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Rejestr Uchwał Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim 
VI kadencja 

rok 2023 
 

Briz.0025.1.2023.MŻ             
  

Lp. 
data 

podjęcia 
numer w sprawie uwagi  

1 2 3 4 5 

1. 11.01.2023 177/645/2023 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 75/326/2016 
Zarządu Powiatu  w Kamieniu Pomorskim  
z dnia 25 października 2016 roku w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie.   

 

2. 11.01.2023 177/646/2023 

w sprawie wyrażenia na rzecz osoby 
fizycznej zgody na dysponowanie  
na cele budowlane nieruchomością 
stanowiącą własność powiatu kamieńskiego 
położoną w obrębie Kukułowo, Gmina 
Kamień Pomorski.    

 

  3. 11.01.2023 177/647/2023 

w sprawie zmiany Uchwały  
Nr 174/633/2022 Zarządu Powiatu                                
w Kamieniu Pomorskim z dnia 13 grudnia 
2022 roku w sprawie wyrażenia zgody 
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kamieniu Pomorskim na likwidację 
majątku ruchomego będącego w dyspozycji 
jednostki –  PUP w Kamieniu Pomorskim.   

 

4. 11.01.2023 177/648/2023 

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 2023, planu 
finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami na 2023 rok, planu 
dochodów budżetu państwa związanych  
z realizacją zadań zleconych Powiatowi  
w 2023 roku oraz upoważnień  
dla kierowników jednostek organizacyjnych. 

 

5. 11.01.2023 177/649/2023 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 

Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok.  

Dz. Urz. Woj. Zach. 

z dnia 10.01.2023r. 
poz. 560 

6. 19.01.2023 178/650/2023 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  
z osobą fizyczną zamiany nieruchomości 
położonych w obrębie Stuchowo, Gmina 
Świerzno oraz podania do publicznej 
wiadomości informacji o nieruchomości 
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stanowiącej własność Powiatu 
Kamieńskiego, przeznaczonej do zamiany. 

7. 19.01.2023 178/651/2023 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok. 

Dz. Urz. Woj. Zach. 
z dnia 30.01.2023r. 

poz. 699 

8. 27.01.2023 179/652/2023 

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

 

9. 27.012032 179/653/2023 

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 2022. 

 

10. 27.012032 179/654/2023 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
przekazanie środków trwałych, 
stanowiących własność Powiatu 
Kamieńskiego, będących w dyspozycji 
Starostwa Powiatowego, zakupionych  
w ramach realizowanego projektu  
pn. „Wymiana oświetlenia na boisku 
sportowym oraz zakup sprzętu sportowego 
i remont sali gimnastycznej przy Liceum 
Ogólnokształcącym im. Bolesława 
Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, 
Gmina Kamień Pomorski”, na rzecz szkoły 
biorącej udział w projekcie. 

 

11. 27.012032 179/655/2023 
w sprawie uchwalenia zmian budżetu 
Powiatu Kamieńskiego na 2023 rok. 

 

 
Rejestr składa się z 2 ponumerowanych stron, 11 pozycji, od numeru 
177/645/2023 do numeru 179/655/2023.                               
 
 

Sporządziła: Marlena Żurowska 


