












19 I Łazienka marzeń dla
starszaka i malucha 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa 

20 I mieszkańców Powiatu
Kłodzkiego poprzez 
doposażenie Jednostki 
OSP w Bożkowie 

21 I Wieża trzech kultur 

4)\f 

Zespół Szkolno
Przedszkolny im. 
.Na 
Bursztynowym 
Szlaku" ul. 
Kościelna 1, 
Lewin Kłodzki 

Bożków 

Wapniarka 

najmłodszych oraz maszyny do efektów teatralnych 
m.in. dymiarka i maszyna do baniek. Przed
wejściem do sali zostanie zawieszony szyld,
zaprojektowany przez dzieci z Lewina Kłodzkiego.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu 
obecnej łazienki znajdującej się przy hali sportowej 
w Lewinie Kłodzkim, przeznaczonej nie tylko dla 
przedszkolaków ale rówrnez najmłodszych 
członków klubu sportowego ULKS • Bursztyn" z 
Lewina Kłodzkiego. Remont będzie składał się z: 
demontażu obecnej armatury oraz glazury, wylania 
nowej posadzki, przecierania i uzupełniania tynków 
oraz położenia nowej glazury ściennej i podłogowej 
w tym - pomalowania ścian. Zostaną postawione 
lekkie cztery kabiny systemowe, zakupione i 
zamontowane cztery umywalki dziecięce oraz 
cztery toalety. Zaplanowano również wymianę 
drzwi wejściowych na przesuwne tak, aby 
zwiększyć komfort ale przede wszystkim 
bezpieczeństwo dzieci. 

W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt w 
postaci rozpieracza kolumnowego, służącego do 
ratownictwa technicznego oraz aparatu ochrony 
układu oddechowego 

Przy trasie nr 33, w okolicach m1eiscowosc1 
Gorzanów, Żelazno, Krosnowice, Mielnik wznosi 
się szczyt Wapniarka, na którym stoi drewniana 
wieża widokowa. Pierwsza wieża stanęła tu już w 
1889 roku, a kiedy spłonęła od uderzenia pioruna, 
w 1926 roku zbudowaną nową Obecna powstała w 
2007/2008 roku. Choć jest drewniana, przy 
budowie wykorzystano żelbetowe elementy 
poprzedniej konstrukcji. 
Głównym celem działania jest poprawa 
bezpieczeństwa, wzrost znaczenia turystycznego 
obiektu oraz monitorowanie zagrożenia 
nn7;:irnwPnn wr::i7 7 , 1k;::i7;:miPm niPkn;::i 7iPmi 

15.000 zł 

15.000 zł 

15.000 zł 

Odrzucony 

Przyjęty 

Przyjęty 

Zadanie nie mieści w ramach spraw, które 
należą do kompetencji powiatu zgodnie z 
art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 
poz. 920 t.j.). 
Uchwala nr Vl/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: 
§1 ust. 2. W ramach budżetu
obywatelskiego mogą być realizowane
projekty dotyczące wszystkich spraw, które
mieszczą się w kompetencjach powiatu
zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2020 poz. 920 t. j.).

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 



Doposażenie remizy 
OSP Nowa Ruda -

22 Słupiec w sprzęt 
niezbędny do 
prowadzenia szkoleń 

ul. Szybowa 1, 
Nowa Ruda 

23 
Zdrowy ratownik-NIE dla ul. Szybowa 1, 
raka w straży Nowa Ruda 

kłodzkiej w niemal jej geograficznym środku . 
Z uwagi na czynniki atmosferyczne jak i wykonanie 
głównych elementów drewnianych sprzed 
kilkunastu laty planowane działania projektowe na 
Wapniarce to modernizacja i poprawa instalacji 
odgromowej , stolarki i elementów drewnianych 
oraz impregnacja wieży. Zwiększy to 
zdecydowanie bezpieczeństwo jak też i rozwój 
turystyczny wraz z utrzymaniem dziedzictwa 
kulturowego w Krowiarkach, z górującą na szczycie 
Waoniarki wieża trzech kultur. 

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia 
szkoleń w remizie OSP Nowa Ruda -Słupiec tj.: 
telewizor, laptop, rzutnik, aneks kuchenny, 
monitoring. 

Zakup pralki, suszarki i myjki ciśnieniowej 
niezbędnych do utrzymania w należytej czystości 
ubrań specjalnych wykorzystywanych w 
działaniach ratowniczo -gaśniczych OSP w Nowej 
Rudzie-Słupcu 

Zakup nowego, specjalistycznego sprzętu 
służącego wsparciu działań ratowniczych: 
1. wyciągarka 1 szt,
2. przenośny radiotelefon analogowo-cyfrowy 4

OSP Dzikowiec Kłodzki 
24 sprawnie reaguje -

bezpiecznie ratuje 

Dzikowiec 
okolice 

i 
szt.,
3. najaśnica akumulatorowa 1 szt.,
4. agregat prądotwórczy 1 szt.,
5. narzędzie ratownicze uniwersalne 1 szt.,
6. drabina teleskopowa 1 szt.,
7. kombinezon ochrony 'szerszeń' 2 szt.,
8. sprzęt ochrony osobistej.

15.000 zł 

15.000 zł 

15.000 zł 

Przyjęty 

Przyjęty 

Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 



Modernizacja Stadionu 
25 Sportowego w

Trzebieszowicach - etap 
I 

Stadion Sportowy I 
przy Szkole .Modernizacja Stadionu Sportowego w 
Podstawowej im. Trzebieszowicach - etap I" ma na celu w roku 2021 
Wincentego szczególnie zakup oraz montaż nowych wiat dla 
Witosa w zawodników rezerwowych oraz podbudowy 
Trzebieszowicac brukowej pod nimi. 
h 

26 Sprzęt dla OSP
Szalejów Górny Szalejów Górny 

Zadanie dotyczy zakupu n/w sprzętu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Szalejowie Górnym: 
- agregat prądotwórczy -urządzenie pozwalające
zapewnić dostęp do energii elektrycznej podczas
działań ratowniczych,
- najaśnica akumulatorowa -system oświetleniowy
do zastosowania w miejscach gdzie nie ma 
możliwości zastosowania tradycyjnego oświetlenia 
z agregatem prądotwórczym lub brak jest dostępu 
do zasilania sieciowego, 
- zestaw podpór ratowniczych -zestaw dwóch
podpór do stabilizacji pojazdów oraz obiektów,
niezastąpiony w ratownictwie technicznym i
drogowym. Służy m.in. do stabilizacji pojazdów
uszkodzonych oodczas wvoadków droaowvch. ---------+-------+---

Poprawa 
bezpieczeństwa pracy 

27 strażaków ochotników Wilkanów 
oraz mieszkańców 
gminy 

Zakup sprzętu, 
wyposażenia i środków 
ochrony osobistej dla 

28 Ochotniczej Straży PławnicaPożarnej w Pławnicy w 
celu podniesienia 

Popraw a bezpieczeństwa strażaków ochotników 
podczas podejmowanych działań ratowniczo
gaśniczych, poprzez wyposazerne ich w 
najnowocześniejszy, niezbędny sprzęt ochrony 
indywidualnej i inny sprzęt pomocniczy, tj.: 6 sztuk 
he/mów strażackich Rosenbauer Heros Titan, 
detektor wielogazowy Drag er, zestaw 
akumulatorowych flar ostrzegawczych. 

Zakup sprzętu i wyposażenia. 
Zakup środków ochrony osobistej strażaka 

15.000 zł 

15.000 zł 

14.204,65 zł 

15.000 zł 

Przyjęty 

Przyjęty 

Przyjęty 

Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

I 
gotowości bojowej
jednostki. 

_____ _.______ _._________________ ..___ ____ __.________ _.______________ _, 



Doposażenie sali 
29 kinowej w Kudowskim 

Centrum Kultury i Sportu

Podniesienie jakości 

Kudowskie 
Centrum Kultury i
Sportu, ul.
Główna 43

30 treningu w Klubie Pogoń Duszniki-Zdrój
Duszniki-Zdrój

Strefa relaksu w I I Liceum
Ogól no kształcąc

31 Liceum 
Ogólnokształcącym im �hrobr���8. Chrobrego w Kłodzku Kłodzku 

B. 

w 

32 Pawilon biurowo
socjalny

Interdyscyplinarne 
pomoce dydaktyczne w I

33 Liceum 
Ogólnokształcącym im 

L' , 
B. Chrobrego w Kłodzku

v-fi_...._1 __ i 

Boisko sportowe
w Starym
Waliszowie

Liceum 
Ogól no kształcąc 
e im B.
Chrobrego w
Kłodzku

Zadanie zakłada: 
- zaciemnienie Sali widowiskowej w Kudowskim
Centrum Kultury i Sportu na potrzeby sali kinowej
poprzez montaż rolet nieprzepuszczających
światła, 
- zakup niezbędnego nagłośnienia i oświetlenia,
- zakup rzutnika i ekranu do projekcji filmów.

Projekt przewiduje zakup bramek do gry w piłkę
nożną. Są to dwie bramki aluminiowe o wymiarach
7 ,32x2,44 m przestawne z hakami i siatką, dwie
bramki (wym. 5x2 m) w zestawie z hakami i siatką
oraz dwie bramki (wym. 1,55x3 m) w zestawie z
hakami i siatką

Celem zadania jest stworzenie strefy relaksu dla
uczniów oraz społeczności szkolnej w I Liceum
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w
Kłodzku, aby umożliwić uczniom warunki do
samodzielnej nauki w wolnym czasie, aby
uczniowie mieli warunki do integracji oraz
możliwość odpoczynku. To miejsce miałoby być
również strefą kreatywności-to właśnie tutaj
uczniowie mieliby warunki do rozwijania swoich
zainteresowań oraz tworzenia projektów
naukowych. Strefa umożliwiałaby uczniom dostęp

15.000 zł Przyjęty 

15.000 zł Przyjęty 

14.945,50 zł Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w
uchwale nr Vl/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.

Zadanie spełnia wymagania zawarte w
uchwale nr Vl/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.

Zadanie spełnia wymagania zawarte w
uchwale nr Vl/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.

do nowoczesnych technoloqii informacyjnych.
----+-----+------------1f-------

Z ad a n ie ma na celu poprawę infrastruktury
sportowej dla dzieci i młodzieży na boisku 
sportowym w Starym Waliszowie poprzez zakup
pawilonu biurowo-socjalnego, który będzie pełnił
funkcję szatni. Teren, na którym stanie pawilon
zostanie przygotowany (utwardzony), zostaną
wkopane bloczki betonowe.

Doposażenie sal w interdyscyplinarne mobilne
pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie
będą mogli samodzielnie eksperymentować i w
praktyczny, atrakcyjny i nowoczesny sposób
poznawać zagadnienia z różnych przedmiotów
fizyki, chemii, matematyki, a nawet przedmiotów
humanistycznych. Takie mobilne interdyscyplinarne

J)Omoce dydaktyczne znacznie wpłyna na proces

15.000 zł

14 987,00 zł

Przyjęty 

Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w
uchwale nr Vl/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.

Zadanie spełnia wymagania zawarte w
uchwale nr Vl/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.



Modernizacja boiska 
34 I sportowego oraz zakup 

bramek aluminiowych 

35 1 
Zielona klasa w
.Czerwonej" 

Rewitalizacja ścieżki 
� 3

1
61 �pacerowej wokół Fortu

�
wczaGóra 

boisko sportowe/ 
Zablocie 

Kłodzka Szkoła 
Przedsiębiorczoś 
ci 

Kłodzko/ FORT 
OWCZA GÓRA 

wdrażania kompetencji kluczowych w I Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w 
Kłodzku 

Modernizacja boiska sportowego do piłki nożnej o 
nawierzchni trawiastej. Zakup profesjonalnych 
aluminiowych bramek do piłki nożnej o wymiarach 
5x2 metra - 2 szt. 
Modernizacja boiska sportowego będzie polegała 
na częściowym zdjęciu warstwy ziemi roślinnej z 
m1e1sc modernizowanego boiska oraz 
zmagazynowanie tej ziemi celem późniejszego 
wykorzystania. 
Boisko sportowe zostanie poddane regeneracji 
murawy ok 200 m2. 
Po zakończeniu modernizacji boiska sportowego 
zostaną zakupione bramki. 
Projekt dotyczy utworzenia pomieszczenia 
charakterze altany, które mogłoby służyć jako .sala 
lekcyjna" na świeżym powietrzu. 
Sala będzie przygotowana na prowadzenie zajęć 
dla grupy maksymalnie 26 uczniów. Sala będzie w 
pełni wyposażona do prowadzenia zajęć 
lekcyjnych, warsztatów, spotkań młodzieży. W 
,,ZIELONEJ KLASIE" będą stoły, ławki, tablica. 
Niezależnie od warunków atmosferycznych będzie 
można prowadzić zajęcia na zewnątrz -sala będzie 
zadaszona, oświetlona światłem LEDowym. 
Teren pod inwestycję zostanie przygotowany przez 
uczniów Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 
kształcących się w zawodzie Technik Architektury 
Krajobrazu (szkoła dysponuje niezbędnymi 
narzędziami). 
Fort Owcza Góra jest twierdzą pomocniczą dla 
Twierdzy Kłodzko. Jednym z ciekawych miejsc są 
ścieżki spacerowe zlokalizowane wokół Fortu. Na 
dzień dzisiejszy ścieżki są mocno zarośnięte. 
Sytuacja ta nie sprzyja spacerom, krzaki wrastają 
na mury fos, co niszczy fortyfikacje. Założeniem 
7;:ufanir1 iP.st wvr.7VS7C7P.niP. śr.iP.7ki wokół 

14.900 zł 

15.000 zł 

15.000 zł 

Przyjęty 

Przyjęty 

Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 



Poprawa 
bezpieczeństwa 

37 
mieszkańców powiatu 
kłodzkiego. 
Doposażenie jednostki 
OSP Lądek-Zdrój 

Tryb odwoławczy: 

Remiza OSP 
Lądek-Zdrój 

fortyfikacji i udostępnienie jej do spacerowania. 
Poprzez wycinkę krzaków zabezpieczymy mury 
przed dalszym zniszczeniem. 
Przy realizacji zadania zostaną wykorzystane: kosy 
mulczujące, piły spalinowe oraz rębak do 
zrębkowania gałęzi. Zostaną wycięte krzaki i 
drzewka do wielkości nie wymagającej 
zezwolenia na wycinkę. 
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
Powiatu Kłodzkiego, planowany jest zakup zestawu 
ratowniczego, w skład którego wchodzi torba 
ratownicza PSP RI, szyny kramera i deska 
ratownicza. Zakupiony sprzęt medyczny doposaży 
najnowszy pojazd w OSP i usprawni udzielanie 
pomocy ofiarom wypadków i pożarów. Zakup 
kompresora wraz z osuszaczem powietrza 
prężonego pozwoli na szybsze wyjazdy do 
zdarzeń, pojazdy podłączone pod system stałego 
bicia powietrza zaraz po odpaleniu będą mogły 
wyjechać do akcji, bez zbędnego czasu na nabicie 
zbiorników powietrzem. Suszarki do butów i 
urządzenia samohamowne poprawią komfort i 
przede wszystkim bezpieczeństwo ratowników. 
Zestaw ratowniczy PSP RI w torbie+ szyny+ deska 
Kompresor powietrza 
Osuszacz z reduktorem 1 /2" 
Suszarka do butów x 2 szt. 
Urządzenie samohamowne CR 241 x 2 szt. 
Linka narzędziowa x 2 szt. 
Torba narzędziowa dwu kieszeniowa 
Samo zwiiaiacy uchwyt narzędzi 

15.000 zł Przyjęty 

Zadanie spełnia wymagania zawarte w 
uchwale nr Vl/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. 

Na podstawie § 9 ust.1 i ust. 2 uchwały nr Vl/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 na rok 2021 (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 17 listopada 2020 r .. Odwołanie wnosi 
się do Zarządu Powiatu Kłodzkiego pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul.Okrzei1, 57-300 Kłodzko, elektronicznie poprzez 
platformę ePUAP lub osobiście w siedzibie urzędu. 

Przewodniczący Zespołu Weryfikacyjnego: Grzego
�
z Gr dys, 

tel. 74 865 75 47, email: sekretarz@powi .klodzko.pl 

�� 


