
UCHWAŁA NR IX/76/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie nadania Dariuszowi Kłonowskiemu 
Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz.U.2020.920 t.j. ze zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz.U.2016 t.j.) oraz § 6 i § 7 Uchwały nr VII/64/2015 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 
30 września 2015 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, ustalenia jej 
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobie jej noszenia (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4160 z dnia 
12 października 2015 r.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Odznakę Honorową Powiatu Kłodzkiego Dariuszowi Kłonowskiemu za zasługi 
poczynione na rzecz Powiatu Kłodzkiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Kłodzkiego. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie 

Dariusz Kłonowski z wykształcenia jest historykiem. Popularyzuje wśród dzieci i młodzieży 
historię, kulturę i sztukę ziemi kłodzkiej. Od 1997 r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy-Zdroju. 

W latach 1995-1996 był członkiem czteroosobowego zespołu, którego zadaniem była organizacja 
w powiecie kłodzkim nowej szkoły ponadpodstawowej kształcącej kadry dla dynamicznie rozwijającej 
się branży turystycznej – Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Od 1996 do 2001 roku 
był w niej nauczycielem historii. 

Od 1999 roku przez kolejnych pięć kadencji był radnym powiatu kłodzkiego. W latach 1999-2002 
pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a w latach 2006-2018 funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kłodzkiego. Jest laureatem wielu ważnych odznaczeń i nagród, m.in. otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi 
nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” 
nadany przez Ministra Obrony Narodowej, Medal „Pro Memoria” za wybitne zasługi w utrwalaniu 
pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej 
zakończeniu nadany przez Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Medal „Za zasługi w upamiętnianiu tradycji polskich walk i męczeństwa” nadany przez Kierownika 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Dolnośląskiego”. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego 
  

Zbigniew Łopusiewicz 
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