem lokalu o powierzchni 128 m2 położonego w 
Dusznikach - Zdroju przy ul. Sprzymierzonych 11 Gminie 
Miejskiej Duszniki - Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki - 
Zdrój z przeznaczeniem 

 na prowadzenie działalności poradni uzależnienia od 
alkoholu i współuzależnienia. 

6. Przejęcie darowizny od: 

1) Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 
kardiomonitor o wartości 37 945,00 zł, 

2) Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie - dezynfekator o 
wartości 143 747,70 zł., 

3) Od Polpharmy Polska - respirator o wartości 85 
161,94 zł. 

190/2020 
26.11.2020 

zwolnienia ze stanowiska dyrektora   
Domu Pomocy Społecznej w Nowej 

W dniu 17.11.2020r. dyrektor DPS w Nowej Rudzie 
zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę 
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Rudzie     w związku z przejściem na emeryturę. Umowa o pracę 
uległa rozwiązaniu z dniem 27.11.2020r.  

191/2020 

26.11.2020 

zwolnienia ze stanowiska dyrektora   
Domu Pomocy Społecznej 
w Szczytnej w likwidacji 

W dniu 17.11 2020 r. dyrektor DPS w Szczytnej w 
likwidacji zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie umowy 
w związku z zakończeniem likwidacji i przejściem na 
emeryturę. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 
27.11.2020r. 

192/2020 

26.11.2020 

ogłoszenia konkursu  na stanowisko 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Nowej Rudzie 

Informacja o konkursie została zamieszczona na 
stronach BIP w dniu 27.11.2020 roku. Złożona została 
jedna oferta konkurs przeprowadzono w dniu 
11.12.2020r. Komisja konkursowa rekomendowała 
zatrudnienie na stanowisku dyrektora p. Emilii 
Bogusiewicz. 

193/2020 

26.11.2020 

powierzenia p.o dyrektora Domu 
Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 

Od  dnia 28.11.2020r. powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora DPS w Nowej Rudzie p. Adamowi Cholewie do 
czasu zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze 
konkursu. Funkcję p.o w/w pełnił do dnia 
16.12.2020roku.  

194/2020 

26.11.2020 
powołania składu komisji konkursowej 
do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na 
realizację zadania „ Powierzenie 
prowadzenia punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej celem udzielania 
nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego oraz 
edukacji prawnej na terenie powiatu 
kłodzkiego w roku 2021” 

Powołano komisje konkursowa w składzie  Piotr 
Marchewka-Przewodniczący Komisji, Grzegorz Gredys i 
Beata Gierlicka Członkowie Komisji. W dniu 11.12 2020 
r. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 
złożonych ofert. 

195/2020 

26.11.2020 

powołania komisji egzaminacyjnej dla 
Pani Marioli  Bil ubiegającej  się 
o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego 

Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz 
egzaminowany zostali poinformowani o terminie 
posiedzenia pismami z dnia  27.11.2020 sygn. 
OSW.4370.2.2020  

Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w 
określonym w uchwale składzie 

196/2020 

26.11.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Wicedyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego w Kłodzku   do złożenia 
wniosku  o akredytację w programie 
Erasmus                                  na lata 
2021 -2027. 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. 

Przekazana Wicedyrektorowi do realizacji w dniu 
9.12.2020 r. 

197/2020 

26.11.2020 
udzielenia pełnomocnictwa 
Wicedyrektorowi I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Chrobrego  w Kłodzku do zawarcia 
umowy w celu realizacji projektu 

Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku. 

Przekazana Wicedyrektorowi do realizacji w dniu 
9.12.2020 r. 
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w ramach programu  Erasmus+. 
 

198/2020 

26.11.2020 
udzielenia dotacji w wysokości 
47 628,00 złotych podmiotowi 
leczniczemu "Zespół Opieki 
Zdrowotnej" w Kłodzku na 
dofinansowanie zakupu 2 szt. 
aparatów do tlenowej wentylacji 
wysokoprzepływowej przez nos w 
systemie HFNC HiFent model HUMID-
BH oraz 20 kompletów akcesoriów 
jednorazowych dla pacjenta. 

Zgodnie z uchwałą ZPK, podmiotowi leczniczemu 
„Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przekazane 
zostały środki finansowe w kwocie 47 628,00 złotych na 
dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej 
wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie 
HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów 
akcesoriów jednorazowych dla pacjenta. Dotacja została 
rozliczona w terminie, zgodnie z umową nr 
CRU/ZKB/394/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku. 

199/2020 

26.11.2020 

sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania 
w użyczenie na czas oznaczony 

wykaz nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Traugutta 
przeznaczonej do oddania w użyczenie (tj. cz. dz. nr 
21/2, AM-1, obręb Centrum) wywieszony został na okres 
21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku 
oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. 
Po upływie terminu wywieszenia wykazu została zawarta 
na umowa użyczenia 

200/2020 

26.11.2020 
rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia 
Fundus Glacensis, złożonej 
z pominięciem otwartego konkursu 
ofert w trybie art. 19a ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Na podstawie uchwały 3 grudnia 2020 r. została zawarta 
umowa na realizację zadania publicznego pn. „Tango. 
Realizacja i emisja teledysku”. 

201/2020 

26.11.2020 
zatwierdzenia listy propozycji zadań 
zgłoszonych w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 
na rok 2021, które zostaną poddane 
pod głosowanie mieszkańców 

Zatwierdzona lista propozycji zadań  w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 r. poddana 
została   pod głosowanie. Zweryfikowana  została liczba 
oddanych głosów  i policzone zostały głosy ważne 
(10705 oddanych głosów, 10704 głosy ważne, 1 glos 
nieważny). 

202/2020 

26.11.2020 
powołania Komisji Konkursowej 
oceniającej uczniów podczas XVII 
Edycji Powiatowego Konkursu 
Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół 
średnich Powiatu Kłodzkiego 

Komisja Konkursowa dokonała oceny prezentacji 
multimedialnych opracowanych przez uczniów szkół 
średnich. 

203/2020 

26.11.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

204/2020 

30.11.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

205/2020 

02.12.2020 

stwierdzenia zakończenia procesu 
likwidacji Domu Pomocy Społecznej 
w Szczytnej w likwidacji 

Zgodnie z uchwałą, z dniem 27 listopada 2020 r. proces 
likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej został 
zakończony. Wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie 
rozlokowani; rozwiązane zostały umowy o pracę z 
pracownikami; środki trwałe zostały przekazane na rzecz 
innych jednostek organizacyjnych powiatu; wszystkie 
należności jednostki, w tym z tytułu odpłatności za pobyt 
mieszkańców zostały rozliczone. Dokumentacja DPS 
Szczytna, w tym archiwalna, została przekazana do 
archiwum Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

206/2020 

02.12.2020 

utworzenia mieszkania chronionego 
treningowego w Nowej Rudzie,  

przy ul. Aleksandra Fredry 47 

Z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono mieszkanie 
chronione treningowe, przeznaczone dla czterech osób 
usamodzielnianych  

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w 
rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, w nieruchomości zabudowanej położonej w 
Nowej Rudzie przy ul. Fredry 47, będącej w trwałym 
zarządzie „Wspólnoty Dziecięcej Gromadka” w Nowej 
Rudzie. Prowadzenie mieszkania chronionego 
powierzono dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kłodzku. 

207/2020 

02.12.2020 

przyjęcia Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego podyktowana była 
koniecznością dostosowania do sytuacji organizacyjnej 
w jednostce, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. 
W strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie włączony został Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej; ponadto uruchomione zostało mieszkanie 
chronione. 

208/2020 

02.12.2020 
rozpatrzenia oferty Fundacji na rzecz 
rozwoju Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Bystrzycy 
Kłodzkiej, złożonej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Na podstawie uchwały 10 grudnia 2020 r. została 
zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. 
„Izolacja. Inspiracja”. 

209/2020 

09.12.2020 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
Nr 1 w Domaszkowie 

W związku z przeprowadzonymi działaniami 
deinstytucjonalizacji placówki, konieczne było 
uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki 
Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie. 

210/2020 

09.12.2020 
uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
Nr 2 w Domaszkowie 

W związku z przeprowadzonymi działaniami 
deinstytucjonalizacji placówki, konieczne było 
uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki 
Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie. 

211/2020 09.12.2020 
zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych 
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2020 rok zmianach w ich planach finansowych dochodów i 
wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę 
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej 
oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami 
JST BeSTi@. 

212/2020 
09.12.2020 

zaopiniowania propozycji zaliczenia 
dróg do kategorii drogi gminnej 

Uchwała odebrana osobiście przez pracownika Urzędu 
Gminy w Kłodzku w dniu 11.12.2020 roku 

213/2020 
16.12.2020 

zatrudnienia  dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Rudzie 

Od dnia 17.12.2020r. na stanowisku dyrektora została 
zatrudniona p. Emilia Bogusiewicz 

214/2020 

16.12.2020 
wyboru i dofinansowania oferty 
złożonej w konkursie ofert 
„Powierzenie prowadzenia punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej celem 
udzielania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub świadczenia 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej 
na terenie powiatu kłodzkiego 
w roku  2021" 

Komisja konkursowa rekomendowała powierzenie 
realizacji zadania Fundacji w Służbie Wsi z Wrocławia. 
W dniu 30.12.2020r. podpisano umowę.  Od 1 stycznia 
2021 przedmiotowe zadanie realizowane jest przez 
Fundację w Służbie Wsi. 

215/2020 

16.12.2020 
wyrażenia zgody na przyjęcie 
darowizny pieniężnej przez Dom 
Dziecka w Domaszkowie 

Darowizna pieniężna w kwocie 4 165,70 zł została 
przeznaczona, zgodnie z wolą darczyńcy na potrzeby 
dzieci przebywających w placówce w zakresie 
dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego. 

216/2020 
16.12.2020 

wyrażenia zgody na likwidację 
środków trwałych w Branżowej Szkole 
I Stopnia Specjalnej w Kłodzku. 

Uchwałą przekazana szkole dnia 28 grudnia 2020r. 

217/2020 

16.12.2020 

sporządzenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do oddania w 
dzierżawę na czas nieoznaczony 
w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

wykaz nieruchomości poł.       w Bystrzycy Kłodzkiej przy 
ul. Sienkiewicza 6 przeznaczonej do oddania      w 
dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 
wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie 
internetowej Starostwa. Po upływie terminu wywieszenia 
wykazu przeprowadzony zostanie  przetarg ustny 
nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę 

218/2020 

16.12.2020 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu kultury 
fizycznej i sportu w 2021 roku. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa oraz w systemie Witkac. Termin 
składania ofert wyznaczono od 18 grudnia 2020 r. do 15 
stycznia 2021 r.  

219/2020 

16.12.2020 
ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego w zakresie kultury 
fizycznej i sportu w 2021 roku. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Nabór na członków Komisji 
konkursowej trwa od 18 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 
2021 r. 
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220/2020 

16.12.2020 
zmieniająca Uchwałę Nr 210/2016 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
22 listopada 2016 r. w sprawie zasad 
prowadzenia scentralizowanych 
rozliczeń podatku od towarów i usług 
przez Powiat Kłodzki 

Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu 
Kłodzkiego.  

221/2020 

23.12.2020 
ogłoszenia konkursu pn. „Kultura 
w powiecie kłodzkim” na  realizację 
zadań publicznych powiatu kłodzkiego 
przez państwowe i samorządowe  
instytucje kultury oraz szkoły 
muzyczne w 2021 roku. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Termin składania ofert wyznaczono 
od 11 do 29 stycznia 2021 r. 

222/2020 

23.12.2020 
ogłoszenia konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego z zakresu kultury w 2021 r. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa oraz w systemie Witkac. Termin 
składania ofert wyznaczono od 7 do 28 stycznia 2021 r. 

223/2020 

23.12.2020 
ogłoszenia konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych powiatu 
kłodzkiego z zakresu turystyki 
w 2021 r. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP, na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa oraz w systemie Witkac. Termin 
składania ofert wyznaczono od 7 do 28 stycznia 2021 r. 

224/2020 

23.12.2020 
ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu kultury 
w 2021 r. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Nabór na członków Komisji 
konkursowej trwa od 7 do 21 stycznia 2021 r. 

225/2020 

23.12.2020 
ogłoszenia naboru na członków 
Komisji konkursowej do opiniowania 
ofert złożonych w otwartym konkursie 
ofert na realizację zadań publicznych 
powiatu kłodzkiego z zakresu turystyki 
w 2021 roku. 

Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej 
powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie starostwa. Nabór na członków Komisji 
konkursowej trwa od 7 do 21 stycznia 2021 r. 

226/2020 

23.12.2020 
przyjęcia Regulaminów 
Organizacyjnych Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej 
Nr 3 w Kłodzku przy ul. dr Janusza 
Korczaka 1, Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej Nr 4 w Kłodzku przy 
ul. dr Janusza Korczaka 1c oraz 
Centrum Administracyjnego Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych 
w Kłodzku przy ul. dr Janusza 
Korczaka 1. 

Nowe Regulaminy Organizacyjne wprowadzono, w celu 
zapewnienia Placówkom organizacji i funkcjonowania 
zgodnie z obowiązującymi standardami opiekuńczo- 
wychowawczymi. 

227/2020 

30.12.2020 
wyrażenia zgody na przyjęcie przez 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w 
Bystrzycy Kłodzkiej darowizny 
pieniężnej 

Uchwała została przesłana do Dyrektora ZSP z pismem 
znak OSW.3040.30.2020.OZ1 z 04.01.2021 r. 
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228/2020 

30.12.2020 

zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 
2020 rok 

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

 


	Zmiany  dotyczą dostosowania struktury organizacyjnej do potrzeb urzędu.
	 zmiany Uchwały nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego  im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie  do   podpisania w imieniu Powiatu Kłodzkiego  porozumienia w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania  legitymacji szkolnej w projekcie „mLegitymacja szkolna”
	upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Podzamku - Pani Małgorzaty Pajor do podejmowania wszelkich czynności prawnych w zakresie realizacji zadania: "Remont i adaptacja pomieszczeń oraz wymiana urządzeń w obiektach DPS w Podzamku jako element realizacji potrzeb osób niepełnosprawnych na lata 2020-2022".
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny samorząd" oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do wykonywania zadań zwiazanych z realizacją programu "Aktywny samorząd".
	zatwierdzony regulamin Konkursu został rozesłany do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego oraz opublikowany na stronach internetowych.
	zatwierdzenia regulaminu XVI Edycji Powiatowego Konkursu "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych" w ramach programu "Odnowa wsi powiatu Kłodzkiego"
	Na wniosek p. Zofii Sornat w związku z przejściem na emeryturę  umowa o pracę została rozwiązana z dniem 28.07.2020r. 
	zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie
	Na wniosek p. Renaty Błażej  w związku z przejściem na emeryturę  umowa o pracę została rozwiązana z dniem 24.07.2020r.
	zwolnienia ze stanowiska dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
	W dniu 12.06. 2020r. informacja o konkursie  została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym komisja konkursowa rekomendowała zatrudnie na stanowisku dyrekotora p. Moniki Bielskiej.
	ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie
	W dniu 12.06. 2020r. informacja o konkursie  została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym komisja konkursowa rekomendowała zatrudnie na stanowisku dyrekotora p. Patrycji Mikołajczyk..
	ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
	wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku
	wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Domaszkowie
	wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny pieniężnej przez Dom Pomocy Społecznej w Podzamku
	ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
	ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
	ogłoszenia naboru członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2020 i 2021
	Została wyrażona zgoda na prowadzenie w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej od roku szkolnego 2020/2021. Informacja o wyrażeniu zgody została przekazana Dyrektorowi szkoły pismem z  dnia 16 czerwca 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.2.2020.OZ4
	wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy- Zdroju wyłącznie w formie elektronicznej
	zmiany uchwały nr 93/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
	zmiany uchwały nr 65/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Podzamku
	W związku z procesem likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, samochód będący na stanie jednostki stał się zbyteczny. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który dofinansował zakup pojazdu wyraził zgodę na jego przekazanie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie. 
	nieodpłatnego przekazania mienia - samochodu osobowego marki Opel Movano dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
	W związku z procesem likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej, samochód będący na stanie jednostki stał się zbyteczny. Pojazd został przekazany na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.
	nieodpłatnego przekazania mienia - samochodu osobowego marki Skoda Roomster dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
	W związku z wnioskiem Dyrektora ZOZ w Kłodzku o zatwierdzenie do realizacji uchwał Rady Społecznych podjętych na posiedzeniu 5 czerwca 2020 roku. Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął przedmiotową uchwałę, w które wyraziła zgodę na:
	1. Najem powierzchni 1,5 m2 w pomieszczeniu magazynu odpadów niebezpiecznych na terenie Szpitala w Kłodzku przy ulicy Szpitalnej 1 dla firmy CENMED - Stanisław Suder, ul. Canaletta 28, 
	51-650 Wrocław.
	2. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie tablicy reklamującej hotel ***Adam & Spa w wyznaczonym miejscu na terenie Szpitala w Kudowie- Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c.
	wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na najem i dzierżawę
	3. przedłużenie umowy dzierżawy panu Tadeuszowi Smolnikowi zam. w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 22/5 terenu niezabudowanego o powierzchni 30 m2 usytuowanego na terenie Szpitala w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c.
	4. Przedłużenie umowy najmu miejsca na umieszczenie tablicy dotyczącej reklamy firmy NOWA, MEDIA SPÓŁKA CYWILNA w wyznaczonym miejscu na terenie Szpitala w Kudowie - Zdroju przy ul. Zdrojowej 36c.
	Przekazano do ZOZ do realizacji
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Została powołana Kapituła Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum” oraz określone zasady jej działania. Szkoły złożyły wnioski zgodnie ze wzorem określonym uchwałą.
	powołania Kapituły Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego "Discipulus Exemplorum",  ustalenia jej zadań oraz trybu działania
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Wzór umowy stypendialnej zostanie zastosowany do zawarcia umów pomiędzy wybranymi przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego stypendystami, a Powiatem Kłodzkim dotyczących przekazania stypendiów w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego „Discipulus Exemplorum”.
	 określenia wzoru umowy stypendialnej w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum’’
	Uchwała została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa. Na podstawie uchwały w dniu 8 lipca br. z beneficjentem zawarta została umowa na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Góry Literatury”.
	rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Kulturalnego „Góry Babel”, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 10.07.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do złożenia wniosku i zawarcia umowy w celu realizacji projektu w konkursie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
	Z dniem 25 lipca 2020r. p. Patrycja Mikołajczyk została zatrudniona na stanowisku dyrektora DPS w Bystrzycy Kłodzkiej.
	zatrudnienia  dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
	Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego dokonał oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku. Uchwałę przekazano podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku.
	oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu leczniczego "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
	Z dniem 28 lipca 2020r. p. Monika Bielska  została zatrudniona na stanowisku dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie.
	zatrudnienia  dyrektora Domu Dziecka w Domaszkowie
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego, zlecił realizację zadań, w formie powierzenia lub wsparcia, organizacjom pozarządowym. Oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym, a w zakresie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 60% z możliwych do uzyskania punktów.
	zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2020 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych z zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego, zlecił realizację zadań organizacjom pozarządowym. Oferty spełniły wymogi formalne określone w ogłoszeniu konkursowym, a w zakresie oceny merytorycznej uzyskały co najmniej 60% z możliwych do uzyskania punktów.
	zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2020 roku zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
	Została wyrażona zgoda na prowadzenie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku dzienników wyłącznie w formie elektronicznej od roku szkolnego 2020/2021. Informacja o wyrażeniu zgody została przekazana Dyrektorowi szkoły pismem z  dnia 03 sierpnia 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.6.2020.OZ4.
	wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku wyłącznie w formie elektronicznej
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia   29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Mydłowskiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym  w uchwale składzie.
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3   
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Sienkiewicz  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale  składzie komisji.
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia  29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3 
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mazurkiewicz  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale składzie komisji.
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia  29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3 
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Patrycji Wójcik  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale  składzie komisji
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3  
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Szweda ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale  składzie komisji.
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia 29.07.2020r. sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3  
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kamili Wyrwy ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale  składzie komisji.
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego pozytywnie zaopiniował projekt „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Polanica-Zdrój na lata 2020-2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2027 r., uchwała opublikowana w BIP
	zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska
	W związku z realizacją przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w partnerstwie z 16 Wojewodami oraz we współpracy z samorządami powiatów 
	wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do podejmowania wszelkich czynności formalno – prawnych związanych w realizacją projektu.  
	i województw, Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku do realizacji projektu oraz upoważnił Dyrektora PCPR do podejmowania wszelkich czynności formalno- prawnych związanych z realizacją projektu. Celem projektu było zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz sprzęt audiowizualny, a także środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne). Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie do organizacji miejsc kwarantanny/ izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
	Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego.
	podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za II kwartał 2020 roku. 
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok. 
	Zmiany  dotyczą dostosowania struktury organizacyjnej do potrzeb urzędu.
	zmiany Uchwały  nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie  Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
	zmiany uchwały  nr 203/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 września 2014 r.  w sprawie określenia wzoru umowy stypendialnej w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum’’
	Został określony wzór umowy stypendialnej w  Uczniowskim Programie Stypendialnym Powiatu Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum”. Wzór umowy stypendialnej został zastosowany do zawarcia umów pomiędzy wybranymi przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego stypendystami, a Powiatem Kłodzkim. Uchwała nr 105/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. traci moc.
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku. W Powiatowym Centrum Psychologiczno- Pedagogicznym w Kłodzku od 01 września 2020 r. obowiązuje nowy regulamin organizacyjny.
	uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Psychologiczno-Pedagogicznego w Kłodzku
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego udzielił Pani Patrycji Mikołajczyk- Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłodzkiego 
	udzielenia Pani Patrycji Mikołajczyk- Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Kłodzkiego w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej
	w sprawach o likwidację niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.
	Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego.
	zmiany Uchwały nr 217/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych
	Pismem KTD.7110.8.2020.ZR z dnia 31.08.2020 roku przesłano uchwałę do Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka
	zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
	Pismem KTD.7110.9.2020.ZR z dnia 31.08.2020 roku przesłano uchwałę do Gminy Stronie Śląskie
	zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia   26.08.2020 sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3
	zmiany uchwały nr 117/2020  Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Sienkiewicz  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym  w uchwale składzie komisji.
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia  26.08.2020 sygn. OSW.4370.1.2020.OZ3
	zmiany uchwały nr 118/2020  Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mazurkiewicz  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym  w uchwale składzie komisji.
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 28.08.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Szkół  Technicznych w Kłodzku  w celu złożenia dokumentacji i podpisania umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącej dofinansowania  w programie "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu i Rady Powiatu Kłodzkiego oraz zamieszczono na stronie internetowej w BIP Powiatu Kłodzkiego.
	informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu kłodzkiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kłodzkiego oraz informacji z wykonania planów finansowych samorządowych osób prawnych za I półrocze 2020 r.
	Zostało przyznane stypendium dla 18 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2020/2021. Informacja w sprawie przyznania stypendiów została przekazana do szkół pismem z dnia 02 września 2020 r. o sygn.OSW.4362.3.2020.OZ4.
	przyznania stypendium w ramach Uczniowskiego Programu Stypendialnego Powiatu Kłodzkiego ,,Discipulus Exemplorum" za rok szkolny 2019/2020
	W dniach 8.09-31.10.2020r. została przeprowadzona kontrola realizacji zadania „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020". Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości.
	przeprowadzenia kontroli wykonania zadania publicznego „ Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2020" realizowanego przez Fundację w Służbie Wsi
	Uchwała została przekazana do szkoły pismem z dnia 10 września 2020 r. o sygn. OSW.4323.1.9.2020.OZ4.
	uzgodnienia prowadzenia nadzoru nad pomieszczeniami szkoły i terenem wokół I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  w Kłodzku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu)
	Uchwała została ogłoszona na BIP Starostwa Powiatowego w Klodzku.
	Uchwała obowiązuje.
	Uchwała została przekazana do szkoły pismem z dnia 14 września 2020 r. o sygn. OSW.4323.2.14.2020.OZ3.
	uzgodnienia prowadzenia nadzoru nad pomieszczeniami szkoły i terenem wokół Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  w Kłodzku w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu)
	Uchwała została ogłoszona na BIP Starostwa Powiatowego 
	Uchwała obowiązuje.
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Uchwała została przekazana do placówki pismem z dnia 14 września 2020 r. o sygn. OSW.4323.2.15.2020.OZ3.
	uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach Zdroju
	PUP w Kłodzku podpisał z Fundacją RAZEM z Wałbrzycha porozumienie partnerskie oraz złożył do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy projekt konkursowy pn. „Otwórz się na zmiany II”  w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja
	upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku -Pana Krzysztofa Bolisęgi do wykonywania wszelkich czynności, w tym podpisywania umów cywilno-prawnych w ramach realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,Otwórz się na zmiany II" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja.
	Wykaz nieruchomości zabudowanej  poł. w Nowej Rudzie przy ul. Obozowej przeznaczonej do sprzedaży  wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. 
	sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
	Zgodnie z procedurą sprzedaży określoną przepisami ustawy                    o gospodarce nieruchomościami po upływie terminu wywieszenia wykazu w dniu 29.12.2020 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (zakończony wynikiem negatywnym)
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok.
	Zgodnie z uchwałą ZPK, podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przekazane zostały środki finansowe w kwocie 40 000,00 złotych na dofinansowanie zakupu dwóch kabin dezynfekcyjnych. Dotacja została rozliczona w terminie, zgodnie z umową nr CRU/ZKB/325/2020 z dnia 1 października 2020 roku .
	udzielenia dotacji w wysokości 40 000,00 złotych podmiotowi leczniczemu "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na dofinansowanie zakupu 2 kabin dezynfekcyjnych
	Zaktualizowana plan kontroli z uwagi na wystąpienie sytuacji pandemicznej i brak możliwości przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych.
	zmiany uchwały nr 13/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2020 rok
	Kolejne etapy realizacji BO na 2021 rok zatwierdzone harmonogramem przez ZPK zostały zrealizowane i zakończone, w tym: 1. Składanie przez mieszkańców propozycji zadań,  2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny, 3. Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań, 4. Składanie odwołań od wyników weryfikacji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 5.  Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które zostaną poddane pod głosowanie, 7.  Głosowanie nad propozycjami zadań, 8. Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych, 9. Ogłoszenie wyników konsultacji
	harmonogramu konsultacji społecznych  w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji  zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok
	Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom organizacyjnym powiatu do realizacji.
	ustalenia planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Uchwała odebrana osobiście przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w dniu 29.09.2020 roku
	zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych wymienionych w uchwale, będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji.
	wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego: schodołazu liftikar- kroczącego, będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji na rzecz Domu Pomocy społecznej w Podzamku.
	wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środków trwałych wymienionych w uchwale, będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji na rzecz Domu Pomocy społecznej w Nowej Rudzie.
	wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie środka trwałego- Pralnicowirówki, będącej na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.
	wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego będącego na stanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Termin składania ofert wyznaczono od 30 września do 6 października 2020 r. Na konkurs wpłynęła 1 oferta.
	ogłoszenia II edycji konkursu pn. „Kultura w powiecie kłodzkim” na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego przez państwowe i samorządowe instytucje kultury w 2020 roku.
	Na podstawie uchwały 9 października 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. „Międzynarodowy Dzień bez Przemocy – Bawimy się w Szczytnej ”.
	rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Artystycznych "Szczyty-Kultury", złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej powiatu kłodzkiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa. Wpłynął 1 wniosek z uwagami do Programu, który został ujęty w przedmiotowym dokumencie.
	skierowania do konsultacji  projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 ”
	Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom organizacyjnym powiatu do realizacji.
	ustalenia planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2020 rok.  
	Dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z umową zawartą pomiędzy Powiatem Kłodzkim a Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Leśnicy, zakończył się termin realizacji zadania pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego” każdej dla 14 wychowanków. Celem zapewnienia ciągłości realizacji przedmiotowego zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszono konkurs ofert na realizację przedmiotowego zadania.
	ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".
	Na podstawie uchwały została zawarta umowa na realizację zadania publicznego realizowanego przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju pn. „Udostępnienie społeczeństwu ziemi kłodzkiej Kronik Josepha Kőglera w wyniku przetłumaczenia oryginalnych tekstów na j. polski, cz. 1 Kłodzko”.
	dofinansowania oferty złożonej w II edycji  konkursu na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego przez państwowe i samorządowe instytucje kultury w 2020 roku w konkursie „Kultura w powiecie kłodzkim”
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 27.10.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Szkół  Technicznych w Kłodzku  w celu zawarcia umowy, jej realizacji i rozliczenia w ramach IV edycji Programu MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
	Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego oraz przekazano e-mailem do jednostek organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego wchodzących w skład centralizacji VAT.
	zmiany Uchwały nr 210/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kłodzki
	Konkurs został zrealizowany i rozliczony.
	przyjęcia REGULAMINU XVII EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO DLA SZKÓŁ ŚREDNICH POWIATU KŁODZKIEGO
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok. 
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 27.10.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku  do złożenia wniosku  o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 -2027.
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 27.10.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi   Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej  do złożenia wniosku  o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 -2027.
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 27.10.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kłodzkiej Szkoły  Przedsiębiorczości w Kłodzku  do złożenia wniosku  o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 -2027.
	Uchwała przekazana Dyrektorowi do realizacji w dniu 27.10.2020 r.
	udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie  do złożenia wniosku  o akredytację w programie Erasmus na lata 2021 -2027.
	PUP w Kłodzku podpisał z Fundacją RAZEM z Wałbrzycha porozumienie partnerskie oraz złożył do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  projekt konkursowy pn. „Dotacja - Firma – Sukces”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
	upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku – Pana Krzysztofa Bolisęgi do wykonywania wszelkich czynności, w tym podpisywania umów cywilno-prawnych w ramach projektu partnerskiego pn.: „Dotacja - Firma – Sukces”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 8  Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy
	W dniu 16.10.2020 r. p. Bożena Czak złożyła rezygnację z pełnienia funkcji dyrektora I LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku z dniem 31.01.2021 r. p. Bożena Czak przestanie pełnić funkcji dyrektora jednostki.
	odwołania p. Bożeny Czak ze stanowiska dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę na likwidację: windy osobowej H600AA oraz platformy Hiro-350. Wymienione środki trwałe nie spełniały obecnych norm i przepisów budowlanych, stąd konieczność ich likwidacji.
	wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku
	Na podstawie uchwały 4 listopada 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. „Wystawa w Sali Antenatów”.
	rozpatrzenia oferty Fundacji Pałac Gorzanów, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Uchwałę zamieszczono na stronie BIP Powiatu Kłodzkiego.
	podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu powiatu kłodzkiego za III kwartał 2020 roku
	Kolejne etapy realizacji BO na 2021 rok zatwierdzone harmonogramem przez ZPK zostały zrealizowane i zakończone, w tym: 1. Składanie przez mieszkańców propozycji zadań,  2. Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny, 3. Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań, 4. Składanie odwołań od wyników weryfikacji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie do Zarządu Powiatu Kłodzkiego, 5.  Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego listy zadań które zostaną poddane pod głosowanie, 7.  Głosowanie nad propozycjami zadań, 8. Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych, 9. Ogłoszenie wyników konsultacji
	zmiany Uchwały nr 148/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 18 września 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok, wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie do Budżetu Obywatelskiego powiatu Kłodzkiego na 2021 rok.
	Zadania powierzone powołanemu Zespołowi Weryfikacyjnemu zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem, w tym: 1. Weryfikacja zgłoszonych propozycji przez Zespół Weryfikacyjny, 2. Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych
	powołania Zespołu Weryfikacyjnego do analizy zadań złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 rok
	Uchwałę przekazano pocztą elektroniczną jednostkom organizacyjnym powiatu do realizacji.
	zmiany planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	W dniu 12.11.2020r. konkurs został zamieszczony na stronach BIP oraz stronie www.powiat.klodzko.pl oraz tablicy ogłoszeń. W ramach konkursu zostały złożone 2 oferty, jedna oferta spełniła wymogi formalne. 
	ogłoszenia otwartego  konkursu ofert na realizację zleconego zadania administracji rządowej „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2021 roku”
	W dniu 12.11.2020 roku  uchwała została zamieszczona na stronach BIP oraz stronach www.powiat.klodzko.pl oraz tablicy ogłoszeń. Nie wpłynęła żadna propozycja do składu komisji konkursowej.
	ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zleconego  zadania  administracji rządowej „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w 2021 roku”
	Wykaz nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Traugutta przeznaczonej do oddania w dzierżawę (tj. cz. dz. nr 21/1, AM-1, obręb Centrum) wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. Po upływie terminu wywieszenia wykazu została zawarta umowa dzierżawy
	sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony
	Niniejszą uchwałą przekazano realizacje grantu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID 19" jednostkom wymienionym w uchwale. Środki finansowe otrzymane w ramach grantu przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej oraz zakup sprzętu medycznego. Realizacja grantu przedłużona została aneksem do umowy, do dnia 31 marca 2021 roku.
	powierzenia realizacji grantu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19"
	Pismem KTD.7110.12.2020.ZR z dnia 17.11.2020 roku przesłano uchwałę do Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
	zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Zarząd Powiatu Kłodzkiego po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania powiatu kłodzkiego pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego”, wyraził zgodę na powierzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. realizacji przedmiotowego zadania Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej 
	powierzenia realizacji zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego"
	w Leśnicy.
	Pismem KTD.7110.11.2020.ZR z dnia 25.11.2020 roku przesłano uchwałę do Gminy Stronie Śląskie
	zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
	Pismem KTD.7110.13.2020.ZR z dnia 25.11.2020 roku przesłano uchwałę do Zarządu Powiatu w Ząbkowicach Śląskich
	zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej
	Niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu Kłodzkiego wyraził zgodę podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na:
	1. Najem lokalu o powierzchni 57,47 m2  mieszczącego się na terenie Szpitala w Kłodzku przy 
	ul. Szpitalnej 1 z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu ogólnospożywczego.
	2. Przedłużenie umowy najmu lokalu o powierzchni 45,30 m2 znajdującego się na terenie Szpitala w Kłodzku dla ARTUS - Firma Handlowo-Usługowej IMPORT - EXPORT Mirosław Żuk, zam. Kłodzko, 
	ul. Spółdzielcza 39/1.
	3. Najem części wolnego placu przy szpitalu w Kudowie - Zdroju z przeznaczeniem na parkowanie samochodów osobowych Agencji Turystycznej Sudety Radosław Maciejny z siedzibą w Kudowie - Zdroju ul. Zdrojowa 32.
	wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na najem oraz przyjęcie darowizny
	4. Najem pomieszczenia garażowego o powierzchni 44 m2 na terenie Szpitala w Kłodzku 
	przy ul. Szpitalnej 1 firmie FRIGO - Andrzej Cybulski zam. Kłodzko ul. Pl. Kościelny 3/8.
	5. Najem lokalu o powierzchni 128 m2 położonego w Dusznikach - Zdroju przy ul. Sprzymierzonych 11 Gminie Miejskiej Duszniki - Zdrój, Rynek 6, 57-340 Duszniki - Zdrój z przeznaczeniem
	 na prowadzenie działalności poradni uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.
	6. Przejęcie darowizny od:
	1) Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - kardiomonitor o wartości 37 945,00 zł,
	2) Gminy Miejskiej w Nowej Rudzie - dezynfekator o wartości 143 747,70 zł.,
	3) Od Polpharmy Polska - respirator o wartości 85 161,94 zł.
	W dniu 17.11.2020r. dyrektor DPS w Nowej Rudzie zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 27.11.2020r. 
	zwolnienia ze stanowiska dyrektora   Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie    
	W dniu 17.11 2020 r. dyrektor DPS w Szczytnej w likwidacji zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie umowy w związku z zakończeniem likwidacji i przejściem na emeryturę. Umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem 27.11.2020r.
	zwolnienia ze stanowiska dyrektora   Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Informacja o konkursie została zamieszczona na stronach BIP w dniu 27.11.2020 roku. Złożona została jedna oferta konkurs przeprowadzono w dniu 11.12.2020r. Komisja konkursowa rekomendowała zatrudnienie na stanowisku dyrektora p. Emilii Bogusiewicz.
	ogłoszenia konkursu  na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
	Od  dnia 28.11.2020r. powierzono pełnienie obowiązków dyrektora DPS w Nowej Rudzie p. Adamowi Cholewie do czasu zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze konkursu. Funkcję p.o w/w pełnił do dnia 16.12.2020roku. 
	powierzenia p.o dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
	Powołano komisje konkursowa w składzie  Piotr Marchewka-Przewodniczący Komisji, Grzegorz Gredys i Beata Gierlicka Członkowie Komisji. W dniu 11.12 2020 r. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.
	powołania składu komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „ Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku 2021”
	Na podstawie uchwały członkowie komisji oraz egzaminowany zostali poinformowani o terminie posiedzenia pismami z dnia  27.11.2020 sygn. OSW.4370.2.2020 
	powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marioli  Bil ubiegającej  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
	Egzamin odbył się w wyznaczonym terminie  i  w określonym w uchwale składzie
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
	udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku   do złożenia wniosku  o akredytację w programie Erasmus                                  na lata 2021 -2027.
	Przekazana Wicedyrektorowi do realizacji w dniu 9.12.2020 r.
	Uchwała opublikowana na stronie  BIP Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
	udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego  w Kłodzku do zawarcia umowy w celu realizacji projektu w ramach programu  Erasmus+.
	Przekazana Wicedyrektorowi do realizacji w dniu 9.12.2020 r.
	Zgodnie z uchwałą ZPK, podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, przekazane zostały środki finansowe w kwocie 47 628,00 złotych na dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów akcesoriów jednorazowych dla pacjenta. Dotacja została rozliczona w terminie, zgodnie z umową nr CRU/ZKB/394/2020 z dnia 4 grudnia 2020 roku.
	udzielenia dotacji w wysokości 47 628,00 złotych podmiotowi leczniczemu "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na dofinansowanie zakupu 2 szt. aparatów do tlenowej wentylacji wysokoprzepływowej przez nos w systemie HFNC HiFent model HUMID-BH oraz 20 kompletów akcesoriów jednorazowych dla pacjenta.
	wykaz nieruchomości poł. w Kłodzku przy ul. Traugutta przeznaczonej do oddania w użyczenie (tj. cz. dz. nr 21/2, AM-1, obręb Centrum) wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. Po upływie terminu wywieszenia wykazu została zawarta na umowa użyczenia
	sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony
	Na podstawie uchwały 3 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. „Tango. Realizacja i emisja teledysku”.
	rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Fundus Glacensis, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	Zatwierdzona lista propozycji zadań  w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2021 r. poddana została   pod głosowanie. Zweryfikowana  została liczba oddanych głosów  i policzone zostały głosy ważne (10705 oddanych głosów, 10704 głosy ważne, 1 glos nieważny).
	zatwierdzenia listy propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na rok 2021, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców
	Komisja Konkursowa dokonała oceny prezentacji multimedialnych opracowanych przez uczniów szkół średnich.
	powołania Komisji Konkursowej oceniającej uczniów podczas XVII Edycji Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Przyrodniczego dla szkół średnich Powiatu Kłodzkiego
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Zgodnie z uchwałą, z dniem 27 listopada 2020 r. proces likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej został zakończony. Wszyscy mieszkańcy zostali bezpiecznie rozlokowani; rozwiązane zostały umowy o pracę z pracownikami; środki trwałe zostały przekazane na rzecz innych jednostek organizacyjnych powiatu; wszystkie należności jednostki, w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców zostały rozliczone. Dokumentacja DPS Szczytna, w tym archiwalna, została przekazana do archiwum Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
	stwierdzenia zakończenia procesu likwidacji Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej w likwidacji
	Z dniem 1 stycznia 2021 r. utworzono mieszkanie chronione treningowe, przeznaczone dla czterech osób usamodzielnianych 
	w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w nieruchomości zabudowanej położonej w Nowej Rudzie przy ul. Fredry 47, będącej w trwałym zarządzie „Wspólnoty Dziecięcej Gromadka” w Nowej Rudzie. Prowadzenie mieszkania chronionego powierzono dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.
	utworzenia mieszkania chronionego treningowego w Nowej Rudzie, 
	przy ul. Aleksandra Fredry 47
	Zmiana Regulaminu Organizacyjnego podyktowana była koniecznością dostosowania do sytuacji organizacyjnej w jednostce, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r. W strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie włączony został Ośrodek Interwencji Kryzysowej; ponadto uruchomione zostało mieszkanie chronione.
	przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
	Na podstawie uchwały 10 grudnia 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania publicznego pn. „Izolacja. Inspiracja”.
	rozpatrzenia oferty Fundacji na rzecz rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
	W związku z przeprowadzonymi działaniami deinstytucjonalizacji placówki, konieczne było uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie.
	uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Domaszkowie
	W związku z przeprowadzonymi działaniami deinstytucjonalizacji placówki, konieczne było uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie.
	uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Domaszkowie
	Poinformowano jednostki organizacyjne o dokonanych zmianach w ich planach finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok, a także uchwałę przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Wałbrzychu w formie papierowej oraz z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Budżetami JST BeSTi@.
	zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2020 rok
	Uchwała odebrana osobiście przez pracownika Urzędu Gminy w Kłodzku w dniu 11.12.2020 roku
	zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej
	Od dnia 17.12.2020r. na stanowisku dyrektora została zatrudniona p. Emilia Bogusiewicz
	zatrudnienia  dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
	Komisja konkursowa rekomendowała powierzenie realizacji zadania Fundacji w Służbie Wsi z Wrocławia. W dniu 30.12.2020r. podpisano umowę.  Od 1 stycznia 2021 przedmiotowe zadanie realizowane jest przez Fundację w Służbie Wsi.
	wyboru i dofinansowania oferty złożonej w konkursie ofert „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej celem udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kłodzkiego w roku  2021"
	Darowizna pieniężna w kwocie 4 165,70 zł została przeznaczona, zgodnie z wolą darczyńcy na potrzeby dzieci przebywających w placówce w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu elektronicznego.
	wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny pieniężnej przez Dom Dziecka w Domaszkowie
	Uchwałą przekazana szkole dnia 28 grudnia 2020r.
	wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej w Kłodzku.
	wykaz nieruchomości poł.       w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 przeznaczonej do oddania      w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego wywieszony został na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz zamieszczony na stronie internetowej Starostwa. Po upływie terminu wywieszenia wykazu przeprowadzony zostanie  przetarg ustny nieograniczony na oddanie nieruchomości w dzierżawę
	sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
	Uchwała została zamieszczona na stronie internetowej powiatu kłodzkiego, w BIP, na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa oraz w systemie Witkac. Termin składania ofert wyznaczono od 18 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. 
	ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
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