
ZARZĄDZENIE NR 122/2021 
STAROSTY KŁODZKIEGO 

z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie  
ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art.39 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych 
(Dz.U z 2019 r. poz. 1282 t.j.) w związku z art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz.U z 2020 r. poz.920 t.j.), zarządzam co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu nr 4/2018 Starosty Kłodzkiego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie  ustalenia 
maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych 
Powiatu Kłodzkiego wprowadza się  następujące zmiany: 

1. § 2 ust.1 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 
 "1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto dla kierowników jednostek 

organizacyjnych,  o których mowa w § 1 w wysokości 11000,00 zł (jedenaście tysięcy złotych)." 
2. § 2 ust.2 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 

 "2. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie brutto dla zastępców kierowników 
jednostek organizacyjnych,  o których mowa w § 1 w wysokości 9000,00 zł (dziewięć tysięcy 
złotych)." 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r. 

  STAROSTA 
Maciej Awiżeń 
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