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Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 
VI kadencja 

rok 2022 
 

Briz.0025.1.2022.AS             
  

Lp. 
data 

podjęcia 
numer w sprawie uwagi  

1 2 3 4 5 

1. 03.01.2022 136/445/2022 

w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa 
Chochołowskiego na stanowisku Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              
w Kamieniu Pomorskim. 

 

2. 03.01.2022 136/446/2022 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu – 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kamieniu Pomorskim do 
podejmowania czynności w zakresie 
niezbędnym do funkcjonowania 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   
w Kamieniu Pomorskim. 

Wydano 
Pełnomocnictwo                  

Nr 27/2022 

  3. 03.01.2022 136/447/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Kamieniu Pomorskim do wydawania 
skierowań i składania oświadczeń woli w 
sprawie umieszczania dzieci w placówkach 
opiekuńczo – wychowawczych działających 
na terenie Powiatu Kamieńskiego. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 28/2022 

4. 03.01.2022 136/448/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Kamieniu Pomorskim do składania 
oświadczeń woli w sprawach dotyczących 
negocjowania, zawierania i podpisywania 
umów cywilnoprawnych w imieniu Powiatu 
Kamieńskiego w zakresie działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kamieniu Pomorskim. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 29/2022 

5. 03.01.2022 136/449/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              
w Kamieniu Pomorskim do realizacji 
programu „Aktywny samorząd”. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 30/2022 

6. 03.01.2022 136/450/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Kamieniu Pomorskim do zawierania 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 31/2022 
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porozumień z gminą właściwą ze względu 
na miejsce zamieszkania dziecka przed 
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy 
zastępczej. 

7. 03.01.2022 136/451/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Kamieniu Pomorskim do zawierania 
porozumień w sprawach dotyczących 
umieszczania dziecka oraz warunków jego 
pobytu i wysokości wydatków na jego 
opiekę i wychowanie, z powiatem 
właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem 
go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 32/2022 

8. 03.01.2022 136/452/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             
w Kamieniu Pomorskim do realizacji 
„Programu Wyrównywania Różnic Między 
Regionami III”. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 33/2022 

9. 03.01.2022 136/453/2022 

w sprawie upoważnienia do składania 
oświadczeń woli związanych                               
z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem 
projektu pn. „Wsparcie dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej w 
okresie epidemii COVID-19" w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój lata 2014-2020 – Działania 2.8. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 34/2022 

10. 03.01.2022 136/454/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Kamieniu Pomorskim do przystąpienia i 
realizacji programu „Stabilne Zatrudnienie” 
w ramach modułu I „Instytucje”. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 35/2022 

11. 03.01.2022 136/455/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              
w Kamieniu Pomorskim do realizacji 
programu „Zajęcia klubowe w WTZ ”. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 36/2022 

12. 12.01.2022 137/456/2022 

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 2022, planu finansowego zadań z 
zakresu administracji rządowej                    
i innych zadań zleconych powiatowi 
ustawami na 2022 rok, planu dochodów 
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budżetu państwa związanych z realizacją 
zadań zleconych Powiatowi w 2022 roku 
oraz upoważnień dla kierowników 
jednostek organizacyjnych. 

13. 12.01.2022 137/457/2022 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 
Stanisława Staszica w Kamieniu 
Pomorskim. 

 

14. 12.01.2022 137/458/2022 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
procesowego. 

Wydano 
Pełnomocnictwo                 

Nr 37/2022 

15. 12.01.2022 137/459/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani 
Joannie Piwińskiej - Wicestaroście 
Kamieńskiemu do podejmowania wszelkich 
czynności, w tym składania oświadczeń 
woli związanych z prowadzeniem bieżącej 
działalności powiatu w zakresie 
funkcjonowania Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 38/2022 

16. 12.01.2022 137/460/2022 

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 Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 

Wydano 
Pełnomocnictwo                

Nr 39/2022 

17. 12.01.2022 137/461/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 53/228/2016 
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim              
z dnia 11 marca 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kamieniu 
Pomorskim. 

dot. podpisywania 
Uchwał Zarządu 

przez 
Przewodniczącego 

18. 12.01.2022 137/462/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 24.01.2022 r. 
poz. 303 

19.  25.01.2022 138/463/2022 

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 2021. 

 

20. 25.01.2022 138/464/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
majątku ruchomego będącego w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego w Kamieniu 
Pomorskim.   

 

21. 25.01.2022 138/465/2022 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 
Annie Kowalskiej – Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu 

Wydano 
Pełnomocnictwo                

Nr 40/2022 
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Pomorskim do reprezentacji Powiatu 
Kamieńskiego w sprawach związanych                  
z realizacją projektów pilotażowych pt. 
„Aktywny Rodzic” oraz „Voucher 
zatrudnieniowy” finansowanych ze środków 
rezerwy Funduszu Pracy, na podstawie 
ogłoszonego naboru na projekty pilotażowe 
pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”. 

22. 25.01.2022 138/466/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 02.02.2022 r. 
poz. 483 

23. 07.02.2022 139/467/2022 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Stanisława 
Staszica w Kamieniu Pomorskim. 

 

24. 07.02.2022 139/468/2022 

w sprawie wyrażenia na rzecz Sołectwa 
Kołczewo zgody na dysponowanie na cele 
budowlane nieruchomością stanowiącą 
własność powiatu kamieńskiego położoną 
w obrębie Kołczewo, gmina Wolin.    

 

25. 07.02.2022 139/469/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 15.02.2022 r. 
poz. 666 

26. 15.02.2022 140/470/2022 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko Dyrektora 
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. 
Stanisława Staszica w Kamieniu 
Pomorskim. 

 

27. 15.02.2022 140/471/2022 

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

 

28. 15.02.2022 140/472/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych, 
stanowiących własność Powiatu 
Kamieńskiego, będących w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego, zakupionych w 
ramach realizowanego projektu pn. 
„Remont boiska sportowego oraz zakup 
sprzętu sportowego do sali gimnastycznej 
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława 
Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim”, na 
rzecz szkoły biorącej udział w projekcie. 

 

29. 15.02.2022 140/473/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 23.02.2022 r. 
poz. 758 

30. 15.02.2022 140/474/2022 
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 
109/9 położonej w obrębie 3 miasta Wolin 
z przeznaczeniem na składowanie 

na okres 3 
miesięcy 
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materiałów budowlanych, rzeczy 
ruchomych oraz sprzętu ciężkiego.   

31. 24.02.2022 141/475/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 02.03.2022 r. 
poz. 930 

32. 24.02.2022 141/476/2022 

w sprawie odwołania Pana Jacka Golusdy 
ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. St. Staszica                  
w Kamieniu Pomorskim. 

Odwołany z dniem 
01.03.2022 r. 

33. 24.02.2022 141/477/2022 

w sprawie powierzenia pełnienia 
obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. St. Staszica                  
w Kamieniu Pomorskim. 

Wicedyrektor Pani 
Aneta Pintal                 
na okres od              

1 marca 2022 r. 
do czasu 

powierzenia 
stanowiska 
dyrektora 

wyłonionego w 
drodze konkursu, 
nie dłużej jednak 
niż na okres 10 

miesięcy. 

34. 24.02.2022 141/478/2022 

w sprawie nieprzyznania dofinansowania na 
realizację zadania publicznego pn. 
„Wydanie podręcznika pod nazwą Poradnik 
Ekologiczny” z zakresu ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego. 

 

35. 24.02.2022 141/479/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie 
procedury wygaśnięcia na nieruchomości 
położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina 
Wolin trwałego zarządu ustanowionego na 
rzecz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                  
w Wolinie. 

Dz. nr 109/9, 
109/10,109/11,10

9/13,109/15  

36. 24.02.2022 141/480/2022 

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

Traci moc 
Uchwałą Nr 

146/501/2022                 
z dnia 21 kwietnia 

2022 r. 

37. 24.02.2022 141/481/2022 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 
2022 rok.                       

 

38. 08.03.2022 142/482/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/335/2016 
Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim               
z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom 
powiatowych jednostek organizacyjnych. 

p.o. Pani 
 Aneta Pintal    
ZSP im. St. 
Staszica w 
Kamieniu 

Pomorskim 
 

Wydano 
pełnomocnictwo 

nr 41/2022 
               

39. 08.03.2022 142/483/2022 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Stanisława 
Staszica w Kamieniu Pomorskim. 
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40. 08.03.2022 142/484/2022 

w sprawie ustalenia na rok 2022: 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.   

 

41. 08.03.2022 142/485/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 16.03.2022 r. 
poz. 1152 

42. 08.03.2022 142/486/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              
w Kamieniu Pomorskim do przystąpienia             
i realizacji projektu pn. „REGIONALNE 
CENTRUM KRYZYSOWE” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 42/2022 

43. 17.03.2022 143/487/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie majątku ruchomego będącego 
w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy               
w Kamieniu Pomorskim na rzecz Zespołu 
Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu 
Pomorskim. 

 

44. 17.03.2022 143/488/2022 

w sprawie wysokości udzielanej w 2022 
roku dotacji dla szkół niepublicznych, 
posiadających uprawnienia szkół 
publicznych oraz niepublicznych placówek 
oświatowych, działających na terenie 
Powiatu Kamieńskiego. 

Zmieniona 
Uchwałą Nr 

145/495/2022 z 
dnia 11.04.2022 r. 
/Zmiana straciła 

moc/ 
 

Zmieniona 
Uchwałą Nr 

152/524/2022 z 
dnia 01.06.2022 r. 

(waga P50 j. 
polski) 

45. 17.03.2022 143/489/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 24.03.2022 r. 
poz. 1229 

46. 30.03.2022 144/490/2022 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi 
ul. Głównej w m. Lubin z odcinkiem drogi 
ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz                       
z sieciami”. 

pozytywna 

47. 30.03.2022 144/491/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
majątku ruchomego będącego                      
w dyspozycji  Starostwa  Powiatowego                  
w Kamieniu Pomorskim.   

 

48. 30.03.2022 144/492/2022 
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
majątku ruchomego będącego                      

 



7 

 

w dyspozycji Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Wolinie.   

49. 30.03.2022 144/493/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację 
majątku ruchomego będącego                      
w dyspozycji Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej w Lubinie. 

 

50. 30.03.2022 144/494/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 07.04.2022 r. 
poz. 1662 

51. 11.04.2022 145/495/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
143/488/2022 Zarządu Powiatu w Kamieniu 
Pomorskim z dnia 17 marca 2022 r.                   
w sprawie wysokości udzielanej w 2022 
roku dotacji dla szkół niepublicznych, 
posiadających uprawnienia szkół 
publicznych oraz niepublicznych placówek 
oświatowych, działających na terenie 
Powiatu Kamieńskiego. 

Traci moc 
Uchwałą Nr 

152/524/2022               
z dnia 1 czerwca 

2022 r. 

52. 11.04.2022 145/496/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 20.04.2022 r. 
poz. 1853 

53. 21.04.2022 146/497/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 05.05.2022 r. 
poz. 1995 

54. 21.04.2022 146/498/2022 

w sprawie użyczenie Gminie Wolin działek 
położonych w obrębie Jarzębowo, Gmina 
Wolin oraz wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia na cele publiczne. 

na okres 10 lat 
części działek nr 

444 i 447/3  

55. 21.04.2022 146/499/2022 

w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kamieńskiego, położonej w Wolinie 
Gmina Wolin, przeznaczonej do sprzedaży 
w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 

działka nr 109/9       
o powierzchni 

1,0411 ha 

56. 21.04.2022 146/500/2022 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 
2022 rok.                        

 

57. 21.04.2022 146/501/2022 

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

 

58. 10.05.2022 148/502/2022 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu 
Bogdanowi Mrozowskiemu, 
reprezentującemu firmę ABK-PROJEKT 
Bogdan Mrozowski. 

Wydano 
pełnomocnictwo 

nr 43/2022 

59. 10.05.2022 148/503/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych, 
stanowiących własność Powiatu 
Kamieńskiego, będących w dyspozycji 
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Starostwa Powiatowego, zakupionych w 
ramach realizowanego projektu pn. 
„Modernizacja boiska sportowego w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Benicach wraz z zakupem wyposażenia dla 
obiektów sportowych podległych Powiatowi 
Kamieńskiemu”, na rzecz szkół biorących 
udział w projekcie. 

60. 10.05.2022 148/504/2022 

w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 
Recław, Gmina Wolin, przeznaczonej do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym z 
przeznaczeniem na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej                
tj. działki nr 261/124. 

Dz. nr 248/4 

61. 10.05.2022 148/505/2022 

w sprawie użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej                 
w obrębie Górki, Gmina Kamień Pomorski, 
wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 
1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko oraz w 
sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonej do użyczenia. 

Dz. nr 21  

62. 10.05.2022 148/506/2022 

w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kamieńskiego, położonej w obrębie 
3 miasta Wolin, Gmina Wolin przeznaczonej 
do dzierżawy. 

Dz. nr 109/9 

63. 10.05.2022 148/507/2022 

w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kamieńskiego, położonej w 
Śniatowie, Gmina Kamień Pomorski, 
przeznaczonej do dzierżawy. 

Dz. nr 98/20 

64. 10.05.2022 148/508/2022 

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

Dz. nr 350/13 

65. 10.05.2022 148/509/2022 

w sprawie wyrażenia na rzecz 
Województwa Zachodniopomorskiego  
zgody na nieodpłatne umieszczenie 
tabliczek informacyjnych z mapą 
alternatywnego przebiegu rowerowej trasy 
Velo Baltica. 

 

66. 10.05.2022 148/510/2022 

w sprawie niewyrażenia zgody na włączenie 
kart ewidencyjnych do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków ruchomych, 
stanowiących wyposażenie Domu Pomocy 
Społecznej w Śniatowie. 
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67. 10.05.2022 148/511/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 23.05.2022 r. 
poz. 2354 

68. 18.05.2022 149/512/2022 

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

 

69. 18.05.2022 149/513/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na 
dysponowanie nieruchomością stanowiącą 
własność Powiatu Kamieńskiego na cele 
budowlane, w ramach zagospodarowania 
terenu w pasie drogowym drogi powiatowej 
nr 1003Z Warnowo-Wisełka. 

działka nr 78 

70. 18.05.2022 149/514/2022 

w sprawie zaopiniowania propozycji 
pozbawienia kategorii części drogi 
publicznej – ulicy Rzemieślniczej w 
Kamieniu Pomorskim, poprzez wyłączenie 
jej z użytkowania. 

Zaopiniowano 
pozytywnie 

71. 18.05.2022 149/515/2022 

w sprawie planu kontroli nad organizatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 
zastępczymi oraz placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi w Powiecie Kamieńskim             
w 2022 r. 

 

72. 18.05.2022 149/516/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.                     

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 25.05.2022 r. 
poz. 2393 

73. 26.05.2022 151/517/2022 

w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Kamieńskiego, położonych w 
obrębie 3 miasta Wolin, Gmina Wolin, 
przeznaczonych do zbycia w trybie zamiany. 

nr 109/12 ,109/14 
nr 109/16, 109/5  

74. 26.05.2022 151/518/2022 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na 
rzecz Gminy Golczewo oraz Gminy 
Międzyzdroje majątku ruchomego w postaci 
telefonów w ramach projektu pilotażowego 
"Transport na życzenie". 

 

75. 26.05.2022 151/519/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok.                     

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 06.06.2022 r. 
poz. 2578 

76. 26.05.2022 151/520/2022 

w sprawie uchwalenia planu finansowego 
na realizację zadań Powiatu Kamieńskiego 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 
dofinansowanych ze środków Funduszu 
Pomocy. 

Zmieniona 
Uchwałą Nr 

153/527/2022            
z dnia 07.06.2022 

 
Zmieniona 
Uchwałą Nr 

154/533/2022               
z dnia 15.06.2022 

 
Zmieniona 
Uchwałą Nr 

156/541/2022             
z dnia 01.07.2022 

 
Zmieniona 
Uchwałą Nr 
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159/559/2022 z 
dnia 26.07.2022 153/527/2022 

77. 01.06.2022 152/521/2022 

w sprawie użyczenie Gminie Wolin działki 
położonej w obrębie 3 miasta Wolin, Gmina 
Wolin oraz wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia na cele publiczne. 

ul. Juliusza 
Słowackiego                

78. 01.06.2022 152/522/2022 

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. 

na okres  
do 10 lat część 
działki nr 147/3 

79. 01.06.2022 152/523/2022 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „Koncert w ramach 58. 
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Kamieniu 
Pomorskim” z zakresu kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

80. 01.06.2022 152/524/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
143/488/2022 Zarządu Powiatu                    
w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 marca 
2022 r. w sprawie wysokości udzielanej w 
2022 roku dotacji dla szkół niepublicznych, 
posiadających uprawnienia szkół 
publicznych oraz niepublicznych placówek 
oświatowych, działających na terenie 
Powiatu Kamieńskiego. 

Traci moc 
Uchwała Nr 

145/495/2022 z 
dnia 11 kwietnia 

2022 r. 

81. 01.06.2022 152/525/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 13.06.2022 r. 
poz. 2707 

82. 07.06.2022 153/526/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 15.06.2022 r. 
poz. 2748 

83. 07.06.2022 153/527/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
151/520/2022 Zarządu Powiatu                          
w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie uchwalenia planu 
finansowego na realizację zadań Powiatu 
Kamieńskiego związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy dofinansowanych ze 
środków Funduszu Pomocy. 

Traci moc 
Uchwałą Nr 

154/533/2022 z 
dnia 15 czerwca 

2022 r. 

84. 15.06.2022 154/528/2022 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa                       
i przebudowa odcinka drogi dojazdowej w 
miejscowości Dramino wraz                                
z niezbędną infrastrukturą: oświetleniem 
ulicznym i kanalizacją sanitarną”. 

pozytywna 
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85. 15.06.2022 154/529/2022 

w sprawie użyczenia Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu 
Pomorskim lokali użytkowych znajdujących 
się w Kamieniu Pomorskim przy ul. 
Szpitalnej 10 oraz wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonych do 
użyczenia na cele publiczne. 

Lokal o pow. 
75,90 m oraz 
garażu o pow. 

22,30 m 

86. 15.06.2022 154/530/2022 

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

 

87. 15.06.2022 154/531/2022 

w sprawie uchwalenia zmian planowanych 
dochodów i wydatków jednostek 
organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego na 
2022 rok.                       

 

88. 15.06.2022 154/532/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 22.06.2022 r. 
poz. 2816 

89. 15.06.2022 154/533/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
151/520/2022 Zarządu Powiatu                             
w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie uchwalenia planu 
finansowego na realizację zadań Powiatu 
Kamieńskiego związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy dofinansowanych ze 
środków Funduszu Pomocy. 

Traci moc 
Uchwała Nr 

153/527/2022 z 
dnia 7 czerwca 

2022 r. 
 

Traci moc 
Uchwałą Nr 

156/541/2022              
z dnia 01.07.2022 
 156/541/2022 

90. 29.06.2022 155/534/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 08.07.2022 r. 
poz. 3168 

91. 01.07.2022 156/535/2022 
w sprawie ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko Dyrektora Domu 
Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach. 

 

92. 01.07.2022 156/536/2022 

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

 

93. 01.07.2022 156/537/2022 

w sprawie nieprzyznania dofinansowania na 
realizację zadania publicznego pn. „Na 
Gotyckim Szlaku – XIII Letni Festiwal 
Wędrowny 2022 – wydarzenia w Powiecie 
Kamieńskim” z zakresu kultura, sztuka, 
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

94. 01.07.2022 156/538/2022 
w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego 
przetargu nieograniczonego na sprzedaż 

 



12 

 

nieruchomości oznaczonej jako działka nr 
109/9 położonej w obrębie 3 miasta Wolin, 
Gmina Wolin. 

95. 01.07.2022 156/539/2022 

w sprawie wydania opinii dotyczącej 
inwestycji drogowej realizowanej przez 
Gminę Międzyzdroje pn. „Budowa drogi na 
działkach: 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 
17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 
7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 
83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9 ”. 

 

96. 01.07.2022 156/540/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 12.07.2022 r. 
poz. 3245 

97. 01.07.2022 156/541/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
151/520/2022 Zarządu Powiatu                           
w Kamieniu Pomorskim z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie uchwalenia planu 
finansowego na realizację zadań Powiatu 
Kamieńskiego związanych z pomocą 
obywatelom Ukrainy dofinansowanych ze 
środków Funduszu Pomocy. 

Traci moc 
Uchwała Nr 

154/533/2022              
z dnia 15 czerwca 

2022 r. 
 

Traci moc 
Uchwałą Nr 

159/559/2022                 
z dnia 26.07.2022  

 

98. 14.07.2022 157/542/2022 

w sprawie powołania zespołu do spraw 
opracowania Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dla Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2023-2030. 

 

99. 14.07.2022 157/543/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Panu 
Zbigniewowi Chochołowskiemu Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kamieniu Pomorskim do przystąpienia i 
realizacji projektu pn. ”Wsparcie osób 
uciekających przed wojną w Ukrainie na 
terenie powiatu kamieńskiego” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na 
lata 2014-2020. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 44/2022 

100. 14.07.2022 157/544/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani 
Joannie Piwińskiej - Wicestaroście 
Kamieńskiemu do realizacji projektu pn. 
”Wsparcie osób uciekających przed wojną 
w Ukrainie na terenie powiatu 
kamieńskiego” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 45/2022 

101. 14.07.2022 157/545/2022 

w sprawie udzielenia upoważnienia Pani 
Joannie Piwińskiej - Wicestaroście 
Kamieńskiemu do realizacji projektu pn. 
„REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE” w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Wydano 
Upoważnienie                 
Nr 46/2022 
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102. 14.07.2022 157/546/2022 

w sprawie nieprzyznania dofinansowania na 
realizację zadania publicznego pn. „XIII 
Festyn Komandosa w Dziwnowie” z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego. 

 

103. 14.07.2022 157/547/2022 

w sprawie podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu 
Kamieńskiego, położonych w Kamieniu 
Pomorskim, Gmina Kamień Pomorski, 
przeznaczonych do najmu. 

ul. Szpitalna 10  
dz. nr 133/1 

(lokale użytkowe 
o pow. 21,40 m² i 

24,30 m² oraz 
garaże o pow. 

17,40 m²               
i 17,50 m²)  

 
na okres do 3 lat  

104. 14.07.2022 157/548/2022 

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

działka nr 350/13 
 

na okres do 3 lat z 
przeznaczeniem 
na prowadzenie 

działalności 
gospodarczej 

105. 14.07.2022 157/549/2022 

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. 

 części działki nr 
147/6 

(lampa solarna) 
 

106. 14.07.2022 157/550/2022 

w sprawie użyczenia Gminie Kamień 
Pomorski części działki położonej                         
w obrębie Jarzysław, Gmina Kamień 
Pomorski, wchodzącej w skład drogi 
powiatowej nr 1047Z Jarzysław - Górki oraz 
w sprawie wywieszenia wykazu 
nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 

część działki nr 64 
(lampa solarna) 

107. 14.07.2022 157/551/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 20.07.2022 r. 
poz. 3309 

108. 18.07.2022 158/552/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

Dz.Urz.Woj.Zach. 
z dn. 

 28.07.2022 r. 
poz. 3381 

109. 26.07.2022 158/553/2022 
w sprawie zmiany Regulaminu 
Organizacyjnego Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim. 

 

110. 26.07.2022 158/554/2022 

w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych im. Stanisława 
Staszica w Kamieniu Pomorskim. 

 

111. 26.07.2022 158/555/2022 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w 
Międzyzdrojach. 

 

112. 26.07.2022 158/556/2022 
w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
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publicznego pn. „XXVII Festiwal Słowian i 
Wikingów w Wolinie” z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i 
społeczności lokalnych. 

113. 26.07.2022 158/557/2022 

w sprawie uznania za celowe 
dofinansowanie realizacji zadania 
publicznego pn. „XIII Festyn Komandosa 
26-28.08.2022 r.” z zakresu kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

 

114. 26.07.2022 158/558/2022 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2022 rok. 

 

115. 26.07.2022 158/559/2022 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
151/520/2022 Zarządu Powiatu w Kamieniu 
Pomorskim z dnia 26 maja 2022 r. w 
sprawie uchwalenia planu finansowego na 
realizację zadań Powiatu Kamieńskiego 
związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 
dofinansowanych ze środków Funduszu 
Pomocy. 

Traci moc 
Uchwała Nr 

156/541/2022              
z dnia 01.07.2022  

 
Rejestr składa się z 14 ponumerowanych stron, 115 pozycji, od numeru 
136/445/2022 do numeru 159/559/2022.                               
 
 

Sporządziła: Alina Sudnik 


