
UCHWAŁA NR XII/100/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2020, poz. 920 ze zm.) w związku art. 9 ust. 2, art. 36 ust.2, art. 38 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282) oraz §3 ust. 2 i §6 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 
samorządowych (Dz. U. z 2021 poz. 1960), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Starosty Kłodzkiego w łącznej                                   
kwocie 20 040,00 zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje następujące składniki wynagrodzenia: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości - 10 370,00 zł 

2) dodatek funkcyjny w wysokości -  3 450,00 zł 

3) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4 
146,00 zł 

4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego -  2 074,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XI/105/2018 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 22 listopada 2018 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Kłodzkiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2021 r. 
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Uzasadnienie 

Na mocy art. 11 Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 r. 
poz. 1834) w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1282) w art. 37: 

1)  ust. 3 otrzymał nowe brzmienie. Maksymalne wynagrodzenie starosty nie może przekroczyć 
w okresie miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

2) dodany został ust. 4, w myśl którego wynagrodzenie starosty  nie może być niższe niż 80% 
maksymalnego wynagrodzenia tj.  sumy maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, 
maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego oraz kwoty dodatku specjalnego. 

Tym samym ustawodawca zwiększył maksymalną wysokość wynagrodzenia starosty w okresie 
miesiąca z 7-krotności kwoty bazowej o której mowa powyżej do 11,2-krotności kwoty bazowej. 
Jednocześnie określona została również minimalna wartość wynagrodzenia. 

Zgodnie z art.9 ust. 1 pkt 2 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. kwota 
bazowa wynosi 1789,42 zł (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658). 

1 listopada 2021 r. weszło w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 
2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z rozporządzeniem 
składniki wynagrodzenia starosty kłodzkiego powinny kształtować się następująco w wymiarze 
miesięcznym: 

1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego  10 770 zł. 

2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego  3 450 zł. 

3. Dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej 30% łącznie wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej po udokumentowaniu okresów 
zatrudnienia ( art.38 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że dodatek za wieloletnia 
pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego 
wynagrodzenia). 

W związku z powyższym  maksymalne wynagrodzenie starosty kłodzkiego nie może 
przekroczyć miesięcznie kwoty 20 041,50 zł i nie może być niższe niż 14 788,80 zł. 

Starosta Kłodzki kieruje bieżącymi sprawami Powiatu Kłodzkiego, jednego z największych 
w Polsce i największego wśród dolnośląskich powiatów z powierzchnią około 1642 km2. Pod 
względem liczby ludności (niespełna 160 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów 
dolnośląskich. 
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Na podstawie art.12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2020, poz. 920) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy  ustalenie wynagrodzenia 
przewodniczącego zarządu powiatu. Zgodnie z art.9 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku 
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282), wynagrodzenie starosty ustala rada 
powiatu w drodze uchwały. 

W związku z powyższym Rada Powiatu Kłodzkiego ustala wynagrodzenie łączne miesięczne 
Starosty Kłodzkiego w wysokości 20 040 zł.   

    

Przewodniczący Rady 
Powiatu Kłodzkiego 

 
 

Zbigniew Łopusiewicz  
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