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Realizacja polityk, programów i strategii wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 

Nazwa dokumentu  1. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego  
 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr X/87/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2020 r. 
 w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2020-2030, 
będącej strategią rozwoju ponadlokalnego. 

Podstawowe założenia 

Opracowanie dokumentu wspólnie ze wszystkimi 14 gminami w powiecie 
kłodzkim zakładającego kierunki rozwoju ponadlokalnego wykorzystując model 
struktury funkcjonalno-przestrzennej i w oparciu o przeprowadzoną diagnozę 
procesów społecznych, gospodarczych i przestrzennych toczących się  
w powiecie.  

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Oczekiwanie na podjęcie przez wszystkie gminy uchwał w sprawie 
przystąpienia do opracowania strategii, przygotowywanie zakresu  
i harmonogramu prac. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Wybór wykonawcy, przystąpienie do prac formalnych (przygotowanie umów, 
wzorów uchwał, kwestie prawne), przeprowadzenie spotkań z wykonawcą, 
Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszeniem Euroregionu 
Glacensis.  

 

Nazwa dokumentu  2. Strategia Rozwoju Sudety 2030 
Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr XIII/140/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z 27 grudnia 2018 r.  
w sprawie przyjęcia Strategii społeczno-gospodarczego rozwoju południowej  
i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030". 

Podstawowe założenia 

Głównym celem Strategii jest zwiększenie szans na wyrównanie dysproporcji 
w dostępie do środków UE pomiędzy regionem wrocławsko-legnickim 
województwa dolnośląskiego, a obszarami górskimi (tj. podregion jeleniogórski 
i wałbrzyski). 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Założenia strategii implementowane są w inne dokumenty strategiczne,  
m.in. Plan Działań POF ZIT (Kłodzko-Dzierżoniów- Ząbkowice Śl.). w Planie 
ujęte zostały m.in. Wkład do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030 
(projekty wraz z szacunkowym kosztem ich wykonania w bieżącej 
perspektywie finansowej 2021-2027). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Wykonanie Raportu Powiatu Kłodzkiego - Wkładu do Programu 
Wykonawczego Strategii Sudety 2030 na podstawie złożonych propozycji 
projektów, współpraca Sygnotariuszy Porozumienia „Sudety 2030” w sprawie 
utworzenia POF ZIT. 
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Nazwa dokumentu  3. Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz 
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Informacje zawarte w Raporcie o stanie powiatu kłodzkiego za rok 2020  
w pkt VIII.15 

Podstawowe założenia 
Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  
Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

 

Nazwa dokumentu  4. Program rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie 
powiatu kłodzkiego 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Rady Powiatu Kłodzkiego Nr II/18/2012 z dnia 7 marca 2012 roku 

Podstawowe założenia 

Określenie perspektyw modernizacji dróg powiatowych, umożliwiając tym 
samym dążenie do integracji przestrzennej powiatu poprzez poprawę 
dostępności do stref gospodarczych i turystycznych jak i do poprawy 
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

W 2020 roku Powiat Kłodzki realizował 10 zadań inwestycyjnych oraz 5 zadań 
remontowych, których celem była poprawa stanu technicznego dróg 
powiatowych, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.     
4 z tych zadań dotyczyło sporządzenia dokumentacji technicznych, natomiast 
pozostałe 11 obejmowało wykonanie robót budowlanych. Łącznie w 2020 roku 
przebudowano 7,11 km dróg powiatowych. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Ważniejsze inwestycje drogowe realizowane w 2020 roku: 
1) „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” – 

dokończenie inwestycji realizowanej od 2017 roku, 
2) „Wykonanie właściwych robót w ramach zadania pn. „Stabilizacja skarpy i 

odbudowa drogi powiatowej nr 3232D w miejscowości Międzygórze, km 
6+200 - 6+480 - II etap””, 

3) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole 
Zdrój na długości 1,685 km, 

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3319D ul. Górnicza w Nowej Rudzie - 
 II etap”, 

5) „JERZYKOWICE WIELKIE-JELENIÓW droga dojazdowa do gruntów 
rolnych”, 

6) „Remont mostu nad rzeką Białą Lądecką w ciągu drogi powiatowej nr 
3229D w Nowym Gierałtowie”, 

7) „Remont drogi powiatowej nr 3249D przez wieś Orłowiec na długości 1,5 
km - II etap”, 
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8) „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 
km” 

9) „Remont drogi powiatowej nr 3239D w Kamieńcu na długości 0,652 
km” 

 

Nazwa dokumentu  5. Powiatowy Program Działań na Rzecz  Osób 
Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr III/19/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podstawowe założenia 

Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia, w rozwijaniu 
świadomości społecznej oraz w rozwiązywaniu występujących problemów, 
poprzez: 

1) Zaspokojenie indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych ze 
środków PFRON; 

2) Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych (sport, kultura, 
turystyka i rekreacja); 

3) Realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych; 

4) Realizację zadań z zakresu społecznej integracji osób 
niepełnosprawnych; 

5) Promowanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowań ze 
środków PFRON dla osób niepełnosprawnych; 

6) Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Realizację założeń przyjętych w Powiatowym Programie Działań na Rzecz  
Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020 umożliwiły m.in. środki 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznawane według 
algorytmu samorządom powiatowym, programy celowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym program „Aktywny 
samorząd”, a także środki własne Powiatu Kłodzkiego. 
W roku 2020 podejmowano także działania w ramach „Programu 
Wyrównywania Różnic Między Regionami III”: 
- likwidacja barier w budynkach użyteczności publicznej: zakup schodołazu  
z rampami do SP Nr 2 w Kłodzku oraz  
- zakup środków transportu: zakup autobusu i busa do przewozu osób 
niepełnosprawnych (Gmina Międzylesie i Gmina Stronie Śląskie). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Szczegółowa informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Działań 
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok została przedstawiona w 
uchwale nr V/24/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w 
sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych za 2020 rok. 
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Nazwa dokumentu  6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 
Powiatu Kłodzkiego na lata 2018- 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

Podstawowe założenia 

1) Rozwinięcie różnorodnych form pieczy zastępczej w powiecie 
kłodzkim w stopniu zapewniającym najwyższej jakości opiekę 
potrzebującym dzieciom; 

2) Utrzymanie na dobrym poziomie funkcjonowania istniejącej 
infrastruktury pieczy zastępczej w powiecie kłodzkim; 

3) Podniesienie poziomu wykształcenia, kompetencji i samodzielności 
osób usamodzielnianych, opuszczających pieczę zastępczą. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Realizację założeń przyjętych w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2018- 2020 umożliwiły  środki 
budżetu powiatu kłodzkiego, budżetów innych samorządów powiatowych oraz 
samorządów gminnych, zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dochody z opłat rodziców za 
pobyt dzieci w pieczy zastępczej na podstawie art. 193  ustawy, dotacje 
celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu 
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, a także 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.   

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

1) Działania promocyjne na rzecz pozyskiwania kandydatów do 
prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej (informacja na 
stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kłodzku, profil w mediach społecznościowych, ulotki i plakaty, 
tekst promujący w intrenecie, informator dla kandydatów, informacja 
na kalendarzach ściennych); 

2) Pozyskanie 58 osób do procedury kwalifikującej do pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej spokrewnionej i niezawodowej; 

3) Przeszkolenie i przygotowanie na przyjęcie dziecka 16 kandydatów 
do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej (szkolenie 
odbyło się w terminie od 19.06.2020 r. do 11.07.2020 r.). 

4) W ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kłodzku „Siłą dziecka jest rodzina”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 
odbyły się szkolenia dla rodzin zastępczych niezawodowych, rodzin 
zastępczych zawodowych, rodzin zastępczych spokrewnionych, 
prowadzących rodzinne domy dziecka: 

−  „Umiejętność stawiania granic – egzekwowanie zasad, 
konsekwencja postępowania”; 

−  „Jak postępować z dzieckiem z zaburzoną więzią oraz rozumieć 
dziecko po traumie”; 

−  „Prawne i praktyczne aspekty rodzicielstwa zastępczego”; 
−  „Jak rozmawiać z nastolatkiem”; 
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−  „Wspieranie więzi rodzinnych- rodzina zastępcza a rodzina 
biologiczna. Znaczenie dla dziecka kontaktu  
z rodziną biologiczną”; 

−  „Szkolenie z zakresu obsługi komputera”; 
Szkolenia odbywały się w trybie stacjonarnym lub w trybie  

5) W roku 2020 r. zatrudniono 17 koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej. 
Liczba rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka z którymi 
współpracowali koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – 265; 

6) W 2020 r. zadania w zakresie prowadzenia poradnictwa i terapii dla 
osób sprawujących pieczę zastępczą i dzieci umieszczonych  
w pieczy zastępczej realizowane były poprzez pomoc psychologów 
zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kłodzku. W ramach wsparcia specjalistycznego zorganizowano 
365 spotkań terapeutycznych  z psychologiem. 
 

Szczegółowa informacja na temat realizacji Powiatowego Programu Rozwoju 
Pieczy Zastępczej za rok 2020 została przedstawiona w uchwale  
nr V/26/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 
(załącznik nr 2). 
 

 

Nazwa dokumentu  7. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała Nr VI/49/2016 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

Podstawowe założenia 

1) Wspieranie rodzin i rozwój systemu pieczy zastępczej; 
2) Zapewnienie osobom opuszczającym pieczę zastępczą oraz 

placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej 
wielowymiarowego wsparcia procesu usamodzielnienia; 

3) Rozwój systemu wspierania osób starszych, przewlekle lub ciężko 
chorych; 

4) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w życiu społecznym; 
5) Promocja zatrudnienia i aktywizacja lokalnego rynku pracy; 
6) Wspieranie i rozwijanie działań na rzecz rodzin i osób znajdujących 

się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych uzależnieniami oraz przemocą; 
7) Poprawa funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Analiza rezultatów działań podejmowanych we wszystkich obszarach Strategii 
w roku 2020 pozwala na stwierdzenie, iż większość z założonych celów 
osiągnięto, dzięki wzajemnej współpracy zaangażowanych instytucji. 
Podejmowane działania realizowane były w ramach posiadanych  
i pozyskiwanych środków finansowych (środki budżetu Powiatu Kłodzkiego, 
dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań własnych i zleconych, środki  
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z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze 
europejskie). 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

1) Zapewnienie dzieciom pozbawionym czasowo lub długotrwale opieki 
rodzicielskiej opieki i wychowania w pieczy zastępczej; 

2) Objęcie osób usamodzielnianych wsparciem finansowym oraz 
rzeczowym; 

3) Zapewnienie wsparcia osobom wymagającym całodobowej opieki  
w domach pomocy społecznej;  

4) Pomoc osobom niepełnosprawnym w poprawie jakości życia; 
5) Aktywizacja osób bezrobotnych; 
6) Zapewnienie mieszkańcom powiatu kłodzkiego dostępu do wsparcia  

w zakresie interwencji kryzysowej; 
7) Wspieranie rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 
8) Kontynuowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez 

zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych,  
a także organizowanie spotkań informacyjnych dla organizacji 
pozarządowych.  

 
Szczegółowa informacja na temat oceny za 2020 rok realizacji Powiatowej 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 
2016- 2020 została przedstawiona w uchwale nr V/25/2021 Rady Powiatu 
Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny za 2020 rok realizacji 
Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2016- 2020. 

 
 
 

Nazwa dokumentu  

8. Program współpracy Powiatu Kłodzkiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr XII/112/2019 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020. 

Podstawowe założenia 

Głównym celem Programu jest dążenie do poprawy jakości życia oraz 
pełniejszego zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców powiatu poprzez 
stwarzanie im możliwości i warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu 
publicznym. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Realizacja głównych założeń Programu Współpracy polegała na zlecaniu 
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawach 
poszczególnym organizacjom pozarządowym i podmiotom prowadzącym 
działalność pożytku publicznego oraz przygotowywaniu spotkań, szkoleń, 
konferencji, a także rejestracji stowarzyszeń zwykłych. Z uwagi na pandemię 
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Covid-19 część zadań zleconych organizacjom pozarządowym została 
zrealizowana w wersji internetowej, nieliczne działania nie odbyły się z powodu 
pandemii.  

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

W 2020 r. przedmiotem działań podejmowanych w ramach współpracy 
powiatu z organizacjami pozarządowymi była realizacja priorytetowych zadań 
z zakresu: pomocy społecznej, systemu pieczy zastępczej i wspierania osób 
niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr  
i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 
 i sportu, promocji, turystyki i krajoznawstwa, przeciwdziałania bezrobociu oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
Najważniejsze zadania realizowane była na podstawie umów zawieranych po 
rozstrzygnięciu konkursów ofert. 

 

Nazwa dokumentu 9. Program korekcyjno-edukacyjny 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

• Uchwała RPK nr X/97/2015 z dnia 23 grudnia w sprawie uchwalenia 
Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie na lata 2016-2020; 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz.U.2020.218 t.j); 

• 17 kwietnia 2020 r.- informacja o przyznaniu dotacji z DUW; 
• sierpień-grudzień 2020 czas realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla sprawców przemocy w rodzinie. 

Podstawowe założenia • zwiększenie skuteczności działań mających na celu minimalizowanie 
skutków zjawiska przemocy w rodzinie. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Adresatami programu są osoby dorosłe, identyfikujące się z problemem 
przemocy domowej, skierowane przez lokalne instytucje tworzące system 
pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową. Zgodnie z zapisami ( rozdz. 
IV, pkt 4) w programie nie mogą uczestniczyć osoby z zaburzeniami 
psychicznymi oraz neurologicznymi, bez wcześniejszej konsultacji 
psychiatrycznej czy neurologicznej. Osoby te mogą być uczestnikami 
programu, jeżeli psychiatra lub neurolog nie zgłoszą przeciwskazań. 
Uczestnikami programu nie mogą być również osoby uzależnione od środków 
psychoaktywnych, chyba, że przeszły podstawowy program leczenia 
odwykowego lub są w trakcie takiego leczenia i posiadają zgodę uczestnictwa 
terapeuty uzależnień. Uczestnikami programu mogą być także mieszkańcy 
innych powiatów. Warunkiem przyjęcia do programu jest przyznanie się osoby 
do stosowania przemocy domowej. 
Podstawowym celem działań programowych jest zmiana postępowania osób 
stosujących przemoc w rodzinie, zwiększenie ich zdolności do kontrolowania 
zachowań agresywnych, a ostatecznie do zaprzestania stosowania przemocy. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Wartością programu jest fakt, iż po zakończeniu programu przez następne           
3 lata monitorujemy sytuację uczestnika i mamy możliwość ponownego 
zaproszenia na spotkania, celem pomocy w sytuacjach nie radzenia sobie            
z problemem stosowania przemocy. Z prowadzonych przez nas czynności 
monitorujących wynika, że dotychczas osoby po ukończeniu zajęć korekcyjno-
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edukacyjnych nie podejmują ponownie czynności przemocowych. 
Jednocześnie nadmieniam o utrzymujących się trudnościach w naborze 
uczestników do ww. programu. Opisany stan rzeczy wynika przede wszystkim 
z tego, iż oprócz wyroków sądu brak jest skutecznych narzędzi do 
mobilizowania osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału  
w oddziaływaniu korekcyjnym.  
Ewaluacja programu korekcyjno- edukacyjnego jest oceną poszczególnych 
etapów programu oraz efektywności oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych              
w odniesieniu do założonych celów. W ramach przeprowadzonego 
monitoringu 

 

Nazwa dokumentu  10. Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Powiatu Kłodzkiego 
na lata 2015 – 2020  

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr I/4/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z 28 stycznia 2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego planu inwestycyjnego dla powiatu kłodzkiego na lata 
2015-2020”. 

Podstawowe założenia 
Wieloletni Plan Inwestycyjny zawiera listę zadań inwestycyjnych, 
przewidzianych do realizacji w latach 2015-2020 wraz z zakresem rzeczowym 
i źródłami finansowania oraz podziałem na zadania podstawowe i rezerwowe. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Dokument jest elementem polityki finansowej prowadzonej przez władze 
powiatu w różnych sferach działalności publicznej. Ujęcie zadań do realizacji  
w cyklach wieloletnich gwarantuje odpowiednie projektowanie budżetu powiatu 
w kolejnych latach oraz pozyskiwanie na te zadania środków ze źródeł 
zewnętrznych, tym samym zapewnia realność ich wykonywania. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

W 2020 r. realizowano inwestycje zapisane w planie głównie przy 
wykorzystaniu środków pozyskanych z programów unijnych i krajowych. 
Szczegółowe informacje zawarte zostaną w sprawozdaniu z realizacji WPI  
w roku 2020, które zostanie przygotowane i przekazane Radzie Powiatu 
Kłodzkiego w II kwartale 2021 r.  

 

Nazwa dokumentu  
11. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości 
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2018-2021 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Uchwała nr III/23/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 kwietnia 2018 w 
sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2018–
2021 

Podstawowe założenia 

Istotą programu jest kontynuacja działań realizowanych na terenie powiatu, 
zgodnie z obowiązującym w poprzednich latach programami, w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem jest skoncentrowanie 
sił i środków, jakimi dysponują instytucje powołane do utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz optymalne ich 
wykorzystanie. Za podstawowy środek do realizacji tego celu przyjęto 
współdziałanie wszystkich służb czuwających nad bezpieczeństwem. 
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Natomiast w zakresie podnoszenia stanu bezpieczeństwa należy stosować 
szeroko zakrojone działania prewencyjne i profilaktyczno - wychowawcze. 
Finansowanie programu realizowane jest z dostępnych środków budżetowych 
powiatu, służb, inspekcji, straży oraz innych funduszy przeznaczonych m.in. 
na profilaktykę i bezpieczeństwo. Ponadto program uwzględnia: 
− edukację lokalnego społeczeństwa w zakresie zapobiegania 

przestępczości i aktywizowania do samopomocy mieszkańców i służb, 
− stałe minimalizowanie poziomu przestępczości, patologii rodzin, 

demoralizacji nieletnich, 
− możliwości współpracy społeczeństwa i instytucji pozarządowych  

z władzami Powiatu i służbami w zakresie polepszenia stanu 
bezpieczeństwa, 

− podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez 
odpowiednie oznakowanie i prace strukturalne, 

− poprzez poprawę wskaźnikowego stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w powiecie wzmóc poczucie bezpieczeństwa wśród 
miejscowej ludności. 

Przedstawione w programie zagrożenia mają największy wpływ na stan 
poczucia bezpieczeństwa przez społeczność lokalną. Zagrożenia te są 
szeroko opisane i udokumentowane bogatym materiałem statystycznym. 
Aktualny stan bezpieczeństwa oraz analiza zagrożeń wytyczają kierunki 
działania w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego. 
Analiza zagrożeń pozwala także wychwycić czynniki mające największy wpływ 
na ocenę bezpieczeństwa. Cele programu: 
− poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 

powiatu. 
− osiągnięcie wzrostu świadomości społecznej mieszkańców w zakresie 

konieczności wspólnego działania dla poprawy bezpieczeństwa  
i wykrywalności przestępstw. 

− wzrost poszanowania prawa na terenie powiatu i kreowanie w tym 
zakresie właściwych postaw obywatelskich. 

− kontynuowanie sprawdzonych skutecznych działań o charakterze 
prewencyjnym wpływających na ograniczenie bądź eliminację uciążliwych 
zdarzeń , nieprawidłowości i zagrożeń występujących na terenie powiatu 
kłodzkiego. 

− kontynuowanie działań w kierunku dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa fizycznego szkół i przedszkoli. 

Cele dodatkowe: 
− zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa; 
− zmniejszenie ilości przypadków agresywnych zachowań oraz poczucia 

bezkarności w śród osób łamiących zasady współżycia społecznego; 
− przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej występującej na terenie 

powiatu; 
poprawa efektywności działań policji. 

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Realizowane na bieżąco wg katalogu zadań zgłoszonych do Programu. 
Sprawozdawczość na bieżąco w dokumencie „Ocena działania służb, inspekcji  
i straży w zakresie bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim” 
przyjmowanym co roku za rok poprzedni przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

(1) Działalność Grupy Sudeckiej GOPR za rok 2020 
- udział w 274 zdarzeniach, udzielając pomocy 278 osobom, 10 osobom 
nie udało się uratować życia, 

-  czas trwania działań ratowniczych wyniósł 2027 godzin, ratownicy spędzili 
ponad 19300 godzin społecznie na działalności ratunkowej, szkoleniach i 
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innych działaniach statutowych GOPR, 
-  najczęściej dochodziło do wypadków turystycznych (178) i rowerowych (50),  
w 5 zdarzeniach wspierało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
(2) PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 
W KŁODZKU 
 W 2020 roku działalność Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia 
wynikała z kierunków określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, 
założeń Narodowego Programu Zdrowia, Ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej i bieżących potrzeb 
środowiska lokalnego. W związku z wystąpieniem epidemii SARS – CoV – 2 
część planowanych działań programowych w 2020 r. nie mogła być 
zrealizowana. Okoliczności i ograniczenia związane z przebiegiem epidemii 
oraz konieczność angażowania posiadanych sił i środków na walkę z epidemią 
ograniczyły również zasięg działań podejmowanych w ramach pozostałych 
interwencji programowych. W ramach działań Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia na rzecz walki z epidemią SARS – CoV – 2 w 2020 r. wdrożono nową 
interwencję nieprogramową p/n „Profilaktyka COVID-19”. 
„Czyste Powietrze Wokół Nas” 
Program stanowi pierwsze, bardzo ważne  ogniwo edukacji antytytoniowej 
dzieci.  Umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.  Cel: 
Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy 
przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich 
tytoń. 768 uczestników. 
„Nie pal przy mnie, proszę” 
Program stanowi drugie ogniowo profilaktyki antytytoniowej. Kształtuje u dzieci 
postawy odpowiedzialności za własne zdrowie. Cel: Uwrażliwia dzieci na 
szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem. 
723 - uczestników. 
„Znajdź Właściwe Rozwiązanie” 
Program kształtuje u uczniów zachowania asertywne, uczy rozpoznawania 
swoich zachowań, uświadamia mechanizmy nacisku grupowego oraz 
kształtuje poczucie własnej wartości. Cel: Zwiększenie wiedzy w zakresie 
szkodliwości palenia tytoniu, kształtowanie umiejętności dbania o własne 
zdrowie i zdrowie bliskich. 1151 uczestników. 
„Bieg po zdrowie” 
Program zapobiega inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazuje 
atrakcyjność życia w środowisku  wolnym od dymu tytoniowego. Celem 
programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia  
w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. 163 
uczestników. 
„Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, 
 opracowany na lata 2017-2021” 
Działania programowe realizowane są w oparciu o Harmonogram realizacji 
Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 
opracowany na lata 2017-2021”. Zapewnia odpowiedni dostęp do informacji, 
edukacji i usług w zakresie profilaktyki HIV/AIDS oraz  promocję testowania  
w kierunku HIV. Cel: Wzrost poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu 
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społeczeństwa oraz zmiany postaw, ze szczególnym uwzględnieniem 
odpowiedzialności za własne zdrowie i życie. 2169 uczestników. 
Ogólnopolski program edukacyjny „Trzymaj Formę !” 
Program rozwija zainteresowania uczniów. Promuje aktywność fizyczną, uczy 
zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, 
ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i 
zasady wolnego wyboru. Cel: Pogłębienie wiedzy o znaczeniu zbilansowanej 
diety i aktywności fizycznej dla organizmu człowieka. 607 uczestników. 
„ARS, czyli jak dbać o miłość?” 
Program kształtuje prozdrowotne postawy i zachowania młodych ludzi. 
Ogranicza podejmowanie przez nich ryzykownych zachowań, co 
w konsekwencji wpływa korzystnie na zdrowie i jakość życia przyszłych 
rodziców i ich potomstwa. Cel: Ograniczenie niekorzystnych następstw 
zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych związanych z używaniem 
substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodząca w dorosłe życie. 874 
uczestników. 
„Moje dziecko idzie do szkoły” - Program został zakończony i w 2020 r. nie 
był już realizowany. 
„Wybierz Życie - Pierwszy Krok” 
Program opiera się na kształtowaniu właściwych postaw i zachowań. Pozwala 
młodzieży skutecznie radzić sobie z problemami życiowymi. Wyposaża ich w 
wiedzę i umiejętności wpływające na jakość życia i dobre funkcjonowanie w 
sferze fizycznej, psychicznej oraz społecznej. Cel: Zmniejszenie występowania 
raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę. 1125 uczestników. 
Nowe substancje psychoaktywne 
Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie postaw 
prozdrowotnych oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje zdrowotne i prawne 
związane z zażywaniem nowych substancji psychoaktywnych . Cel: 
Kształtowanie świadomości uczniów na temat zagrożeń wynikających 
z zażywania substancji psychoaktywnych. 4528 uczestników. 
Akcja Zima 
Popularyzacja wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań dzieci 
 i młodzieży podczas ferii zimowych. Cel: Zmniejszenie występowania 
zagrożeń zdrowotnych w okresie zimowym. 1606 uczestników. 
Akcja Letnia 
Popularyzacja wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań dzieci 
 i młodzieży podczas wypoczynku letniego. Cel: Zmniejszenie występowania 
zagrożeń zdrowotnych w okresie wakacji. 563 uczestników. 
Światowy Dzień bez Tytoniu 
Zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu „Tytoń a zdrowe płuca”. 
Program ten nie był realizowany w 2020 r. z uwagi na epidemię SARS CoV –2. 
Światowy Dzień Rzucania Palenia 
Promocja zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Cel: 
Zwiększenie świadomości nt. skutków zdrowotnych związanych z paleniem 
tytoniu oraz zachęcenie palaczy do zerwania z nałogiem. 15 uczestników. 
Światowy Dzień Zdrowia 
Zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne społeczeństwa 
„Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne”. 174 uczestników. 
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Światowy Dzień Seniora 
Promowanie zdrowego stylu życia wśród osób starszych. Cel: Poprawa jakości 
życia  osób starszych. 310 uczestników. 
Miesiąc profilaktyki raka piersi 
Zachęcanie kobiet do badań profilaktycznych tj. samobadania piersi, badań 
lekarskich, badań mammograficznych. Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy 
kobiet na temat profilaktyki raka piersi. 37 uczestników. 
Światowy Dzień AIDS 
Uwrażliwienie na problem HIV/AIDS oraz solidaryzowanie się z ludźmi 
dotkniętymi chorobą AIDS. Cel: Ograniczenie liczby zakażeń HIV poprzez 
zwiększenie świadomości dotyczącej konsekwencji podejmowania 
ryzykownych zachowań. Program ten nie był realizowany w 2020 r. z uwagi na 
epidemię Sars – CoV – 2. 
„Profilaktyka COVID-19” 

Nowa interwencja nieprogramowa realizowana w 2020 r. w ramach działań 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia na rzecz walki z epidemią SARS – 
CoV – 2, skierowana do uczniów szkół podstawowych i średnich, 
pracowników szkół, pracowników Zakładu Karnego w Kłodzku oraz 
społeczności lokalnej. Celem interwencji jest zwrócenie uwagi na sposób 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród społeczeństwa, w tym 
przekazanie wiedzy dotyczącej zakażenia i wyrobienia sobie nawyków 
przestrzegania reżimu. 
(3) WOPR 
Zarząd Kłodzkiego Oddziału WOPR w Kłodzku prowadzi punkt konsultacyjny 
dla kierowników basenów i kąpielisk starostwa kłodzkiego w ZP WOPR 
Kłodzko ul. Bohaterów Getta 1/1 w każdy piątek w godz. 16.00 - 18.00. 
Przeprowadzono ocenę stanu bezpieczeństwa osób na kąpieliskach 
sezonowych przed rozpoczęciem działalności oraz nadano im tzw. „certyfikat 
bezpieczeństwa” w miejscowościach : Międzylesie, Radków. 
Przeszkolono zainteresowanych kierowników obozów, kolonii, rajdów  
i spływów organizowanych w sezonie letnim 2020, na których przewidziano 
korzystanie z kąpieli. 
Przeprowadzono egzaminy na powszechną i specjalną kartę pływacką  
w ramach programu „Każdy może pływać”. 
Na bieżąco utrzymywana jest współpraca z przedstawicielami Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej, PSSE w Kłodzku w zakresie bezpieczeństwa na 
akwenach wodnych naszego powiatu. 
Od miesiąca marca do czerwca 2020 r. przeprowadzono kurs  ratownika 
wodnego (15 osób) na bazie krytej pływalni w Kłodzku, zakończone 
egzaminami na Zalewie w Korytowie. Ratownicy zrzeszeni w Kłodzkom 
Oddziale WOPR uczestniczyli w kursach doskonalących oraz podnoszących 
ich kwalifikacje organizowanych przez Kłodzki Oddział WOPR, Dolnośląskie 
WOPR (kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs na stopień sternika 
motorowodnego). 
Prowadzi się warsztaty dla ratowników WOPR celem podnoszenia 
umiejętności na bazie krytej pływalni w Kłodzku, Nowej Rudzie-Słupcu oraz 
Kudowie Zdr. 
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Prowadzona jest działalność „szkółek pływackich” dla dzieci i młodzieży na 
wszystkich ww. pływalniach krytych. 
W ramach akcji „Bezpieczne wakacje nad wodą” przeprowadzono 
wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w Kłodzku przeglądy miejsc niebezpiecznych w miejscowościach: 
Gorzuchów, Dzikowiec, Lewin Kłodzki, Rzeka Nysa Kłodzka.  Grupa 
Interwencyjna Kłodzkiego Oddziału WOPR zabezpieczała imprezy 
masowe przy wodzie i na wodzie organizowane na terenie powiatu 
Kłodzkiego. 

Na pływalniach i kąpieliskach powiatu kłodzkiego ratownicy WOPR udzielili 
pomocy w 57 przypadkach. 
Na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych stwierdzamy, że na terenie powiatu 
kłodzkiego znajduje się w dalszym ciągu niechroniony akwen wodny: „Plaża 
Korzuchów”, który stanowi istotne zagrożenie życia i zdrowia dla 
korzystających z kąpieli mieszkańców powiatu oraz turystów.  Ponadto 
stwierdzamy, że na terenie powiatu kłodzkiego w ostatnim okresie powstało 
kilka hoteli, które dysponują nieckami basenowymi, których głębokość 
przekracza 120 cm, co zobowiązuje gestora do zatrudnienia ratownika 
wodnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z 
kąpieli. Niestety właściciele i gestorzy tych obiektów w dalszym ciągu nie 
stosują się do wymogów ustawy co stanowi realne zagrożenie życia i zdrowia 
korzystających z w/w obiektów.  
Zgodnie z wymogami cytowanej ustawy w okresie letnim ratownicy wodni 
pełnili całodobowe dyżury w siedzibie Zarządu Kłodzkiego Oddziału WOPR. 
(4) POLICJA 

Najważniejsze zadania realizowane w 2020 roku przez Komendę Powiatową 
Policji w Kłodzku w ramach Powiatowego Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  
i Porządku Publicznego: 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY 
Zadanie było realizowane przez funkcjonariuszy KPP w Kłodzku, którzy  

z uwagi na pandemię realizowali zadania on-line. Tematami spotkań była 
przemoc rówieśnicza, odpowiedzialność prawna, zachowanie w sytuacjach 
niebezpiecznych np. kontaktach z nieznajomymi, cyberprzemoc. Niezmiennie 
istotny jest także aspekt wzrostu zaufania, szczególności dzieci  i młodzieży 
do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Kontynuowano realizację programu Drug Stop, 
ukierunkowanego na ograniczanie zainteresowania środkami odurzającymi.  
Najczęstszymi przyczynami dysfunkcji (w tym także przemocy domowej) są: 

alkoholizm  i nieporadność życiowa. Rodziny dotknięte tym problemem są 
monitorowane przez dzielnicowych i funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki 
Społecznej i samodzielnych stanowisk. Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku 
w 2020 roku przeprowadziła szereg przedsięwzięć z zakresu prewencji 
kryminalnej. Przeprowadzono różnego rodzaju działania profilaktyczno - 
wychowawcze wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Kłodzko, jak 
też na terenie działania Komisariatów Policji powiatu kłodzkiego. Działania te 
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zmierzały do neutralizacji występujących patologii, wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz przybliżenia społeczeństwu 
wizerunku Policji. 
PATOLOGIE SPOŁECZNE 
Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w dalszym ciągu 

zauważalny jest problem spożywania alkoholu, zwłaszcza w centrach miast, 
gdzie jest większy dostęp do alkoholu poprzez umiejscowienie większej ilości 
sklepów. Lockdown spowodował zamkniecie restauracji i barów. Spożywający 
przenieśli się do miejsc ogólnodostępnych.  Nadużywanie alkoholu nasilone 
jest w miejscowościach wiejskich. Pomimo ograniczenia ilość bezrobotnych w 
powiecie kłodzkim, nadal zjawisko to ma istotny wpływ na spożywanie 
alkoholu. Dodatkowo wpływ na to ma nieporadność życiowa i łatwa 
dostępność.  
Niezmiennie dostrzegamy i podejmujemy zdecydowane działania w celu 

eliminacji środków odurzających z rynku. Na podstawie uzyskanych informacji 
od wychowawców oraz pedagogów należy stwierdzić, iż  dilerzy podejmują 
próby  wejścia na teren szkół, w tym podstawowych. W związku z tym 
utrzymujemy stały kontakt z dyrekcjami oraz nauczycielami w szkołach  
i wyczulamy ich na osoby obce przebywające w szkołach. Z uwagi na mocno 
ograniczona obecność uczniów na terenie placówek dydaktycznych temat ten 
uwzględniliśmy także w spotkaniach on-line.  
Na terenie działania KPP w Kłodzku funkcjonują dwa Zespoły  Socjoterapii: w 

Kłodzku przy ul. Rajskiej oraz  w Krosnowicach. Nadal odnotowujemy ucieczki 
z tych placówek i są to ucieczki kilkugodzinne jak i długoterminowe.  
W zakresie ucieczek z Domów Rodzinnych i Domów Dziecka utrzymuje się 
ich relatywnie wysoki poziom. Bezpośredni wpływ na nie są konflikty  
z rodzicami/opiekunami. 
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB STARSZYCH 
Poczucie stanu bezpieczeństwa wśród ludzi starszych nadal jest 

niewystarczające, dlatego Policja powiatu kłodzkiego kontynuuje program 
prewencyjny pn. Bezpieczny Senior Powiatu Kłodzkiego, mający na celu 
podniesienie poczucia bezpieczeństwa w tej grupie społecznej oraz 
zwiększenie aktywności wśród seniorów, poprzez większy udział w życiu 
publicznym. Program skierowany jest do osób, które stają się ofiarami takich 
przestępstw jak: oszustwa, kradzieże na tzw. „policjanta” „wnuczka”.  
W ramach programu odwiedzano osoby starsze oraz samotne, którym 
indywidualnie przypominano o zasadzie ograniczonego zaufania w kontaktach 
z osobami trzecimi, szczególnie w przypadkach „potrzeby pomocy członkom 
rodziny”. Utrzymujemy kontakty służbowe z  proboszczami  parafii 
katolickich  na terenie działań KPP,  którzy odczytywali podczas mszy 
specjalnie opracowany  apel do osób starszych. Ponadto dzielnicowi podczas 
służby odchodowej na Rodzinnych Ogrodach Działkowych przeprowadzili 
rozmowy z osobami starszymi i samotnymi, informując ich o występujących 
zagrożeniach, jak też sposobach działania sprawców oszustw. 
HANDEL LUDŹMI 
Zagadnienia profilaktyczne dot. „Handlu ludźmi” było realizowane głównie 

podczas przeprowadzanych on-line spotkań z dziećmi i młodzieżą szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Funkcjonariusze WP KPP Kłodzko 
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podczas rozmów omawiali metody działania sprawców takich przestępców, 
ostrzegali przed nimi. Celem prowadzonych działań jest uświadomienie dzieci 
i młodzieży jak postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Ponadto 
zadania związane ze zwalczaniem przypadków handlu ludźmi były ujęte  
w katalogu zadań stałych i doraźnych dla służb patrolowych  i obchodowych.  
BEZDOMNOŚĆ I ŻEBRACTWO 
Zadania związane z żebractwem były ujęte w katalogu zadań stałych  

i doraźnych dla służb patrolowych i obchodowych. Zjawisko bezdomności  
i związanych z tym zagrożeniami wchodziło w obszar działań ZIMA. 
Prowadzono systematycznie kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych 
(ogródki działkowe, pustostany). Działania w tym zakresie realizowane były 
wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, a także z pracownikami OPS. 
Podczas codziennej służby weryfikowano zgłoszenia pochodzące od 
społeczeństwa dotyczące żebractwa i spożywania alkoholu w miejscach 
zabronionych. Jednym z narzędzi wykorzystywanych do kontaktu  
ze społeczeństwem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. 
BEZPIECZEŃSTWO W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, W TYM 

BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ, 
GRAFFITI 
Na terenie działania KPP w Kłodzku problem naruszenia bezpieczeństwa 

osób na terenie środków komunikacji publicznej jest znikomy. Problem 
„graffiti” również jest marginalny. Pomimo tego, zadania związane  
z bezpieczeństwem w przestrzeni publicznej, w tym bezpieczeństwo  
w środkach komunikacji publicznej oraz zapobieganie powstawaniu graffiti 
było ujęte w katalogu zadań stałych i doraźnych dla służb patrolowych oraz 
obchodowych. Ponadto w ramach spotkań on-line z dziećmi i młodzieżą 
poruszano kwestie bezpiecznego poruszania się w rejonach dworców, 
przystanków oraz środkach komunikacji miejskiej. Informowano także  
o konsekwencjach prawnych związanych z niszczeniem mienia, w tym 
w miejscach publicznych. 
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH 
W rejonie działania Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku w 2020 roku  nie 

odbywały się imprezy masowych – ograniczenia sanitarne.  
BEZPIECZNY WYPOCZYNEK 
Policjanci z Komisariatów Policji oraz Komendy Powiatowej  zrealizowali 

zadania wynikające z ogólnopolskich programów Bezpieczne wakacje, 
Bezpieczne ferie, Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą, Bezpieczny 
stok w ośrodkach sportów zimowych takich jak „Zieleniec” czy „Czarna Góra” 
oraz doraźnie Przełęcz Jugowska. Działania polegały głownie na: 
zapewnieniu ciągłości, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego 
pojazdów i pieszych, realizacji policyjnych – narciarskich służb patrolowych na 
stokach, oraz realizacji policyjnych służb patrolowych w rejonach: obiektów 
turystycznych i ośrodków narciarskich. Ponadto prowadzone były akcje 
ulotowe na temat bezpieczeństwa na stoku. Policjanci pełniący służbę na 
stokach skupiali się na działaniach prewencyjnych. Rozpropagowano ulotki  
i kodeksy FIS. Aktywnie uczestniczono w Światowym Dniu Śniegu, 
organizowano konkursy i zabawy promujące bezpieczne korzystanie z tej 
formy wypoczynku. Bardzo dobrze ocenić należy również współpracę  
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z GOPR, lokalnymi samorządami oraz zarządcami zorganizowanych terenów 
narciarskich. W roku 2020 nie odnotowano poważniejszych zdarzeń 
kryminalnych na stokach.        
OFIARY PRZESTĘPSTW 
Policjanci pionu kryminalnego wykonywali z ofiarami przestępstw czynności 

przewidziane przepisami. Ponadto ofiary przemocy domowej były objęte 
pomocą zespołów interdyscyplinarnych. Funkcjonariusze prewencji KPP  
w Kłodzku w ramach codziennych obowiązków monitorują zagadnienie 
przemocy domowej i są w stałym kontakcie z Grupami Roboczymi przy 
Gminnych i Miejskich Zespołach Interdyscyplinarnych. W ramach realizacji 
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy podejmowano współpracę  
z instytucjami zajmującymi się pomocą ofiarom przemocy: Sądy Rodzinne, 
Kuratorzy, OPS, PCPR. Ponadto policjanci realizowali nadzór nad rodzinami 
dotkniętymi i zagrożonymi przemocą, udzielali porad ofiarom oraz prowadzili 
rozmowy ze sprawcami przemocy. W 2020 roku funkcjonariusze KPP Kłodzko 
sporządzili łącznie 453 Niebieskie Karty.  
RUCH DROGOWY 
Policjanci uczestniczyli we wszystkich działaniach organizowanych przez 

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku 
np. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, Trzeźwy Poranek, Pieszy 
kontra pojazd, Odblask, Pasy, Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo, 
Niebezpieczne Promile, Wielkanoc, Bezpieczny weekend: Majowy, Boże 
Ciało, Znicz, Boże Narodzenie,  Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje, 
Bezpieczna droga do szkoły, Alkohol i Narkotyki. Podczas codziennej służby 
weryfikowano zgłoszenia pochodzące od społeczeństwa dotyczące naruszeń 
prawa o ruchu drogowym w ramach Krajowej Mapy Zagrożenia 
Bezpieczeństwa. Ponadto w ramach wykonywanych czynności 
funkcjonariusze KPP w Kłodzku na prośbę szkół i rodziców dokonywali 
kontroli stanu trzeźwości kierujących przewożących dzieci i młodzież oraz 
stanu technicznego autokarów i innych pojazdów przewożących dzieci  
i młodzież. 

(5) Powiatowe Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne  
w Kłodzku 

 Zrealizowane zostały programy profilaktyczne, warsztaty w szkołach 
(zapobieganie uzależnieniom, przemocy, kształcenie społecznie pożądanych 
zachowań, wzorców i postaw etycznych, doskonalenie umiejętności 
społecznych dzieci oraz uczniów): 

 Warsztaty dla dzieci - „Rozwój samokontroli”,  
 Warsztaty dla dzieci  – „Wpływ mojego zachowania na innych” 
 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  – „Potrzeby i ich zaspokajanie”, 
 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  - „Moje problemy” 
 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych  - „Zrozumienie definicji potrzeb” 

Zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych  - Profilaktyka 
uzależnień- realizowane zdalnie w oparciu o aktywne metody pracy. 

 Warsztaty dla młodzieży – „Metody rozwiązywania konfliktów”. 
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 Warsztaty dla młodzieży- „Żyjmy bezpiecznie”  
Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół średnich- Życie bez używek”  

 Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych- „Napoje energetyczne 
– fakty i mity”. 
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  jak 
bezpieczne korzystać z Internetu i jakie są sposoby reagowania na 
cyberprzemoc- „Stop cyberprzemocy” 

 Specjaliści poradni w 2019 roku wzięli udział w szkoleniu „Apteczka Pierwszej 
Pomocy Emocjonalnej” natomist w 2020 roku przeprowadzali warsztaty  
i zajęcia na jej podstawie.  
APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ ma na celu rozwijanie 
w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz 
przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń 
psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa 
Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć,  
a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego 
życia. 

 W roku 2020 zrealizowane zostały spotkania psychoedukacyjne, prelekcje dla 
rodziców w celu doskonalenia ich umiejętności wychowawczych, rozbudzania 
świadomości zagrożeń społecznych, dostarczenie informacji o możliwościach 
pomocy dziecku w sytuacji zagrażającej demoralizacją, przestępczością. 
udział w spotkaniach ds. pomocy i zespołach interdyscyplinarnych, konsultacje 
i porady indywidualne dla nauczycieli i pedagogów szkoły, pomoc 
nauczycielom w placówkach oświatowych w interpretacji przepisów MEN, 
realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach,  interwencje 
postdiagnostyczne w sprawie uczniów, konsultacje z dyrektorami placówek 
oświatowych w sprawie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

 Indywidualne poradnictwo postdiagnostyczne celem ukierunkowania pomocy 
badanemu dziecku. 

 Zajęcia instruktażowo – pokazowe podczas indywidualnych terapii. 
 Porady dla rodziców dzieci  
 Udział w zespołach interdyscyplinarnych  
 Udział w spotkaniach (dyrektor, psycholog, pedagog szkolny, wychowawcy  

i nauczyciele) na terenie szkoły celem omówienia sytuacji dydaktyczno – 
wychowawczej dziecka . 

 Terapia rodzin. 
 Indywidualna psychoedukacja rodziców dotycząca radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych. 
 Prelekcja dla rodziców – „Przemoc rówieśnicza”  
 Szkolenie dla rodziców – „Jak rozpoznać czy dziecko sięga po środki 

uzależniające?”   
 Szkolenie dla nauczycieli – „Uczeń z chorobą psychiczną” 
 Przeprowadzono dla nauczycieli szkoleniową  radę pedagogiczną „Praca 

 z dzieckiem  z mutyzmem wybiórczym”. 
 Warsztaty dla nauczycieli z wykorzystaniem kształcenia na odległość „ 

Warsztat wychowawcy klasy – jak skutecznie wspierać i motywować dziecko 
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na etapie edukacji wczesnoszkolnej” 
 Prowadzone były  terapie psychologiczne, psychoterapie dla młodzieży i ich 

rodziców zapobiegającej m.in. demoralizacji, zaniedbaniom wychowawczym.  
 Na bieżąco wydawane były odpowiednie dokumenty - orzeczenia, kierujące 

uczniów zagrożonych oraz niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami 
zachowania do odpowiednich placówek, form terapii. Zapobieganie dalszej ich 
demoralizacji.  

 Kontynuowano wypożyczenia biblioteczne na rzecz czytelników Bibliotek 
Pedagogicznych z zakresu przestępczości:  
1. Psychologia przemocy. 
2. Psychologia ofiar przemocy. 
3. Współpraca szkoły z rodziną młodocianych sprawców przestępstw. 
4. Dziecko jako sprawca. 
5. Powrót młodocianych przestępców do społeczeństwa. 
6. Rodzina dysfunkcyjna jako źródło przestępczości młodocianych. 
7. Diagnoza socjo-psychologiczna w resocjalizacji. 
8. Instytucje wychowania resocjalizującego. 
9. Rola i zadania wychowawcy w zakładzie karnym. 
10. Od niedostosowania społecznego do demoralizacji i przestępczości – 

perspektywa polskiego i międzynarodowego prawa. 
11. Przestępczość a problematyka uzależnień. 

 
(6) Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Kłodzku 
 
Działania edukacyjne w 2020 roku ze względu na zagrożenie COVID-19 
zostały ograniczane do spotkań w Sali Edukacyjnej Ognik, która zlokalizowana 
jest na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej, 
pogadanek w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Rudzie oraz 
eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Łącznie od 1 stycznia 2020 r. do 24 marca 2020 r. zorganizowano 18 spotkań, 
w których uczestniczyło 330 dzieci oraz 125 dorosłych: 
1. Sala Edukacyjna Ognik-11 spotkań ( 155 dzieci, 13 dorosłych); 
2. Pogadanki oraz pokazy sprzętu ratowniczo-gaśniczego w JRG Nowa Ruda 

6 spotkań (111 dzieci i 12 opiekunów, 93 osoby dorosłe  
z Uniwersytetu III Wieku); 

3. Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ( 64 
dzieci, 7 dorosłych); 

Podczas spotkań realizowano następujące zadania: 
1. Przeprowadzono szkolenie z prawidłowego zachowania w sytuacjach 

niebezpiecznych; 
2. Omówiono zagrożenia występujące w miejscu zamieszkania; 
3. Zaprezentowano działania czujki dymu i tlenku węgla; 
4. Przedstawiono najważniejsze zagrożenia wynikające z użytkowania 

pieców grzewczych na gaz (tlenek węgla, wentylacja); 
5. Poruszono zagadnienia związane z wyrabianiem prawidłowych nawyków 

w zakresie użytkowania domowych urządzeń elektrycznych; 
6. Przypomniano numery telefonów alarmowych oraz znaków 
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ostrzegawczych i informacyjnych; 
7. Przeprowadzono instruktarz z zakresu prawidłowej ewakuacji  

z pomieszczeń: szkoły, domu, sklepów itp. 
8. Omówiono specyfikę pracy strażaków, funkcje i wyposażenie pojazdów 

pożarniczych, ubrań ochronnych oraz pozostałego sprzętu 
przeciwpożarowego. 

9. Zaprezentowano zagrożenia związane z pożarami tłuszczów 
spożywczych. 

 
(7 )Inspekcji Transportu Drogowego                                         

  
W roku 2020 kłodzki oddział Inspekcji Transportu Drogowego wykonywał 
zadania wynikające z normalnej właściwości rzeczowej oraz miejscowej a 
także  sytuacji związanej ze zwalczaniem COVID – 19, w tym: 
- udział w zabezpieczeniu granicy państwa; 
-  dostarczanie środków ochrony na polecenie Wojewody Dolnośląskiego lub 
wniosek innych służb.  
 Podczas zabezpieczenia granicy Państwa m. in. prowadzono akcje 
profilaktyczne w ramach, których rozdawano kierowcom pakiety higieniczne. 
Działania te były prowadzone wspólnie z stowarzyszeniami przewoźników m. 
in. Polską Unią Transportu. W ramach działań bieżących prowadzone były 
działania jak niżej: 
1. Program kontroli autokarów „Bezpieczny autokar” oraz „Gimbus”, 
Cel: podniesienia jakości świadczonych usług przewozowych, w tym poziomu 
ich bezpieczeństwa. 
W ramach prowadzonych kontroli inspektorzy sprawdzają m. in. trzeźwość 
kierowców, ich uprawnienia (prawo jazdy, kwalifikacje zawodowe), stan 
techniczny pojazdów a także uprawnienia przewozowe podmiotów 
wykonujących przewozy drogowe oraz inne wymogi wynikające z ustaw 
szczególnych 
Podczas kontroli jednego z przewoźników przewożącego dzieci do szkół 
stwierdzono rażące naruszenia warunków stanu technicznego m. in. w 
zakresie układu hamulcowego.  
2. „Szerzenie wiedzy na temat transportu drogowego” 
Adresaci: dzieci, młodzież, studenci, kierowcy oraz uczestnicy sektora 
transportowego. 
Cel: kształtowanie podstawowych zasad w zakresie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego. Z uwagi na sytuację prowadzono spotkania online (zdalnie).   
3. Obsługa infolinii ogólnopolskiej. 
W ramach obowiązków służbowych inspektorzy z Kłodzka prowadzą raz w 
miesiącu ogólnopolską telefoniczną linię informacyjną na którą zgłaszają się 
osoby zainteresowanie pozyskaniem informacji dotyczących transportu i ruchu 
drogowego. Wysoki poziom kompetencji inspektorów skutkuje tym, że z 
informacji korzystają także przewoźnicy oraz inne osoby z sektora transportu 
drogowego z poza Polski (zarówno UE jak i spoza UE: m. in. Rosja, Ukraina, 
Białoruś, Czarnogóra).                       
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Nazwa dokumentu  12. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

• Uchwała RPK nr X/98/2015 z dnia 23 grudnia w sprawie przyjęcia 
Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla powiatu kłodzkiego na lata 2016-2020; 

• art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku 
 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Podstawowe założenia 

Celem głównym ww. programu jest zwiększenie skuteczności działań na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy                          
w rodzinie  oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie Powiatu 
Kłodzkiego.   

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Podstawowymi zadaniami określonymi w programie są: zintensyfikowanie 
działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony  oraz wsparcia osób 
dotkniętych  przemocą w rodzinie, zwiększenie skuteczności oddziaływań 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, podnoszenie jakości                                 
i dostępności świadczonych usług poprzez zwiększenie kompetencji 
przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Realizatorami i partnerami programu są następujące podmioty: placówki 
oświatowe: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, jednostki 
ochrony zdrowia, administracja samorządowa, jednostki organizacyjne 
powiatu, gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowa Komenda Policji, 
organizacje pozarządowe, lokalne media. 

 
 

Nazwa dokumentu  13. Powiatowy Program Ochrony Środowiska 
Tryb i data przyjęcia 
(ze wskazaniem 
ewentualnych zmian 
dokumentów)  

Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kłodzkiego na lata 
2021–2024 z perspektywą na lata 2025-2028 zaplanowano w kwietniu 2021r. 

Podstawowe założenia 

Podstawą prawną sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kłodzkiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 jest art. 17  
i 18 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219, z późn. zm.)  

Realizacja założeń 
przyjętych w dokumencie wg 
stanu na dzień 31 grudnia 
2020 r.  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, powiatowy program sporządza 
organ wykonawczy powiatu w celu realizacji przez powiat polityki ochrony 
środowiska, z uwzględnieniem celów zawartych w strategiach, programach 
 i dokumentach programowych i zbieżnej z założeniami najważniejszych 
dokumentów strategicznych i programowych państwa.  

Najważniejsze działania 
podejmowane w roku 2020  

Projekt powiatowego programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu 
przez zarząd województwa (art. 17 ust. 2 pkt 2) 
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