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Rejestr uchwał Rady Powiatu  

w Kamieniu Pomorskim 2022 rok 
 

Briz.0007.1.2022.KJ 
 
Rejestr uchwał Rady Powiatu VI kadencji w Kamieniu Pomorskim: 
 

Lp. 
data 

podjęcia 
numer w sprawie uwagi  

1 2 3 4 5 

1 24-02-2022   XXVII/189/2022  
w sprawie wyrażenia solidarności  
z Ukrainą,  

 

2 24-02-2022   XXVII/190/2022    
w sprawie przekazania środków 
finansowych na Wojewódzki Fundusz 
Wsparcia Policji,   

  

3 24-02-2022  XXVII/191/2022     

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany 
Uchwały Ne XXI/186/2021 Rady Powiatu 
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na rok 2022,  

Uchwała ogłoszona 
 w Dz. Urz. Woj. zach.  

z dnia 2.03.2022 r. 

 poz.918  

4 24-02-2022 XXVII/192/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025,  

 

 

5 24-02-2022  XXVII/193/2022     
w sprawie przystąpienia Powiatu 
Kamieńskiego do Konwentu Współpracy 
Samorządowej Polska – Ukraina,   

 

6 24-02-2022 XXVII/194/2022       
w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Benicach,  

 

7 24-02-2022  XXVII/195/2022      
w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kamieniu Pomorskim,  

 

8 24-02-2022 XXVII/196/2022      
w sprawie uznania wniosku Klubu 
Radnych Prawo i Sprawiedliwość  
za niezasadny.  

 
 

9 21-04-2022  XXVIII/197/2022      

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
przez Powiat Kamieński w roku 2022 
Gminie Golczewo na dofinansowanie 
zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo 
gaśniczego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Golczewie,  

 

10 21-04-2022 XXVIII/198/2022      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany 
Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady 
Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 
22 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2022,  

Uchwała ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 5.05.2022 r.  

poz. 1994 
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11 21-04-2022  XXVIII/199/2022      

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025,  

 

12 21-04-2022 XXVIII/200/2022      

w sprawie przyjęcia zadań na rzecz osób 
niepełnosprawnych w Powiecie 
Kamieńskim na 2022 rok finansowanych 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

zmieniona Uchwałą  

Nr XXXI/220/2022  
z dnia 29.09.2022 r. 

 
Uchwałą  

Nr XXXII/229/2022  

z dnia 28.11.2022 r.  

13 21-04-2022  XXVIII/201/2022      

w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej odcinka dawnej drogi 
krajowej nr 3, następnie drogi 
wojewódzkiej i zaliczenia jej do drogi 
gminnej,  

Uchwała ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Zach.  

Z dnia 6.06.2022 r.  
poz. 2580 

 

zmieniona Uchwałą  
Nr XXIX/203/2022  

z dnia 26.05.2022 r.  

14 21-04-2022 XXVIII/202/2022      

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej działki  
nr 248/4 położonej w obrębie Recław, 
Gmina Wolin.  

 

 

15 26-05-2022  XXIX/203/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVIII/201/2022 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 21 
kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej odcinka 
dawnej drogi krajowej nr 3, następnie 
drogi wojewódzkiej i zaliczenia jej  
do drogi gminnej,  

Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 7.06.2022 r.  

poz. 2641  

16 26-05-2022 XXIX/204/2022      
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości pomiędzy Powiatem 
Kamieńskim, a Gminą Wolin.  

 
 

17 15-06-2022  XXX/205/2022       
w sprawie udzielenia wotum zaufania 
Zarządowi Powiatu w Kamieniu 
Pomorskim,  

 

18 15-06-2022 XXX/206/2022      
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Kamieńskiego  
za 2021 rok,   

 

 

19 15-06-2022  XXX/207/2022       
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  
z wykonania budżetu Powiatu 
Kamieńskiego za 2021 rok,   

 

20 15-06-2022 XXX/208/2022      
w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu w Kamieniu 
Pomorskim za 2021 rok,  

 
 

 

21 15-06-2022  XXX/209/2022       
w sprawie zmiany Statutu Powiatu 
Kamieńskiego,   

Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 27.06.2022 r. 

 poz. 2835 

22 15-06-2022 XXX/210/2022      
w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Zachodniopomorskiemu,  

 
 

23 15-06-2022  XXX/211/2022       

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany 
Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady 
Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 

Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 27.06.2022 r.  

poz. 2837  



 3 

22 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2022, 

24 15-06-2022 XXX/212/2022      

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025,  

 
 

25 15-06-2022  XXX/213/2022       
w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  
w Kamieniu Pomorskim,  

 

26 15-06-2022 XXX/214/2022      
w sprawie skargi na działalność 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Benicach.  

 

 

27 29-09-2022  XXXI/215/2022       
w sprawie przekazania skargi organowi 
właściwemu do jej rozpatrzenia,  

 

28 29-09-2022 XXXI/216/2022      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany 
Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady 
Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 
22 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2022,   

Uchwała ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Zach.  

z dnia 12.10.2022 r.  
poz. 4381 

 

29 29-09-2022  XXXI/217/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025, 

 

30 29-09-2022 XXXI/218/2022      

w sprawie wyrażenia zgody  
na rozwiązanie za porozumieniem stron 
umowy dzierżawy na część 
nieruchomości oznaczonej jako działka  
nr 133/1 położonej w obrębie 3 miasta 
Kamień Pomorski przy ul. Szpitalnej 10,   

Stwierdzono nieważność 
uchwały rozstrzygnięciem 

nadzorczym z dnia 
4.11.2022 r. znak: 

P-1.4131.316.2022.KD 

 

31 29-09-2022  XXXI/219/2022       

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
w drodze bezprzetargowej działki  
nr 147/5 położonej w obrębie Grabowo, 
Gmina Kamień Pomorski,  

 

32 29-09-2022 XXXI/220/2022      

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVIII/200/2022 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia  
21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kamieńskim na 2022 rok 
finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  

 
 

33 29-09-2022  XXXI/221/2022       
w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXII/157/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 

 
Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 12.10.2022 r.  

poz. 4380  
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czerwca 2021 r. w sprawie określenia: 
zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego; zasad 
udzielania i rozmiar obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, 
dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w szkole w zależności  
od wielkości i typu szkoły oraz warunków 
pracy, a także nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni  
w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze; 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kształcenia na odległość oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
kształcenia na odległość, pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  
w poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych, 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Rozstrzygnięciem 
nadzorczym Nr  

P-1.4131.334.2022.KD  
z dnia 2.11.2022 r.  

stwierdzono nieważność 

uchwały  
 

 
 
 

 
Rozstrzygnięcie nadzorcze 

ogłoszone z Dz. Urz. Woj. 
Zach. z dnia 7.11.2022 r. 

poz. 4754 

34 29-09-2022 XXXI/222/2022      
w sprawie pozostawienia skargi  
na działalność Starosty Kamieńskiego bez 
rozpatrzenia. 

 

 

35 28-11-2022  XXXII/223/2022       

W sprawie wyrażenia zgody  
na wniesienie wkładu pieniężnego do 
spółki pod firmą Szpital  
w Kamieniu Pomorskim spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
na podwyższenie jej kapitału 
zakładowego na mocy dotychczasowych 
postanowień umowy spółki, 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

36 28-11-2022 XXXII/224/2022      

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok                        
oraz zmiany Uchwały Nr XXVI/186/2021 
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z 

Uchwała ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Zach. 

 z dnia 12.12.2022 r.  
poz. 5692  
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dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2022,     

37 28-11-2022  XXXII/225/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025, 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

38 28-11-2022 XXXII/226/2022      

w sprawie wyrażenia zgody  
na ustanowienie nieodpłatnej służebności                       
przesyłu w nieruchomości stanowiącej w 
udziale 32190/49560 własność Powiatu 
Kamieńskiego w ramach świadczenia 
jednostce powiatowej usługi na potrzeby 
Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej, 

 
 

39 28-11-2022  XXXII/227/2022       

w sprawie wysokości opłat za usunięcie  
i przechowywanie statków lub innych 
obiektów pływających z obszaru 
wodnego, 

 
Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 12.12.2022 r.  

poz. 5700 

 
 

40 28-11-2022 XXXII/228/2022      

w sprawie ustalenia stawek opłat 
obowiązujących na obszarze Powiatu 
Kamieńskiego w 2023 r. za usunięcie 
pojazdu z drogi i jego przechowywanie 
na wyznaczonym przez Starostę 
Kamieńskiego parkingu strzeżonym oraz 
kosztów powstałych w wyniku wydania 
dyspozycji usunięcia, a następnie 
odstąpienia od usunięcia pojazdu, 

Uchwała ogłoszona  
w Dz. Urz. Woj. Zach.  

z dnia 12.12.2022 r.  
poz. 5698  

 

41 28-11-2022  XXXII/229/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVIII/200/2022 Rady Powiatu                                   
w Kamieniu Pomorskim z dnia  
21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 
w Powiecie Kamieńskim na 2022 rok 
finansowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  

 

 
 

 

42 28-11-2022 XXXII/230/2022      

w sprawie wyrażenia zgody  
na przystąpienie do realizacji projektu 
konkursowego współfinansowanego  
ze środków Unii Europejskiej               
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Starostwo Powiatowe 
w Kamieniu Pomorskim wspiera 
pracowników” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-
2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, 
Działanie 6.8 Wdrożenie kompleksowych 
programów zdrowotnych oraz 
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przedsięwzięć zapobiegających istotnym 
problemom zdrowotnym regionu oraz 
dotyczących chorób negatywnie 
wpływających na rynek pracy, 
ułatwiających powroty do pracy, 
umożliwiających wydłużenie aktywności 
zawodowej oraz zwiększenie 
zgłaszalności na badania profilaktyczne, 

43 28-11-2022  XXXII/231/2022       

w sprawie uchwalenia „Rocznego 
programu współpracy Powiatu 
Kamieńskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2023”, 

Uchwała ogłoszona  

w Dz. Urz. Woj. Zach.  
z dnia 12.12.2022 r.  

poz. 5696 

 
 

 

44 28-11-2022 XXXII/232/2022      
w sprawie skargi na działalność Starosty 
Kamieńskiego,  

 

 

44 21-12-2022  XXXIII/233/2022       

w sprawie zmiany budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na 2022 rok oraz zmiany 
Uchwały Nr XXVI/186/2021 Rady 
Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 
22 grudnia 2021 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2022,  

 

 
 

45 21-12-2022 XXXIII/234/2022      

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXVI/187/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2022 – 2025, 

 

 

46 21-12-2022  XXXIII/235/2022       
w sprawie ustalenia wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 
2022,   

 

 
 

47 21-12-2022 XXXIII/236/2022      
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Kamieńskiego na rok 2023,  

 

 

48 21-12-2022  XXXIII/237/2022       
w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej Powiatu 
Kamieńskiego na lata 2023-2026,  

 
 

 

49 21-12-2022 XXXIII/238/2022      

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia powiatowo – gminnego w 
sprawie powołania Związku 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), opracowania 
strategii ZIT oraz zarządzania ZIT 
Obszaru Funkcjonalnego Kamienia 
Pomorskiego, 

 

 

50 21-12-2022  XXXIII/239/2022       
w sprawie ustalenia rozkładu godzin 
pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 
powiatu kamieńskiego na rok 2023,  

 
 

 

51 21-12-2022 XXXIII/240/2022      

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XXII/157/2021 Rady Powiatu  
w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 
czerwca 2021 r. w sprawie określenia: 
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zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego; zasad 
udzielania i rozmiar obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, 
dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz 
nauczyciela pełniącego inne stanowisko 
kierownicze w szkole w zależności  
od wielkości i typu szkoły oraz warunków 
pracy, a także nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni  
w zastępstwie nauczyciela, któremu 
powierzono stanowisko kierownicze; 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela, nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, 
nauczycieli kształcenia na odległość oraz 
zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej 
kształcenia na odległość, pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, 
z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  
w poradni psychologiczno – 
pedagogicznej, nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu we wszystkich typach 
szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych,  

52 21-12-2022  XXXIII/241/2022       

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr XIX/138/2020 w sprawie powołania 
komisji doraźnej – Komisji Zdrowia Rady 
Powiatu oraz ustalenia przedmiotu jej 
działania.  

 
 

 

Rejestr składa się z 7 ponumerowanych stron, 52 pozycji, od numeru XXVII/189/2022  
do numeru XXXIII/241/2022.   
 
 
 
Sporządziła: 

Katarzyna Jamroziak  


