
UCHWAŁA NR 211/2022 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 18 października 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia listy propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2023 rok, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców 

 
Na podstawie § 9 ust. 3-5 uchwały nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego (Dolno.2020.4906 z dnia 2020.09.02), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala,co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się listę propozycji zadań zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego na 2023 rok, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców powiatu kłodzkiego. Lista stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Listę o której mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości 19 października 2022 r.  poprzez 
publikację na stronie internetowej powiatu, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu oraz 
wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kłodzku. 

§ 2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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LISTA PROPOZYCJI ZADAŃ ZGŁOSZONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO POWIATU KŁODZKIEGO NA 2023 ROK, 
KTÓRE DECYZJĄ ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO ZOSTANĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW 

 

Lp Wnioskodawca Tytuł zadania Miejsce realizacji  
zadania Opis zadania 

Przewidywany 
termin 

realizacji 
zadania 

Szacunkowy 
koszt 

realizacji 
zadania 

1 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jugowie 
ul. Chłopów 1 
57-430 Jugów 

Gotowość bojowa OSP Jugów 

Zakup hełmów oraz ubrań specjalnych w celu utrzymania 
gotowości bojowej: 
Ubranie specjalne FHR 008 MAX A GOLD 4 szt. 
Hełm strażacki Rosenbauer HEROS-Titan 4 szt. 
Za pozostałą kwotę planowany jest zakup rękawic.  

2023 15 000,00 zł 

2 Robert Zynkowski 
Remont pracowni 
komputerowej i zakup 
stolików 

Liceum 
Ogólnokształcące 
w Nowej Rudzie 

Środki pozyskane w ramach budżetu obywatelskiego  będą  
przeznaczone na kapitalny remont sali komputerowej 
(malowanie, wymiana oświetlenia, wykładziny na podłogę) 
oraz na zakup stolików pod komputery. Planowany jest 
zakup 17 stolików pod komputery dla uczniów, biurka pod 
komputer dla nauczyciela, zakup i montaż lamp LED 8 szt., 
zakup farby do ścian i sufitów pow. malowania 180 m2, 
zakup wykładziny PCW dla szkół 72m2 oraz pozostałych 
materiałów (gniazdka, kleje, gips itp.) 
 

2023 15 000,00 zł 

3 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nowej Wsi 
Kłodzkiej 
57-431 Nowa Wieś 
Kłodzka 100 

Bezpieczny ratownik Nowa Wieś 
Kłodzka 

Zakup 7 sztuk hełmów wraz z latarkami nahełmowymi oraz 
uchwytami do latarek. Ich zadaniem jest ochrona głowy 
przed urazami oraz zabezpieczenie oczu i twarzy. Latarki 
poprawiają pole widzenia ratownika, co ułatwia szybsze 
dostrzeżenie zagrożenia i sprawne jego usunięcie. 
Pozwalają na oświetlenie ciemnych pomieszczeń w trakcie 
akcji ratunkowych bez potrzeby ograniczania zakresu 
ruchów strażaka. 

2023 15 000,00 zł 

4 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Wojborzu 
57-442 Wojbórz 126 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
strażaków - ratowników 

Wojbórz 

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa strażaków 
biorących udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy 
jak i powiatu poprzez wymianę umundurowania bojowego 
dla 1 sekcji (6 szt.). Planowany jest zakup ubrania 
specjalnego FHR 008 MAX A GOLD 6 szt. 

2023 15 000,00 zł 

5 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Bożkowie 
57-441 Bożków 89G 

Poprawa 
bezpieczeństwa 
mieszkańców powiatu 
kłodzkiego poprzez 
doposażenie strażaków 
OSP w Bożkowie 

Bożków 

Zakup ubrań specjalnych oraz rękawic, które poprawią 
bezpieczeństwo i efektywność strażaków podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych, co przełoży się na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kłodzkiego. Zakup 4 
kompletów ubrań specjalnych FIRE MAX SF i 2 par rękawic 
FIRE MAX Kawa ECO.  

2023 15 000,00 zł 
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6 Marzena Marciniak Budowa placu ćwiczeń 
do STREET WORKOUT 

Młodzieżowy 
Ośrodek 
Socjoterapii w 
Kłodzku 

Budowa placu do street workout na terenie Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku. Street Workout jest 
aktywnością fizyczną polegającą na wykorzystywaniu 
elementów specjalnie wykonanych do tego celów parków do 
ćwiczeń opartych głownie o kinestykę. Wartość zadania do 
wykonania w/w placu to kwota 15 000 zł.  
 

2023 15 000,00 zł 

7 Alicja Rogala 
Modernizacja siłowni 
szkolnej przy ZST w 
Kłodzku 

Kłodzko 

Modernizacja siłowni szkolnej, zakup sprzętu fitness 
(rowerki stacjonarne, orbitreki, wioślarze treningowe).  

2023 15 000,00 zł 

8 Magdalena Jeż 

Modernizacja bazy 
dydaktyczno - 
terapeutycznej Sali 
Zajęciowej placówki 
Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju 
dziecka 

Zespół Szkół 
Specjalnych w 
Kłodzku 

Doposażenie bazy dydaktyczko terapeutycznej w niezbędny 
sprzęt dedykowany dzieciom z dysfunkcjami rozwoju. 
Placówka WWR prowadzi nieodpłatnie zajęcia 
terapeutyczne w zakresie zajęć ruchowych i 
logopedycznych dla dzieci z miejscowości Powiatu 
Kłodzkiego.  
Obecnie baza jest zdekapitalizowana i w znacznym stopniu 
wyposażona w sprzęt, który nie spełnia obecnych 
standardów jakości W wielu wypadkach personel aby 
osiągać wymagane efekty terapeutyczne winien prowadzić 
zajęcia zindywidualizowane z wykorzystaniem najnowszych 
narzędzi i technik na przykład takich jak: tablice 
sensoryczne, klocki - kształtki rehabilitacyjne piankowe 
XXL, podwiesie do terapii SI (integracja sensoryczna) z 
elementami wyposażenia podstawowego typu - platforma 
podwieszana, hamak, huśtawka i inne, tor równoważny czy 
ścieżka sensoryczna - do terapii i rehabilitacji dzieci z 
problemami sensomotorycznymi zaburzeniami równowagi. 

2023 15 000,00 zł 
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9 Wioletta Krasowska 

Budowa strefy 
aktywności 
STREETWORKOUT dla 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2 
im. Jana Pawła II w 
Kłodzku oraz 
mieszkańców ul. 
Zamiejskiej, Szpitalnej, 
Warty, Warszawy 
Centrum oraz Osiedla 
Młodych 

Kłodzko,  
ul. Zamiejska 24 

W ramach zadania planowane jest utworzenie strefy 
aktywności STREETWORKOUT z urządzeniami do 
kalisteniki. Zestaw składa się z drabinki poziomej oraz 
drążków do podciągania. Sprzęt do streetworkoutu daje 
nieograniczone możliwości ćwiczeń, pozwala na różnorodne 
kombinacje i pobudza kreatywność oraz wyobraźnię. W 
ramach zadania planuje się przygotowanie terenu - 
korytowanie, wywóz ziemi, instalację urządzeń do ćwiczeń, 
wysypanie piasku płukanego jako nawierzchni bezpiecznej. 
Sprzęt będzie mógł być wykorzystywany zarówno przez 
uczniów szkoły podstawowej, jak również mieszkańców 
całej dzielnicy. 

2023 15 000,00 zł 

 
10 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ścinawce 
Średniej 
ul. Elizy Orzeszkowej 8 
57-410 Ścinawka 
Średnia 

Doposażenie remizy 
oraz zakup 
specjalistycznego 
sprzętu dla strażaków 
OSP Ścinawka Średnia 

Ścinawka Średnia  

Zadanie polega na przygotowaniu jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej do świadczenia 
wysokiej jakości działań ratowniczo-gaśniczych. Planowany 
jest zakup specjalnego sprzętu używanego w działaniach 
ratowniczych: namiotu stałociśnieniowego 3x3 PAJĄK 
STRAŻ 1 szt., zestawu na oparzenia WaterJel (PSP 
specjalny) 2013, deski ortopedycznej IRON DUCK ULTRA - 
komplet ze stabilizacją i pasami 16’’ oraz zakup sprzętu 
niezbędnego do utrzymania w czystości umundurowania, w 
tym pralki do ubrań specjalnych AWG1112S/PRO Whirlpool 
i suszarki do ubrań specjalnych AWZ9HPS/PRO Whirlpool. 

2023 14 532,01 zł 

11 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Krosnowicach 
57-362 Krosnowice 203f 

Zakup umundurowania 
oraz sprzętu dla 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 
Krosnowicach 

Krosnowice 

Zakup mundurów koszarowych dla druhów Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz umundurowania dla członków 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (ubranie koszarowe 17 
szt., koszulka T-shirt 18 szt., ubranie MDP 5 szt., kurtka 
wodoodporna STRAŻ 12 szt., kominiarka strażacka EAGLE 
6 szt.), zakup sprzętu (pompa zatapialna EVAK PS-50.310.  

2023 15 000,00 zł 

12 Anna Kasprzycka Ogrodzenie dla siódemki Kłodzko 

Wymiana części ogrodzenia z bramą wjazdową celem 
poprawy bezpieczeństwa na boisku szkolnym, torze 
wrotkarskim i części rekreacyjnej, dostępne dla uczniów 
szkoły ale również dla dzieci i młodzieży ze środowiska 
lokalnego, jak również mieszkańców miasta, gminy i 
powiatu.   

2023 14 398,99 zł 
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13 
Drużyna strażacka „ZST 
BUDOWLANKA” 
ul. Boh. Getta 6 
57-300 Kłodzko 

Zakup wyposażenia dla 
Drużyny strażackiej 
„ZST Budowlanka " 

Kłodzko 

Projekt będzie polegał na zakupie wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia na odpowiednim poziomie 
działań szkoleniowych in. in. w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Wyposażenie dydaktyczne klas strażackich zostanie 
poszerzone o medyczne zestawy szkoleniowe tj. fantomy i 
torbę medyczną oraz sprzęt, który jest użytkowany podczas 
rożnego rodzaju działań ratowniczo-gaśniczych np. 
podręczny sprzęt gaśniczy i środki zabezpieczające miejsce 
zdarzenia. Planowany jest zakup: deska ortopedyczna 
kompletna, torba OSP R0 werska rozszerzona, defibrylator 
treningowy CU MEDICAL SPT, zestaw fantomów 
PRESTAN PROFESSIONAL COLLECTION „RODZINKA”, 
rozdzielacz kulowy 75/52-75-52, prądownica wodna 
uniwersalna (540 l/min) 2 szt., wąż tłoczny WV 75-20ŁA 
PCV 2 szt., wąż tłoczny WV 52-20ŁA PCV 4 szt., szelki 
bezpieczeństwa P70 4 kpl., hełm Tytan S 4 szt. 

2023 15 000,00 zł 

14 
Jarosław Pietraszek 
Ochotnicza Straż 
Pożarna Wojciechowice 

Poprawa 
bezpieczeństwa poprzez 
dofinansowanie OSP 
Wojciechowice 

Wojciechowice 

W ramach zadania planowany jest zakup nagrzewnicy 
olejowej EC 32 do pneumatycznego namiotu ratowniczego, 
wymiana i uzupełnienie wyposażenia torby PSPR1 w 
plecaku (KSRG 06.2021), uzupełnienie ubrań i sprzętu do 
ratownictwa wysokościowego (koszulka T-shirt haftowana 
OSP Ognik 32 10 szt., czapka koszrowa OSP Ognik 
bawełniana 5P 15 10 szt., Scantex ubranie specjalne SX4 3 
cz. – GOLD OPZ 1773 1 szt., linka 254).  

2023 15 000,00 zł 

15 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Piszkowicach 
Piszkowice 59H 

Doposażenie w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy 
OSP Piszkowice 

Piszkowice 

Doposażenie umundorowania i środków łączności jednostki 
(radiotelefony). Planowany jest zakup: mundur wyjściowy 
damski OSP z gabardyny – kompletny 3 kpl., czapka 
strażacka koszarowa OSP 4 szt., ubranie koszarowe 
bawełna-poliester 2-cz./k 4 kpl., bluza polar wzmacniana z 
haftem OSP 4 szt., radiotelefon nasobny z wyposażeniem 4 
szt. 

2023 15 000,00 zł 

16 Paweł Gancarz 
Doposażenie OSP Stary 
Gierałtów w kamerę 
termowizyjną 

Stary Gierałtów 

Zadanie dotyczy doposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Starym Gierałtowie w kamerę termowizyjną. Realizacja 
Projektu pozwoli na usprawnienie działań związanych z 
organizacją systemów wczesnego reagowania i 
ratownictwa, w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk 
zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. 

2023 15 000,00 zł 

Id: D952CF4E-5BD2-45CE-87FF-697A94381D0D. Podpisany Strona 4



17 
Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Młodzieży 
„RADOŚĆ” 
57-441 Bożków 72A 

Folklor łączy pokolenia Bożków 

Głównym założeniem zadania jest pozyskanie (uszycie) dla 
zespołu MALI BOŻKOWIACY strojów regionalnych górali 
Beskidu Śląskiego dla jednej (najstarszej 10 - 16 lat) grupy, 
w ilości 10 kompletów strojów dziewczęcych, na które 
składają się: bluzka, halka, halka szeroka, spódnica 
plisowana, zapaska przednia, skarpety góralskie, kierpce. 
Celem zadania jest kultywowanie tradycji i rozwijanie 
aktywności mieszkańców Gminy Nowa Ruda, po przez 
zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego „Mali 
Bożkowiacy". 

2023 15 000,00 zł 

18 Kamila Wyrwa Robotyka w „Chrobrym”  
I Liceum 
Ogólnokształcące 
w Kłodzku 

W ramach pozyskanych środków z Budżetu Obywatelskiego 
szkoła zostanie wyposażona w sprzęt oraz narzędzia 
niezbędne do realizacji projektów w zakresie robotyki w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w 
Kłodzku. Jest to planowo doposażenie jednej z sal 
informatycznych, które znajdują się w budynku szkoły. 
Założeniem działania jest rozwój młodych ludzi w zakresie 
nowoczesnych technologii, pokazania im rozwiązań jakie 
daje nam współczesny świat technologii. 

2023 15 000,00 zł 

19 
Towarzystwo Miłośników 
Gorzanowa 
ul. Kłodzka 8 
57-521 Gorzanów 

Doposażenie pracowni 
ceramicznej Szkoły 
Podstawowej w 
Gorzanowie 
poprzez zakup 
nowoczesnego pieca do 
ceramiki 

Gorzanów 
ul. Kłodzka 8 

Celem zadania jest zakup nowoczesnego pieca 
ceramicznego i akcesoriów (masy ceramicznej i glazury), 
który umożliwi realizację cyklicznych zajęć artystycznych 
prowadzonych pod kierunkiem specjalisty w Szkole 
Podstawowej w Gorzanowie. Zajęcia będą skierowane do 
dzieci i młodzieży ww. placówki oraz osób dorosłych 
lokalnej społeczności powiatu kłodzkiego. Kosztorys będzie 
uwzględniał zakup pieca ceramicznego PRYMUS 120, 
masy ceramicznej 10 kg 12 szt. (czerwona, szara, brąz), 
oraz szkliwa 1 kg 17 szt. (zestaw różnych kolorów). 

2023 15 000,00 zł 

20 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Międzylesiu 
ul. 1000-lecia PP 
57-530 Międzylesie 

Łączność to podstawa i 
w OSP Międzylesie 
dofinasowania wymaga! 

Międzylesie 

Zakup radiotelefonów nasobnych Hytera BP 565 15 szt., 
jako niezbędny sprzęt podczas prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych. 2023 15 000,00 zł 

21 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jaszkowej 
Dolnej 
Jaszkowa Dolna 61a 
57-312 Jaszkowa Górna 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
podczas działań 
ratowniczo-gaśniczych 
realizowanych przez 
OSP Jaszkowa Dolna 

Jaszkowa Dolna 

Dla odpowiedniego zabezpieczenia ratowników jak i 
również w szczególnych przypadkach innych osób 
poszkodowanych przed działaniem szkodliwych czynników 
zewnętrznych niezbędny jest odpowiedni sprzęt i 
wyposażenie. W związku z powyższym dla skutecznej i 
bezpiecznej realizacji działań ratowniczo-gaśniczych 
planowany jest zakup strażackiego umundurowania 
specjalnego SX4 Gold 2 cz. 5 kpl. oraz prądownicy 
pianowej z pojemnikiem SCOTTY 5l z regulacją.  

2023 15 000,00 zł 
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22 Jolanta Lidia Dąbrowska Rzeźba krasnala – 
HRABCIO KŁODZKI Kłodzko 

Figurka z brązu wys. Ok 35 cm. Obiekt stanie przed 
ratuszem. Uroczystego odsłonięcia dokonają przedszkolacy 
przy udziale mieszkańców i turystów. Hrabcio kłodzki 
trzymający w wyciągniętej ręce różę kłodzką przyczyni się 
do upiększenia i ocieplenia przestrzeni miejskiej. Inicjatywa 
pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

2023 8 000,00 zł 

23 
Stowarzyszenie 
„Wspieram Arboretum" 
ul. Kościuszki 18/2 
57-540 Lądek-Zdrój 

Kultura w Ogrodzie - 
edukacja i nauka Lądek-Zdrój 

Projekt będzie pierwszą tego typu inicjatywą w lądeckim 
ogrodzie. Zakłada on budowę zadaszonej wiaty na planie 
prostokąta o wymiarach 3 m x 6 m i wysokości 3,5 m. Wiata 
zbudowana z belek drewnianych 10 cm x 10 cm. Dach 
dwuspadowy pokryty blachodachówką o powierzchni ok 30 
m2 (40 m2 z zakładkami). Do wiaty zostanie podłączona 
energia elektryczna. Dodatkiem do wiaty będzie laserowy 
projektor multimedialny dobrej klasy wraz z ekranem, 
wykorzystywanym do celów edukacyjnych oraz 
promocyjnych związanych z lądeckim arboretum. Koszt 
materiałów do budowy wiaty (budowa we własnym zakresie 
również przy udziale wolontariuszy): 7 000,00 zł. Koszt 
projektora z ekranem: 8 000,00 zł. 

2023 15 000,00 zł 

24 

Klub Sportowy „ 
Spartan" Stary Waliszów 
Stary Waliszów 169A 
57-500 Bystrzyca 
Kłodzka 

Ogrodzenie boiska 
sportowego Zabłocie 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i 
młodzieży właściwych warunków do uprawiania sportu i 
realizowaniu się w ich pasjach. Zadania planowane w 
ramach projektu: Wyznaczenie granie działki (boiska), 
ogrodzenie boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni 
trawiastej, wyznaczenie granic działki polegające na 
wkopaniu słupków granicznych na obrzeżach działki. 
Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Zabłocie polegające 
na wkopaniu słupków metalowych, zamontowanie 
podmurówki betonowej oraz zamontowanie paneli 
ogrodzeniowych. Planowany jest zakup materiałów: panele 
wys. 122 cm dł. 250 m, podmurówka betonowa 250 x 20 
cm, słupki, furtki, osprzęt do montażu, cement, piasek, żwir  

2023 14 900,00 zł 
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25 Monika Franasowicz Czuję chemię do bycia 
EKO! 

Zespół Szkół 
Ponadpodstawowy
ch w Bystrzycy 
Kłodzkiej 

Głównym celem jest kształtowanie postaw, zachowań i 
działań proekologicznych społeczności lokalnej poprzez 
wykorzystanie zasobów ZSP w Bystrzycy Kłodzkiej 
polegającym na stworzeniu warunków do realizacji projektu 
pt. „Czuję chemię do bycia EKO!" , który będzie realizowany 
przez młodzież ze Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia. 
Odbiorcy - mieszkańcy Powiatu Kłodzkiego oraz osoby 
obserwujące stronę internetową szkoły i jej konta na 
portalach społecznościowych. Sposób realizacji - warsztaty, 
seminaria, webinaria, samodzielne przygotowywanie 
kosmetyków i środków chemii gospodarczej przez 
realizatorów projektu. 

2023 15 000,00 zł 

26 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Radkowie 
ul. Piastowska 11A 
57-420 Radków 

Bezpieczna Gmina 
Radków - Zakup 
nowoczesnego sprzętu 
ratowniczego dla 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radkowie 

Radków 

Zadanie ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
społeczności Gminy Radków i Powiatu Kłodzkiego poprzez 
zwiększenie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Radkowie. Do realizacji zadania przyczyni się 
uzupełnienie posiadanego zasobu sprzętowego jednostki 
ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadania umożliwi 
zakup masztu oświetleniowego PELI 9460 C RALS i 
cyfrowego radiotelefonu Motorola DP 4600 E. Wymieniony 
sprzęt jest sprzętem nowoczesnym, pozwalającym na 
wykorzystanie go podczas działań ratowniczych w trudno 
dostępnych miejscach takich jak rejony górskie, leśne, 
obszary o gęstej zabudowie urbanistycznej oraz wewnątrz 
budynków mieszkalnych i gospodarczych. 

2023 14 994,03 zł 

27 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Ołdrzychowicach 
Kłodzkich 
ul. Fabryczna 1 
57-360 Ołdrzychowice 
Kłodzkie 

Zakup ubrań 
ochronnych i piły do 
drewna 

Ołdrzychowice 
Kłodzkie 

Zadanie polega na przygotowaniu jednostki OSP w 
Ołdrzychowicach Kłodzkich do świadczenia wysokiej jakości 
działań ratowniczo - gaśniczych. Jednostka wymaga 
wysoko wyspecjalizowanej kadry, profesjonalnego sprzętu 
jak również odpowiedniego zabezpieczenia strażaka przed 
czynnikami zewnętrznymi podczas działań ratowniczych, 
ponieważ od spełnienia tych czynników zależy jakość 
przeprowadzanych działań ratowniczych. 
W związku z powyższym planowany jest zakup ubrań 
ochronnych ARAMIX/T kolor Gold bez dystynkcji i 
emblematu 4 szt. oraz piły spalinowej do drewna Sthil MS 
261 C-M w celu uzupełnienia występujących braków. 

2023 15 000,00 zł 
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28 
Mariola Bil 
Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości 

Profesjonalne 
stanowisko fryzjerskie 

Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczości 

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowego 
stanowiska fryzjerskiego - zakup wyposażenia niezbędnego 
do praktycznej nauki zawodu dla uczniów technikum usług 
fryzjerskich w Technikum nr 2 w Kłodzkiej Szkole 
Przedsiębiorczości. Takie stanowisko umożliwia naukę na 
najwyższym poziomie, przygotowuje młodzież do 
profesjonalnej pracy w salonach fryzjerskich. Stanowisko 
fryzjerskie składa się z konsoli z lustrem, krzesła dla klienta, 
taboretu dla fryzjera (hoker) oraz tzw. pomocnika — 
dodatkowej płaszczyzny na materiały do pracy. 

2023 15 000,00 zł 

29 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nowej 
Rudzie-Słupcu 
ul. Szybowa 1 
57-402 Nowa Ruda 

Bezpieczny Powiat 
Kłodzki - Dobrze 
wyposażona straż 
pożarna gwarancją 
mojego bezpieczeństwa 

Nowa Ruda 

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Nowa 
Ruda - Słupiec w nowoczesny sprzęt niezbędny do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk 
katastrofalnych lub poważnych awarii przemysłowych 
(lokalizacja jednostki nieopodal Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej). Planowany jest zakup: plecaka do 
pożarów traw i lasów Lestech z wyposażeniem, ubrania 
specjalnego typu Nomex, hełmu strażackiego, noszy 
płachtowych, detektora napięcia prądu przemiennego, 
radiotelefonu Motorola – zestaw podhełmowy.  

2023 15 000,00 zł 

30 
Ludowy Klub Sportowy 
„Bierkowice” 
Piszkowice 58 
57-300 Kłodzko 

Sportowe Bierkowice Bierkowice 

Mając na celu doposażenie oraz modernizację infrastruktury 
boiska sportowego w Bierkowicach planuje się zakup 
traktorka ogrodowego do koszenia trawy na płycie boiska i 
w jego otoczeniu oraz zakup pralko-suszarki do kontenera 
szatniowego. Głównym celem realizacji projektu jest 
poprawa jakości nawierzchni płyty boiska sportowego a 
także utrzymanie jej na poziomie zgodnym z oczekiwaniami 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych członków klubu 
sportowego. Będzie ono służyło również lokalnej 
społeczności podczas organizowanych imprez plenerowych, 
festynów. 
Zakup pralko-suszarki znacznie usprawni organizację klubu 
i odciąży wiele osób zaangażowanych w przygotowanie 
strojów dla piłkarzy. 

2023 15 000,00 zł 

31 Łukasz Wieloch Bezpieczny strażak Szalejów Dolny 

Zakup hełmów strażackich HEROS – TITAN 2 szt., 
kompletu umundurowania bojowego Rosenbauer 3 cz. FIRE 
MAX SF, elektronarzędzi (wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa M18FPD2-0X, szlifierka kątowa 
akumulatorowa M18FSAG125-0X, piła do cięcia szyb 
akumulatorowa M18FHZ-0X, szybka ładowarka – 2x5,0Ah + 
organizer Packout). Zakupiony sprzęt poprawi 
bezpieczeństwo działań strażaków a także mieszkańców 
powiatu kłodzkiego.  

2023 15 000,00 zł 
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32 

ZHP Chorągiew 
Dolnośląska, Hufiec 
ZHP Kłodzko 
ul. Wojska Polskiego 18 
57-300 Kłodzko 

Przyjazna Harcówka - 
remont i modernizacja 
pomieszczeń Hufca ZHP 
w Kłodzku 

Siedziba Hufca 
ZHP Kłodzko, 
ul. Wojska 
Polskiego 18 

Lokal, w którym znajduje się siedziba Hufca ZHP Kłodzko, 
to miejsce spotkań drużyn harcerskich oraz gromad 
zuchowych. Z pomieszczeń korzystają również członkowie 
świetlicy „Grupa Wsparcia" oraz okazyjnie zawiązywane 
harcerskie zespoły zadaniowe. Aby poprawić warunki 
spotkań oraz umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału 
tego miejsca, niezbędne jest przeprowadzenia prac 
remontowych oraz dostosowanie pomieszczeń do 
aktualnych potrzeb (zakup sanitariatów, umywalki, 
wykonanie przyłączy wody, montaż nowej glazury ściennej 
oraz płytek podłogowych, malowanie ścian i sufitów oraz 
wykonanie natrysku). Celem zadania jest poprawa 
warunków sanitarnych dla dzieci i młodzieży 
uczestniczących w zbiorkach gromad i drużyn harcerskich 
oraz przystosowanie lokalu do realizacji projektów i zadań 
skierowanych do społeczności lokalnej. 

2023 15 000,00 zł 

33 Sabina Jasiak 

Tworzenie miejsca 
rekreacji przy 
kompleksie sportowym 
„Orlik" w Ścinawce 
Dolnej 

Ścinawka Dolna 

Projekt będzie polegał na stworzeniu miejsca odpoczynku 
dla wszystkich mieszkańców, którzy w aktywny sposób 
będą chcieli spędzić czas wolny. Obecnie na działce 
znajduje się kompleks Orlik wraz z siłownią zewnętrzna, 
świetlica oraz Zespól Szkolno - Przedszkolny. Brakuje 
wydzielonej części dla najmłodszych. Poprzez zakup 
elementów rekreacyjnych powstanie miejsce aktywności 
fizycznej dla dzieci, dla których często ćwiczenia na siłowni 
plenerowej są zbyt trudne. W związku z tym w ramach 
projektu planuje się zakup urządzeń sprawnościowych 
zawierających m.in. drabinki oraz elementy do wspinaczki, 
dzięki czemu dzieci będą miały swoje urządzenia do 
uprawiania sportu. Ponadto dzięki realizacji przedsięwzięcia 
zwiększy się atrakcyjność miejscowości, powstanie miejsce 
wpływające pozytywnie na walory turystyczne wsi oraz 
całego regionu. 

2023 15 000,00 zł 

34 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Szczytnej 
ul. Wolności 27 
57-330 Szczytna 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa pracy 
strażaków ochotników 
oraz mieszkańców 
powiatu 

Szczytna 

Celem zadania jest zakup 3 sztuk przenośnych zestawów 
oświetleniowych. Całkowity koszt realizacji zadania będzie 
wynosił 15 000,00 zł. Zakupione zestawy oświetleniowe 
będą wykorzystywane podczas prowadzonych działań 
ratowniczo-gaśniczych, zapewniając strażakom ratownikom 
odpowiednie bezpieczeństwo. 

2023 15 000,00 zł 
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35 
Stowarzyszenie LIBRA 
w Dusznikach-Zdroju 
ul. Kłodzka 2/1B 
57-340 Duszniki-Zdrój 

Tablica meteorologiczna Duszniki-Zdrój 

Zadanie polega na instalacji tablicy synoptycznej, służącej 
do pomiaru wartości meteorologicznych, takich jak: 
temperatura powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie 
atmosferyczne, wilgotność powietrza, natężenie promienia 
słonecznego. Istnieje także możliwość wygenerowania 
dodatkowych informacji, na przykład ostrzeżeń dla 
użytkowników dróg dotyczących niekorzystnych warunków 
pogodowych takich, jak: śliska nawierzchnia, silne opady 
śniegu, mróz lub upal, silny wiatr. 

2023 13 000,00 zł 

36 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Pławnicy 
Pławnica 70 
57-500 Bystrzyca 
Kłodzka 

Remont generalny 
motopompy pożarniczej Pławnica 

Zadanie polega na wykonaniu remontu generalnego 
motopompy pożarniczej MS/8-PO5. Wartość pompy w 
obecnym stanie szacuje się na ok 5 000 zł. Zakup 
motopompy nowego typu to koszt kilkudziesięciu tysięcy 
złotych. Wykonanie remontu generalnego jest najtańszym 
sposobem na zapewnienie jednostce OSP sprawnej 
motopompy. Firma specjalizująca się w tego typu usługach 
wykona remont kapitalny całego silnika, dokona wymiany 
zużytych elementów ssawnych i tłocznych oraz innych 
niezbędnych napraw. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych 
napraw przeprowadzony zostanie rozruch startowy i 
sprawdzenie wydajności oraz szczelności wszystkich 
układów. 

2023 15 000,00 zł 

37 

Stowarzyszenie 
Inicjatyw Kulturalno-
Edukacyjnych Concerto 
Glacensis 
ul. Łukasińskiego 13/2 
57-300 Kłodzko 

Barok Petarda - koncert 
Jubileuszowy 

Kościół 
Podwyższenia 
Krzyża Świętego, 
Kłodzko, ul. kard. 
S. 
Wyszyńskiego 1 

Kłodzki Chór Concerto Glacensis w 2023 roku będzie 
obchodził 25-lecie swojej działalności. Obchody 
przewidziane są na cały 2023 roku, planowana jest 
organizacja bezpłatnych koncertów dla mieszkańców 
Kłodzka i powiatu. Główny Jubileuszowy koncert „Barok 
Petarda" odbędzie się jesienią 2023 roku w Kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku. Wcześniej 
zostaną przygotowane plakaty, zaproszenia oraz program 
koncertu. Będziemy wydarzenie promować w lokalnej prasie 
i mediach społecznościowych, Planujemy tez przygotowanie 
okolicznościowej publikacji „25 lat działalności Kłodzkiego 
Choru Concerto Glacensis". Zakładamy, ze w koncercie 
weźmie udział ponad 800 osób, miłośników muzyki, 
sympatyków choru, rodzin i znajomych. 

2023 15 000,00 zł 

38 

Terenowy Klub 
Sportowy HUTNIK 
Szczytna 
ul. Sienkiewicz 1C 
57-330 Szczytna 

Poprawa infrastruktury 
stadionu w Szczytnej Szczytna 

Zadanie ma na celu montaż piłkochwytu za bramką na 
stadionie miejskim oraz poprawę infrastruktury budynku 
klubowego poprzez modernizację wewnątrz budynku szatni 
drużyny młodzieżowej, toalet, pryszniców a także zaplecza 
dla sędziów.  

2023 15 000,00 zł 
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39 
Marcin Orman 
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lewinie 
Kłodzkim 

Poprawa użytkowania 
sprzętu oraz 
wyposażenia 
pomieszczeń socjalnych 
w strażnicy OSP 

Lewin Kłodzki 

Zadanie polega na doposażeniu jednostki OSP Lewin 
Kłodzki w meble oraz artykuły gospodarcze (specjalistyczna 
szafa do suszenia ubrań specjalnych, szafa ubraniowa, 
szafa gospodarcza, szafa aktowa, narzędzia warsztatowe, 
płyny do prania i impregnacji ubrań specjalnych, chemia 
gospodarcza) niezbędne do prowadzenia funkcjonalności 
remizy i pielęgnowania odzieży specjalnej strażaka . 
Magazyn, w którym znajdują się sprzęt ratowniczy, 
mundury, środki czystości należy odnowić w celu 
odpowiedniego magazynowania w nim materiałów, które 
wymagają sterylności i konserwacji. W ramach swojego 
działania Jednostka OSP w Lewinie Kłodzkim często oferuje 
zabezpieczenie oraz organizuje i bierze czynny udział w 
imprezach o charakterze kulturalno-oświatowym. Ważnym 
elementem działalności OSP jest profilaktyka, praca z 
dziećmi i młodzieżą. Celem projektu jest pozyskanie 
niezbędnego sprzętu zapewniającego skuteczność 
prowadzenia działań logistycznych. 

2023 15 000,00 zł 
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Uzasadnienie 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego  na 2023 złożone zostały 43 zadania.  Zarządu 
Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę nr 191/2022 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu 
Weryfikacyjnego do analizy zadań złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 
2023 rok. 

W wyniku weryfikacji zadań przez Zespół Weryfikacyjny, 37 projektów zostało przyjętych, a 6 zostało 
odrzuconych.  

5 paździenika 2022 r. do publicznej wiadomości podana została zweryfikowana lista zadań. 

Zgodnie z § 9 ust.1 i ust. 2 uchwały nr VI/44/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu 
Kłodzkiego (Dolno.2020.4906 z dnia 2020.09.02),  od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania, 
oznaczonego jako "odrzucone" , przysługuje zgłaszającym odwołanie. 

Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji tj. do 
12 października 2022 r.. Odwołanie wnosi się do Zarządu Powiatu Kłodzkiego. 

Zarząd Powiatu Kłodzkiego rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni i przyjmuje w formie uchwały ostateczną 
listę propozycji zadań z wyłączeniem odrzuconych oraz tych co do których Zarząd nie uwzględnił wniesionego 
odwołania. 

Od wyników weryfikacji złożone zostały 2 odwołania. Odwołania zostały ropatrzone pozytywnie, tym 
samym projekty uzyskały status „przyjęty”. 

Zgodnie z harmonogramem BO na 2023 rok, Zarząd Powiatu rozpatruje odwołania i podaje 
do publicznej wiadomości zatwierdzoną  listę zadań, które poddane zostaną pod głosowanie do 28 października 
2022 r. Harmonogram został zatwierdzony  uchwałą nr 115/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 
13 czerwca 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego 
na 2023 rok, wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierających zgłoszone zadanie 
do Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok i zmieniony  Uchwałą nr 201/2022 ZPK z dnia 
28 września 2022 r. 

W związku z powyższym ZPK podaje do publicznej wiadomości zweryfikowaną i zatwierdzoną listę 39 
zadań które zostaną poddane pod głosowanie. 
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