
UCHWAŁA NR XIV/120/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji Rady Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok 

Na podstawie § 35 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 
poz. 4702 z dnia 2 października 2018 roku) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Zatwierdza się ramowe plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego na rok 2022 stanowiące 
załączniki nr 1 - 7 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu poprzez jej przekazanie 
Zarządowi Powiatu Kłodzkiego, dyrektorom wydziałów starostwa, dyrektorom jednostek organizacyjnych 
powiatu oraz pracownikom na samodzielnych stanowiskach. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

KWARTAŁ TEMATYKA 
 

I KWARTAŁ 
 
1.Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy i planu kontroli Komisji 
Rewizyjnej za 2021 rok. 
2. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Jugowie w zakresie 
realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, 
opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów 
w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji 
technicznej.  
3. Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku. 
4. Kontrola funkcjonowania Domu Dziecka im. Stefana Starzyńskiego w Kłodzku, 
wchodzącego w skład Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Kłodzku. 

 
 
 
 
 
 

II KWARTAŁ 

 
1.Kontrola wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok- 
rozpatrzenie: 
a)rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za                
2021 rok wraz z opinią z badania tego sprawozdania, przeprowadzonego 
przez biegłego rewidenta, 
b)sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok wraz 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 
c)informacji o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego. 
2.Zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok- 
sformułowanie opinii na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wniosku                       
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu 
powiatu za 2021 rok.  
3.Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 
wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce 
Dolnej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, 
stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego 
obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz 
aktualności dokumentacji technicznej. 
4.Informacja nt. realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli 
przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2021 roku. 
5.Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za               
2021 rok. 

 
 
 
 
 

III KWARTAŁ 

 
1.Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie 
realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na 
likwidację barier architektonicznych i technicznych. 
2.Informacja nt. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej (informacja za 2021 rok oraz bieżąca). 
3.Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za                          I 
półrocze 2022 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- 
zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych. 
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4.Informacja nt. realizacji planu sprzedaży powiatowego mienia                               
w pierwszym półroczu 2022 roku.  
5.Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie realizacji inwestycji drogowych 
na drogach powiatowych w latach 2020- 2021, w kontekście zapisów „Programu 
rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego” - przyjętego 
uchwałą nr II/18/2012 Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 7 marca 2012 r. wraz z 
informacją na temat inwestycji bieżących i planów na rok 2023. 

 
 

IV KWARTAŁ 

1.Kontrola "Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku w zakresie realizacji 
programu naprawczego. 
2. Opracowanie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

KWARTAŁ TEMATYKA 
 

 
I KWARTAŁ 

 
Analiza treści skargi, wniosku lub petycji skierowanych do Rady Powiatu 
Kłodzkiego oraz przygotowanie projektu opinii wraz z uzasadnieniem 
w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie sposobu 
rozpatrzenia wniosku bądź petycji- komisja obraduje w przypadku wpływu 
do Rady Powiatu Kłodzkiego skargi, wniosku lub petycji. 

 
 

II KWARTAŁ 

 
Analiza treści skargi, wniosku lub petycji skierowanych do Rady Powiatu 
Kłodzkiego oraz przygotowanie projektu opinii wraz z uzasadnieniem 
w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie sposobu 
rozpatrzenia wniosku bądź petycji- komisja obraduje w przypadku wpływu 
do Rady Powiatu Kłodzkiego skargi, wniosku lub petycji. 

 
 

III KWARTAŁ 

 
Analiza treści skargi, wniosku lub petycji skierowanych do Rady Powiatu 
Kłodzkiego oraz przygotowanie projektu opinii wraz z uzasadnieniem 
w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie sposobu 
rozpatrzenia wniosku bądź petycji- komisja obraduje w przypadku wpływu 
do Rady Powiatu Kłodzkiego skargi, wniosku lub petycji. 

 
 

IV KWARTAŁ 

 
Analiza treści skargi, wniosku lub petycji skierowanych do Rady Powiatu 
Kłodzkiego oraz przygotowanie projektu opinii wraz z uzasadnieniem 
w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie sposobu 
rozpatrzenia wniosku bądź petycji- komisja obraduje w przypadku wpływu 
do Rady Powiatu Kłodzkiego skargi, wniosku lub petycji. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

 
KWARTAŁ 

 
TEMATYKA 

 
 
 

I   KWARTAŁ 

 
1.Informacja na temat sytuacji finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. 
2.Sytuacja finansowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku. 
3.Ocena realizacji za 2021 rok zadań inwestycyjnych zrealizowanych na drogach 
Powiatu Kłodzkiego.  
4.Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 2020 – 2021 rok (aktualizacje 
opłat, dochody z przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności).  
5.Informacja Dyrektora „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na temat sposobu i 
wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w „Zespole Opieki Zdrowotnej” w 
Kłodzku w 2022 roku oraz podsumowanie finansowania w 2021 roku.  
6.Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 
7.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 

II  KWARTAŁ 

 
1.Sytuacja finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, domów 
pomocy społecznej, placówek- opiekuńczo- wychowawczych oraz innych zadań 
realizowanych przez PCPR, prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 
2.Opinia nt. sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2021. 
3.Informacja za 2021 rok o realizacji działań naprawczych i osiągniętych efektów 
określonych w programie naprawczym dla Powiatu Kłodzkiego. 
4.Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 
5.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 

III  KWARTAŁ 

 
1.Ocena sytuacji finansowej placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Kłodzki. 
2.Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku 
oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o 
finansach publicznych. 
3.Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 
4.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 

IV  KWARTAŁ 

 
1.Analiza i ocena projektu budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 r. 
2.Opracowanie planu pracy komisji i propozycji do planu pracy Rady Powiatu 
Kłodzkiego na 2023 rok. 
3.Monitorowanie sytuacji finansowej „Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku. 
4.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

Id: C74BDFFC-7D7F-46D1-82F7-4A200A91B8E9. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 
2022 ROK 

 
KWARTAŁ  

 
TEMATYKA 

 
 
 

I KWARTAŁ 

 
1. Bieżąca informacja dyrektora Wydziału Oświaty (temat omawiany na każdym 
posiedzeniu komisji). 
2. Sport  szkolny - baza, funkcjonowanie i sukcesy uczniów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 
3. Edukacja seksualna w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. 
4. Przyjęcie informacji o przygotowaniach do egzaminów maturalnych i egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
5. Zadania rzeczowe na rok szkolny 2022/2023 szkół prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. 
6. Subwencja oświatowa w szkołach i placówkach oświatowych oraz dotowanie 
szkół i placówek oświatowych niepublicznych w 2022 roku. 
7. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku. 
8. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 
 

II KWARTAŁ 

 
1. Bieżąca informacja dyrektora Wydziału Oświaty (temat omawiany na każdym 
posiedzeniu komisji). 
2. Szkolnictwo zawodowe w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki: a)kadra 
szkolnictwa zawodowego, 
b)wyposażenie pracowni zawodowych a wymogi podstawy programowej w 
poszczególnych zawodach. 
3.Pozyskiwanie środków zewnętrznych w oświacie. 
4.Ocena organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022. 
5.Informacja o zatwierdzanych arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 
2022/2023. 
6.Opinia komisji do wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
7. Informacja w sprawie kadry pedagogicznej podległych placówek.  
8.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 

III KWARTAŁ 

1 Bieżąca informacja dyrektora Wydziału Oświaty (temat omawiany na   każdym 
posiedzeniu komisji). 
2.Informacja   o   funkcjonowaniu  Powiatowego   Centrum Psychologiczno -  
Pedagogicznego w Kłodzku. 
3. Przygotowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki do rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023, w tym: 
a)ocena stanu technicznego budynków, 
b)remonty i inwestycje przeprowadzone w okresie 01.01.2022 - 01.08.2022, 
4.Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 
roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 
ustawy o finansach publicznych. 
5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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IV KWARTAŁ 

1.Bieżąca informacja dyrektora Wydziału Oświaty (temat omawiany na każdym 
posiedzeniu komisji). 
2. Informacja   dotycząca   wyników   naboru   do szkół  prowadzonych przez Powiat 
Kłodzki. 
3. Przyjęcie informacji o uzyskanych wynikach egzaminów maturalnych oraz 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 
4. Przeciwdziałanie agresji, cyberprzemocy, mowie nienawiści i uzależnieniom w 
szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 
5. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 
6. Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na rok 2023 i propozycje do planu pracy 
rady na rok 2023. 
7. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

 
MIESIĄC 

 
TEMATYKA 

 
 
 
 

I KWARTAŁ 

 
1. Informacja o podejmowanych i planowanych działaniach w zakresie promocji i 
ochrony zdrowia w powiecie kłodzkim. 
2.Informacja Dyrektora ,.Zespołu Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku na temat sposobu i 
wysokości finansowania świadczeń zdrowotnych w ,,Zespole Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku w 2022 roku oraz podsumowanie finansowania za 2021 rok. 
3.Sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021 - 2025 za rok 2021. 
4.Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego w powiecie kłodzkim (w 
tym stan sanitarny basenów i akwenów używanych w celach rekreacyjnych na terenie 
powiatu kłodzkiego). 
5. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku 
6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 

II KWARTAŁ 

 
1. Informacja o realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 
2021 roku. 
2. Ocena za 2021 rok z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 
3.  Sprawozdanie za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kłodzku oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej (art. 112 ust. 12 ustawy 
o pomocy społecznej) w tym  sprawozdanie z realizacji  Powiatowego Programu 
Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023. 
4.Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej" w 
Kłodzku. 
5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 

III KWARTAŁ 

 
1.Wizytowanie i ocena funkcjonowania domów pomocy społecznej. 
2.Organizacja opieki długoterminowej w powiecie kłodzkim. 
3.Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku 
oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z art. 266 ustawy o 
finansach publicznych. 
4. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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IV KWARTAŁ 

 
1.Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu 
kłodzkiego. 
2.Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 
3.Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok oraz zgłoszenie propozycji 
do planu pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok. 
4.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO 
I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

 
KWARTAŁ 

 
TEMATYKA 

 
 

I KWARTAŁ 

1.Środki zewnętrzne pozyskane na realizację zadań z zakresu zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu - bezpieczeństwo powodziowe powiatu 
kłodzkiego. 
2.Bezpieczeństwo na drogach powiatu kłodzkiego. 
3.Informacja na temat przekazania niektórych dróg powiatowych gminom - 
wspólne inwestycje na drogach powiatowych. 
4. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku.  
5.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 

II KWARTAŁ 

1. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku o stanie infrastruktury 
drogowej po okresie zimowego utrzymania dróg oraz pracach remontowych. 
2. lnformacja o modernizacji drogi krajowej nr 8. 
3. Ocena realizacji zadań powiatowych inspekcji, służb i straży w 2021 roku. 
4. Retencja zasobów wodnych na terenie powiatu kłodzkiego. 
5.Eksploatacja dróg powiatowych w związku z działalnością Lasów 
Państwowych i innych podmiotów przewożących towary masowe - współpraca 
w zakresie inwestycji na drogach powiatowych. 
6. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
7. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 
 

III KWARTAŁ 

1.Ratownictwo medyczne w powiecie kłodzkim. 
2.Realizacja zadań powiatu w zakresie transportu zbiorowego i dróg 
publicznych. 
3.lnformacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 
2022 roku oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej - zgodnie z 
art. 266 ustawy o finansach publicznych. 
4. Przegląd inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych.  
5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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IV KWARTAŁ 

1. Zimowe utrzymanie dróg w powiecie kłodzkim. 
2. Plany pozyskania środków zewnętrznych na zadania dotyczące dróg 
powiatowych w 2023 roku. 
3. Działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki 
Zdrowotnej w 2022 roku oraz plany na rok 2023. 
4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2023 rok oraz zgłoszenie propozycji 
do planu pracy Rady na 2023 rok. 
5. Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.  
6. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIV/120/2021 

Rady Powiatu Kłodzkiego 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

RAMOWY PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU, PROMOCJI, TURYSTYKI I OCHRONY 
ŚRODOWISKA RADY POWIATU KŁODZKIEGO NA 2022 ROK 

KWARTAŁ TEMATYKA 
 

 
 
 

I KWARTAŁ 

 
1. Ocena efektywności robót publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania 
zawodowego oraz stażów i innych aktywnych form zwalczania bezrobocia.  
2. Informacja o projektach polsko-czeskich realizowanych w obszarze promocji, 
kultury i turystyki ze środków europejskich.  
3. Stan zaawansowania prac nad programowaniem i wdrożeniem Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POW) w 
nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.  
4. Kalendarz imprez kulturalnych na Ziemi Kłodzkiej. 
5. Stopień zaawansowania i metodologia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030. 
6. Sprawozdanie z działalności komisji w 2021 roku. 
7. Nowy podział na obwody łowieckie w związku ze zmianą ustawy Prawo łowieckie. 
8. Podsumowanie powiatowego konkursu za 2021 rok „Najlepsze inicjatywy 
społeczności lokalnych” w ramach Programu Odnowa Wsi Powiatu Kłodzkiego. 
9. Promocja Ziemi Kłodzkiej poprzez produkty regionalne i inicjatywy społeczne. 
10. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 
 
 
 

II KWARTAŁ 

 
1. Monitoring Strategii Rozwoju Sudety 2030. 
2.Informacja dotycząca Klastra Energii ARES (Autonomiczny Region Energetyczny 
Sudety) oraz Euroregionu. 
3. Informacja dotycząca działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku wraz z 
realizacją Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji 
Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021- 2027 za 2021 rok. 
4. Działania podejmowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu w 
zakresie rewitalizacji i przywracania terenów zdegradowanych - niekorzystnie 
przekształconych. 
5. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w obszarze 
promocji, kultury i sportu. 
6. Aktualności dotyczące rolnictwa Ziemi Kłodzkiej przedstawione przez Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców w 
Kłodzku. 
7. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej za 2021 rok oraz z 
zarybiania rzeki Nysy Kłodzkiej w 2021 roku. 
8. Koncepcja powiatowych obchodów Światowego Dnia Turystyki. 
9. Monitoring Strategii rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 - 2020. 
10. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 
11. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 

III KWARTAŁ 

 
1.Wody termalne Powiatu Kłodzkiego i aktualne szanse ich efektywnego 
wykorzystania w powiecie kłodzkim. 
2.Stan zaawansowania realizacji projektu drogi S8. 
3.Gospodarka leśna w 2021 roku. 
4.Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku 
oraz kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej– zgodnie z art. 266 ustawy 
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o finansach publicznych. 
5. Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 

 
 

IV KWARTAŁ 

 
1.Stan powietrza atmosferycznego w powiecie kłodzkim na podstawie badań 
monitoringowych przeprowadzonych w 2021 roku (dane Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska). 
2.Aktualności dotyczące rolnictwa Ziemi Kłodzkiej przedstawione przez Dolnośląski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu - Powiatowy Zespół Doradców w 
Kłodzku. 
3.Pszczelarstwo w Powiecie Kłodzkim. 
4.Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu na 2023 rok. 
5.Przyjęcie ramowego planu pracy komisji na 2023 rok oraz propozycje do planu 
pracy Rady Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok. 
6.Bieżące opiniowanie projektów uchwał. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu Powiatu Kłodzkiego komisje stałe Rady Powiatu Kłodzkiego działają zgodnie 
z ramowymi planami pracy zatwierdzonymi przez Radę Powiatu. Wszystkie komisje merytoryczne opracowały 
swoje plany pracy na 2022 rok. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. 

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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