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Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 
VI kadencja 

rok 2021 
 

Briz.0025.1.2021.MŻ.             
  

Lp. 
data 

podjęcia 
numer w sprawie uwagi  

1 2 3 4 5 

1. 12.01.2021 96/284/2021 

w sprawie ustalenia informacji o 

ostatecznych kwotach dochodów                     

i wydatków jednostek organizacyjnych 

Powiatu Kamieńskiego, w tym Starostwa 

Powiatowego oraz wysokości wpłat i dotacji 

z budżetu na rok 2021, planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej                    

i innych zadań zleconych powiatowi 

ustawami na 2021 rok oraz upoważnień dla 

kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

2. 12.01.2021 96/285/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn. 27.01.2021 r. 
poz. 427  

  3.  22.01.2021 97/286/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn. 27.01.2021 r. 
poz. 428 

4. 22.01.2021 97/287/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Benicach na likwidację majątku 
ruchomego będącego w dyspozycji 
jednostki –  Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych  
w Benicach. 

 

5. 22.01.2021 97/288/2021 

w sprawie sporządzenia i przedłożenia 
sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Kamieński za rok 2020. 

 

6. 05.02.2021 98/289/2021 

w sprawie wyrażenia zgody  
na umieszczenie instalacji gazowej, która 
przebiegać będzie przez działkę nr 109/5 
położoną w obrębie 3 miasta Wolin, 
stanowiącą własność Powiatu 
Kamieńskiego. 

 

7. 05.02.2021 98/290/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Kamieniu Pomorskim  na likwidację 
majątku ruchomego będącego w dyspozycji 
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jednostki – Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Kamieniu 
Pomorskim. 

8. 05.02.2021 98/291/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 22.02.2021 r. 

poz. 785 

9. 10.02.2021 99/292/2021 

w sprawie użyczenia Gminie Wolin działek 
położonych w obrębie 3 miasta Wolin z 
przeznaczeniem na cel publiczny oraz 
wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do użyczenia. 

Straciła moc 
Uchwała Nr 

82/239/2020 z 
dnia 25 września 

2020 r. ze 
zmianami. 

10. 10.02.2021 99/293/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 22.02.2021 r. 

poz. 786 

11. 22.02.2021 100/294/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 01.03.2021 r. 

poz. 904 

12. 22.02.2021 100/295/2021 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek  
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego  
na 2021 rok. 

 

13. 02.03.2021 101/296/2021 

w sprawie wysokości udzielanej w 2021 
roku dotacji dla szkół niepublicznych, 
posiadających uprawnienia szkół 
publicznych oraz niepublicznych placówek 
oświatowych, działających na terenie 
Powiatu Kamieńskiego. 

 

14. 02.03.2021 101/297/2021 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „ Rozbudowa 
skrzyżowania ulic Gryfitów, Sienkiewicza, 
Mickiewicza w miejscowości Wolin”.  

Traci moc 
Uchwała Nr 

59/161/2020 z 
dnia 11 marca 

2020 r. 

15. 02.03.2021 101/298/2021 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 
wraz z infrastrukturą techniczną  
ul. Wolności w Dziwnówku – działki 
geodezyjne Nr 522/1, 37/10, 125/16 - wg 
numeracji przed podziałem, Gmina 
Dziwnów”. 

Traci moc 
Uchwała Nr 

45/125/2019 z 
dnia 26 listopada 

2019 r. 
 

Zmieniona 
Uchwałą Nr 

104/310/2021 z 
dnia 1 kwietnia 

2021 roku 

16. 02.03.2021 101/299/2021 

w sprawie zaopiniowania propozycji 
pozbawienia drogi powiatowej                   
nr 4190Z Rzęśnica-Wielgowo kategorii 
drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej  
z użytkowania. 

 

17. 02.03.2021 101/300/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie składnika majątku ruchomego 
będącego w dyspozycji Powiatowego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  
w Kamieniu Pomorskim na rzecz Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu 
Pomorskim.   

 

18. 02.03.2021 101/301/2021 
w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 

 
Ul. Szpitalna 10 

dz. nr 133/1 
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Kamieńskiego, położonej w Kamieniu 
Pomorskim Gmina Kamień Pomorski,  
w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej  do najmu. 

 
Traci moc 

Uchwałą Nr 
111/339/2021                 
z dnia 27 maja 

2021 roku 

19. 02.03.2021 101/302/2021 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonej w Śniatowie,  
Gmina Kamień Pomorski oraz w sprawie 
wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy. 

 
dot. dz. nr 98/20 

 
Traci moc 

Uchwałą Nr 
111/340/2021                 
z dnia 27 maja 

2021 roku 

20. 02.03.2021 101/303/2021 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonej w Kamieniu 
Pomorskim Gmina Kamień Pomorski oraz   
w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do  najmu. 

 

Ul. 
Nowoprojektowana 

dz. nr. 68/4 
 

Traci moc 
Uchwałą Nr 

111/341/2021                 
z dnia 27 maja 

 2021 roku 
 

 

21. 02.03.2021 101/304/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 18.03.2021r. 

poz. 1122 

22. 10.03.2021 102/305/2021 

w sprawie  użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej                         
w obrębie Grabowo, gmina Kamień 
Pomorski, wchodzącej w skład drogi 
powiatowej nr 1019Z Żółcino – Grabowo 
oraz w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 

 

23. 10.03.2021 102/306/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie składnika majątku ruchomego 
będącego w dyspozycji Starostwa 
Powiatowego w Kamieniu Pomorskim  
na rzecz Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Benicach.   

 

24. 10.03.2021 102/307/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  
w Benicach na likwidację majątku 
ruchomego będącego w dyspozycji  
jednostki - Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Benicach . 

 

25. 24.03.2021 103/308/2021 

w  sprawie ustalenia na rok 2021: planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez placówki doskonalenia 
nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne 
podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe oraz 
formy i specjalności kształcenia, na które 
dofinansowanie jest przyznawane. 
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26. 24.03.2021 103/309/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 13.04.2021r. 

poz. 1554 

27. 01.04.2021 104/310/2021 

w sprawie zmiany Uchwały                            
Nr 101/298/2021 Zarządu Powiatu                   
w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 marca 
2021 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi 
wraz z infrastrukturą techniczną  
ul. Wolności w Dziwnówku – działki 
geodezyjne nr 522/1, 37/10, 125/16 –  
wg numeracji przed podziałem, Gmina 
Dziwnów”. 

 

28. 01.04.2021 104/311/2021 

w sprawie zaopiniowania propozycji 
pozbawienia części drogi powiatowej  
nr 4119Z Żółwia Błoć-Marszewo kategorii 
drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej               
z użytkowania. 

 

29. 01.04.2021 104/312/2021 

w sprawie zaopiniowania propozycji 
pozbawienia części drogi powiatowej  
nr 4135Z Włodzisław-Czarnogłowy kategorii 
drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej             
z użytkowania. 

 

30. 01.04.2021 104/313/2021 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Jarosławowi Jarosowi reprezentującemu 
firmę InvestPol Nadzór i Projektowanie 
Jarosław Jaros. 

Wydano 
Pełnomocnictwo 

Nr 17/2021 

31. 01.04.2021 104/314/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 13.04.2021r. 

poz. 1553 

32. 13.04.2021 105/315/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych, 
stanowiących własność Powiatu 
Kamieńskiego, będących w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego, zakupionych  
w ramach realizowanego projektu pn. 
„Pomorze Zachodnie - Bezpieczna 
Edukacja”, na rzecz szkół biorących udział  
w projekcie. 

 

33. 13.04.2021 105/316/2021 

w sprawie nieprzyznania dofinansowania  
na realizację zadania publicznego pn. „Lata 
20, Lata 30 na wynos!” z zakresu kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

34. 13.04.2021 105/317/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn. 21.04.2021r. 
poz. 1644 

35. 15.04.2021 106/318/2021 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego  
na 2021 rok.    

 

36. 23.04.2021 108/319/2021 
w sprawie wszczęcia kontroli doraźnej                
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej       
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w Lubinie oraz powołania zespołu 
kontrolnego. 

37. 23.04.2021 108/320/2021 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Kamieniu Pomorskim do 
przeprowadzenia kontroli doraźnej                     
w Placówce Opiekuńczo  - Wychowawczej 
w Lubinie. 

Wydano 
Upoważnienie 
Nr 18/2021 

38. 29.04.2021 109/321/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn.  07.05.2021r. 
poz. 2021 

39. 29.04.2021 109/322/2021 

w sprawie zaopiniowania projektu 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Golczewo na lata 2021-2024 z perspektywą 
na lato 2025-2028. 

 

40. 29.04.2021 109/323/2021 

w sprawie użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej w obrębie 
Jarszewo, gmina Kamień Pomorski, 
wchodzącej w skład drogi powiatowej  
nr 1012 Kamień Pomorski-Recław. 

dot. dz.nr. 210  
(do 3 msc.) 

41. 29.04.2021 109/324/2021 

w sprawie użyczenia Gminie Świerzno 
części działek wchodzących w skład dróg 
powiatowych nr 1030Z, 1042Z, 1034Z, 
1021Z, 1024Z, 1023Z, 1026Z, 1025Z, 

 

42. 29.04.2021 109/325/2021 

w sprawie wsparcia na realizację zadań 
bieżących Powiatu Kamieńskiego 
dofinansowanych ze środków z Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19.  

 

43. 14.05.2021 110/326/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Akademia Golfa Dla 
Seniorów 50+” z zakresu wspierania                    
i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

44. 14.05.2021 110/327/2021 

w sprawie użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej                         
w obrębie Jarszewo, gmina Kamień 
Pomorski, wchodzącej w skład drogi 
powiatowej nr 1012 Kamień Pomorski – 
Recław oraz w sprawie wywieszenia 
wykazu nieruchomości przeznaczonej do 
użyczenia. 

dot. dz. nr 210 
 (do 10 lat) 

45. 14.05.2021 110/328/2021 

w sprawie  użyczenia Gminie Świerzno 
części działek wchodzących w skład dróg  
powiatowych nr 1030Z, 1042Z, 1031Z, 
1034Z, 1021Z, 1024Z, 1023Z, 1026Z, 
1025Z oraz w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia. 

 

46. 14.05.2021 110/329/2021 
w sprawie użyczenia Gminie Świerzno 
części działki  położonej w obrębie Gostyń, 

dot. dz.nr. 246/43 
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gmina Świerzno, wchodzącej w skład drogi 
powiatowej nr 1024Z Wrzosowo-Gostyń 
oraz w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 

47. 14.05.2021 110/330/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn.  24.05.2021r. 
poz. 2209 

48. 27.05.2021 111/331/2021 

w sprawie ogłoszenia konkursu  
na stanowisko Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                   
w Kamieniu Pomorskim. 

 

49. 27.05.2021 111/332/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Koncert w ramach 57. 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Kamieniu 
Pomorskim” z zakresu kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

50. 27.05.2021 111/333/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Zgrupowanie sportowe               
w Człuchowie” z zakresu wspierania                        
i upowszechniania kultury fizycznej. 

 

51. 27.05.2021 111/334/2021 

w sprawie wyrażenia na rzecz osoby 
fizycznej zgody na dysponowanie na cele 
budowlane nieruchomością stanowiącą 
własność powiatu kamieńskiego położoną 
w obrębie Chomino, gmina Świerzno. 

 
dot. dz. nr 236/3 

52. 27.05.2021 111/335/2021 

w sprawie wyrażenia na rzecz osoby 
fizycznej  zgody na dysponowanie na cele 
budowlane nieruchomością stanowiącą 
własność powiatu kamieńskiego położoną 
w obrębie Łukęcin, gmina Dziwnów.   

dot. dz. nr 19/24 

53. 27.05.2021 111/336/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie majątku ruchomego będącego 
w dyspozycji  Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kamieniu Pomorskim na rzecz Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Benicach. 

 

54. 27.05.2021 111/337/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                   
w Benicach na likwidację majątku 
ruchomego będącego w dyspozycji 
jednostki – Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych. 

 

55. 27.05.2021 111/338/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                     
w Wolinie na likwidację majątku ruchomego 
będącego w dyspozycji jednostki – Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych. 

 



7 

 

56. 27.05.2021 111/339/2021 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonej w Kamieniu 
Pomorskim Gmina Kamień Pomorski oraz w 
sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej  do najmu. 

Traci moc Uchwała 
Nr 101/301/2021               

z dnia 2 marca               
2021 r. 

57. 27.05.2021 111/340/2021 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonej w Śniatowie,  
Gmina Kamień Pomorski oraz w sprawie 
wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy. 

Traci moc Uchwała 

Nr 101/302/2021               
z dnia 2 marca               

2021 r. 

58. 27.05.2021 111/341/2021 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości  
stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonej w Kamieniu 
Pomorskim Gmina Kamień Pomorski oraz  w 
sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do najmu. 

Traci moc Uchwała 

Nr 101/303/2021               
z dnia 2 marca               

2021 r. 

59. 27.05.2021 111/342/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie                              
za porozumieniem stron umowy użyczenia 
zawartej pomiędzy Domem Wczasów 
Dziecięcych w Międzyzdrojach, a Placówką 
Opiekuńczo-Wychowawczą w Wisełce. 

 

60. 27.05.2021 111/343/2021 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie              
i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście. 
Odcinek 1. Świnoujście-Dargobądz                   
(bez węzła)”. 

 

61. 27.05.2021 111/344/2021 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Zaprojektowanie                
i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście. 
Odcinek 2. Dargobądz (z węzłem)-Troszyn”. 

 

62. 27.05.2021 111/345/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn.  09.06.2021r. 
poz. 2492 

63. 27.05.2021 111/346/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 91/270/2020 
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z 
dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie 
wytyczenia sposobu działania Zarządu 
Powiatu w Kamieniu Pomorskim               
w zakresie utworzenia i organizacji spółki 
Szpital w Kamieniu Pomorskim sp. z o.o. 
przez Powiat Kamieński oraz przejęcia 
prowadzenia szpitala od spółki EMC 
Instytut Medyczny S.A. 

 

64. 18.06.2021 112/347/2021 
w sprawie wyrażenia zgody na budowę 
przyłącza światłowodowego do budynku 
znajdującego się przy ul. Topolowej 5                   
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w Kamieniu Pomorskim w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
„Obszar Szczeciński B”. 

65. 18.06.2021 112/348/2021 
w sprawie użyczenia Gminie Świerzno 
części działek wchodzących w skład dróg  
powiatowych nr 1021Z, 1025Z, 1026Z. 

 

66. 18.06.2021 112/349/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie na 
likwidację majątku ruchomego będącego                  
w dyspozycji jednostki – DPS  w Śniatowie. 

 

67. 18.06.2021 112/350/2021 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie majątku ruchomego będącego 
w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Wolinie na rzecz 
Polskiego Towarzystwa Zapobiegania 
Narkomanii- Oddział Terenowy w Wolinie. 

 

68. 18.06.2021 112/351/2021 

w sprawie wyrażenia na rzecz Gminy Wolin  
zgody na dysponowanie na cele budowlane 
nieruchomością stanowiącą własność 
powiatu kamieńskiego położoną w obrębie 
Ładzin, gmina Wolin, wchodzącą w skład 
drogi powiatowej nr 1003Z Wisełka-
Warnowo-Wolin.   

 

69. 18.06.2021 112/352/2021 
w sprawie przedłużenia powierzenia 
pełnienia obowiązków Dyrektora Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach.    

Pani Aleksandra Głod 
 od 1.07.21 r. do 

31.08.22 r. 

70. 18.06.2021 112/353/2021 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do 
zastępowania pełniącego obowiązki 
Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych                
w Międzyzdrojach. 

Pani Dorota Kuna 

71. 18.06.2021 112/354/2021 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. 

 

72. 18.06.2021 112/355/2021 

w sprawie nieprzyznania dofinansowania na 
realizację zadania publicznego pn. 
„Edukacja artystyczna: Chór Świerzno 
Śpiewa” z zakresu podtrzymywania                     
i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatelskiej                   
i kulturowej. 

 

73. 18.06.2021 112/356/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn.  25.06.2021r. 

poz. 2852 

74. 18.06.2021 112/357/2021 

w sprawie określenia wynagrodzenia 
stałego Prezesa Szpitala w Kamieniu 
Pomorskim spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Kamieniu Pomorskim. 
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75. 29.06.2021 114/358/2021 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 
2021 rok.                        

 

76. 29.06.2021 114/359/2021 

w sprawie wsparcia na realizację zadań 
bieżących Powiatu Kamieńskiego 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
dofinansowanych ze środków  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

 

77. 29.06.2021 114/360/2021 

w sprawie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych Powiatu Kamieńskiego 
dofinansowanych ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

 

78. 29.06.2021 114/361/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

 

79. 09.07.2021 115/362/2021 
w sprawie powierzenia stanowiska 
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim.     

Pani Małgorzata Stolar  
od dnia 1 września  

2021 r. do dnia                  
31 sierpnia 2026 r. 

80. 09.07.2021 115/363/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Śpiewające ogrody – 
ocalić od zapomnienia” z zakresu 
podtrzymywania i upowszechniania tradycji 
narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej. 

 

81. 09.07.2021 115/364/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „XII Festyn Komandosa              
w Dziwnowie” z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

82. 09.07.2021 115/365/2021 

w sprawie użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej                         
w obrębie Trzebieszewo, gmina Kamień 
Pomorski, wchodzącej w skład drogi 
powiatowej nr 1021Z Borucin-Świniec-Jatki. 

 

83. 09.07.2021 115/366/2021 

w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                   
w Wolinie na likwidację majątku ruchomego 
będącego w dyspozycji jednostki – Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. 

Traci moc 

Uchwałą Nr 
116/375/2021                 

z dnia                               
16 lipca 2021 r. 

84. 09.07.2021 115/367/2021 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Joannie Piwińskiej – Wicestaroście 
Kamieńskiemu do podejmowania czynności 
wynikających z przepisów podatkowych,              
w tym w szczególności z ustawy z dnia              
11 marca 2004 r. o podatku od towarów                
i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.)       
w zakresie niezbędnym do funkcjonowania 

Wydano 
Pełnomocnictwo                    

Nr 19/2021 
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              
w Kamieniu Pomorskim. 

85. 09.07.2021 115/368/2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 89/263/2020 
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim             
z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu 
Pomorskim. 

 

86. 09.07.2021 115/369/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn.  20.07.2021r. 
poz. 3258 

87. 16.07.2021 116/370/2021 

w sprawie zaopiniowania propozycji 
pozbawienia części drogi powiatowej nr 
4305Z Resko-Ostrzyca kategorii drogi 
powiatowej poprzez wyłączenie jej                     
z użytkowania. 

 

88. 16.07.2021 116/371/2021 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2021 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 

z dn. 26.07.2021 
poz.  3411 

89. 16.07.2021 116/372/2021 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Jarmark Św. Ottona”                   
z zakresu działalność wspomagająca rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

90. 16.07.2021 116/373/2021 

w sprawie upoważnienia Starosty 
Kamieńskiego do samodzielnego 
wykonywania czynności zastrzeżonych dla 
kierownika Zamawiającego w procesie 
udzielania zamówień publicznych                            
w Starostwie Powiatowym  w Kamieniu 
Pomorskim. 

Wydano 

Pełnomocnictwo                    
Nr 20/2021 

91. 16.07.2021 116/374/2021 

w sprawie upoważnienia Wicestarosty 
Kamieńskiego do samodzielnego 
wykonywania czynności zastrzeżonych dla 
kierownika Zamawiającego w procesie 
udzielania zamówień publicznych                         
w Starostwie Powiatowym  w Kamieniu 
Pomorskim. 

Wydano 
Pełnomocnictwo                    

Nr 21/2021 

92. 16.07.2021 116/375/2021 

w sprawie  wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych               
w Wolinie na sprzedaż majątku ruchomego 
będącego w dyspozycji jednostki – Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. 

Straciła moc 
Uchwała Nr  

115/366/2021  
z dnia 9 lipca 2021 r. 

 
Rejestr składa się z 10 ponumerowanych stron, 92 pozycji, od numeru 
96/284/2021 do numeru 116/375/2021.                               
 

Sporządziła: Marlena Żurowska/ 

                   Alina Sudnik 


