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Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 r.

Zarządzenie nr 2 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w
Jeleniej Górze, przy ul. Morcinka 33A, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 3 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Olszynie, na rzecz Gminy
Olszyna 

Zarządzenie nr 4 z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu
uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym

Zarządzenie nr 5 z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w miejscowości Bolków, na nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Bolków, położona w miejscowości Bolków

Zarządzenie nr 5a z dnia 4 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 6 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w rodzinnym Domu Dziecka Nr 24 z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy
Ostrowskiej 36

Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Międzylesie części nieruchomości stanowiącej wasność Skarbu Państwa położonej w Goworowie

Zarządzenie nr 8 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Międzylesie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Goworowie

Zarzadzenie nr 9 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
wstępnej oceny formalnej oraz mertorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji zadania konkursowego pt.
"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi"

Zarządzenie nr 10 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
wstępnej oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji zadania konkursowego
ogłoszonego w ramach "Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności" Edycja 2017

Zarządzenie nr 11 z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnoślaskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 12 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołu ekspertów w celu przeprowadzenia analizy
sytuacji społeczności Romów we Wrocławiu

Zarządzenie nr 13 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów
leczniczych na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 14 z dnia 16 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarzadzenie nr 15 z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem Klubu
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Sportowego GWARDIA we Wrocławiu, na czas określony, kolejnych umów użyczenia nieruchomości pozostających w
trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, położonych we Wrocławiu, przy ulicach Krępickiej 35 
oraz Krupniczej 15

Zarządzenie nr 16 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Piaskowym Dworku, ul.
Malinowa 15, 55-010 Żerniki Wrocławskie - prowadzonym przez Fundację Słoneczna Przystań z siedzibą w
Smardzowie, ul. Polna 14, 55-010 Święa Katarzyna

Zarządzenie nr 17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Piaskowym Dworku, ul.
Warsztatowa 18, 55-010 Biestrzyków - prowadzonym przez Fundację Słoneczna Przystań z siedzibą w Smardzowie, ul.
Polna 14, 55-010 Święta Katarzyna

Zarządzenie nr 18 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 255, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Zarządu Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu 

Zarządzenie nr 19 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 20 z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 21 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni
alarmowych CRP w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia 

Zarządzenie nr 22 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny celowości inwestycji pn.
"Przebudowa budyku administracji publicznej - zabudowa dziedzińca środkowego przy pl. Powstańców Warszawy 1
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 23 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert w ramach Programu Osłonowego pod
nazwą „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” 

Zarządzenie nr 24 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Mieroszowa

Zarządzenie nr 25 z dndia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykonującym
działalność leczniczą pod nazwą: CORAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOIEDZIALNOŚCIĄ ul. K. Olszewskiego 58
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 26 z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce w Górczycy 25A,
59-600 Lwówek Śląski - prowadzonej przez Univex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Swarzędzu, ul.  Modrzejewskiej 41

Zarządzenie nr 27 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
dolnośląskiego 

Zarządzenie nr 28 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykonującym działalność
leczniczą pod nazwą: CORAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. K. Olszewskiego 58 we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 29 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej Starości
OAZA w Kraśniku Górnym 29, 59-700 Bolesławiec

Zarzadzenie nr 30 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
ratownictwa wodnego w 2017 r.

Zarządzenie nr 31 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
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województwie dolnośląskim w 2017 roku

Zarządzenie nr 32 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 33 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 34 z dnia 14 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie nr 189 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1417, AM-1, obręb 0015-
Tarninów, o powierzchni 0,0626 ha, jako nieruchomości mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości
przyległej, tj. działki nr 183, stanowiącej własność spółki EnergiaPro S.A. Oddział w Legnicy

Zarządzenie nr 35 z dnia 14 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie nr 80 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Legnicy przy ul. Koskowickiej 2, na rzecz jej współużytkowników wieczystych i współwłaścicieli
położonego na niej budynku – Marzeny i Dariusza Orkisz

Zarządzenie nr 36 z dnia 14 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie nr 71 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Legnicy przy ul. Koskowickiej 2a, na rzecz jej współużytkowników wieczystych i współwłaścicieli
położonego na niej budynku – Lidii i Józefa Kryłowskich

Zarządzenie nr 37 z dnia 14 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie nr 167 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17
czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Kamiennej 22, oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 490, AM-3, obręb 0011 – Kartuzy, o powierzchni 0,1418 ha

Zarządzenie nr 38 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej im. Jana Schneidera, ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce

Zarządzenie nr 39 z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Stoszowicach, 57-213 Stoszowice 92

Zarzadzenie nr 40 z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 41 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Zespołu Doradczego Wojewody Dolnośląskiego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich

Zarządzenie nr 42 z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 43 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Sędzisław, gmina Marciszów

Zarządzenie nr 44 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kudowie-Zdroju przy
ul. Okrzei 1

Zarządzenie nr 45 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Domaszczynie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 46 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Domaszczynie, gmina Długołęka
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Zarządzenie nr 47 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie
Powiatowym w Kłodzku oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Zarządzenie nr 48 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 10 typu socjalizacyjno-
interwencyjnego z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy borowskiej 181–187

Zarządzenie nr 49 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 50 z dnia 2 marca 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 5 typu socjalizacyjno-interwencyjnego z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Rogowskiej 32/1a

Zarządzenie nr 51 z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Różyniec, gmina Gromadka

Zarządzenie nr 52 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2017 r. w
województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 53 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 13 typu socjalizacyjno-interwencyjnego z siedzibą we
Wrocławiu przy ulicy Kołłątaja 31/3

Zarządzenie nr 54 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim "Senior +" na lata 2015-2020 - Edycja 2017 moduł I i II

Zarządzenie nr 55 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

Zarządzenie nr 56 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubinie

Zarządzenie nr 57 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stoszowice

Zarządzenie nr 58 z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora Villa
Kosmowski w Szczawnie-Zdroju przy ul. T. Kościuszki 18

Zarządzenie nr 59 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Domaszczynie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 60 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, wraz z udziałem w prawie własności
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 61 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wieściszowicach, gmina Marciszów

Zarządzenie nr 62 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w miejscowości Szczodre, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 63 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Świeradowie-Zdroju

Zarządzenie nr 64 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
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przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Goszcz, gmina Twardogóra

Zarządzenie nr 65 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 66 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym gminy Legnicy, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul, Siemianowickiej na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 67 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
marca 2017 r. w sprawie powołania Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 68 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 69 z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnień w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim „Senior+” na lata 2015–2020 – Edycja 2017 moduł I i II

Zarządzenie nr 70 z dnia 14 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

Zarządzenie nr 71 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina

Zarządzenie nr 72 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Jodłowickiej,
na rzecz uzytkownika wieczystego spółki Archicom Spółka Akcyjna  - Spółka Komandytowo-Akcyjna

Zarządzenie nr 73 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Rudnej, gmina Rudna

Zarządzenie nr 74 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Składowicach, gmina Lubin

Zarządzenie nr 75 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Bystrzycy
Kłodzkiej przy ul. Kłodzkiej 19, na rzecz jej współużytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 76 z dnia 21 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 77 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
„Dom nad Zalewem” w Borzygniewie przy ul. Sportowej 2

Zarządzenie nr 78 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 79 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Łozinie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 80 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 81 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
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położonej w Domaszczynie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 82 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce

Zarządzenie nr 83 z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia II edycji
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 – ratuje życie”

Zarządzenie nr 84 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 85 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarzadzenie nr 86 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 87 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 88 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarzadzenie nr 89 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Wałbrzychu, przy ul. Przemysłowej nr 1A

Zarzadzenie nr 90 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Snowidza, gmina Mściwojów

Zarządzenie nr 91 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza
Kościuszki, na rzecz użytkownika wieczystego spółki Vista Development Sp. z o.o.

Zarzadzenie nr 92 z dnia 30 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Dom nad zalewem" w
Borzygniewie przy ul. Sportowej 2

Zarządzenie nr 93 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców
majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarzadzenie nr 94 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i
powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Załącznik nr 2 do Regulaminu wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę
Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 95 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Pieszycach

Zarządzenie nr 96 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 97 z dndia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie "Procedury składania, przechowywania, udostępniania i
zwrotu ustanowionych przez Beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadania
określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017 moduł 2, 3 i
4".
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Zarządzenie nr 98 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umów o dofinansowanie zadań określoncyh w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 "MALUCH plus" 2017 moduł 2, 3 i 4"

Zarządzenie nr 99 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wińsko 

Zarządzenie nr 100 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w  sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszonych prac
oraz wyłonienia laureatów w ramach konkursu plastycznego "Moja romska tożsamość"

Zarządzenie nr 101 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Wspólnoty Osób,
Rodzin i Samotnych Matek z Dziećmi "Arka" w Bogatyni, ul. Białogórska 2F, 59-920 Bogatynia

Zarządzenie nr 102 z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 55 w sprawie powołania Rady
Dolnoślaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

Zarządzenie nr 103 z dndia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego
we Wrocławiu, przy ul. Koszarowej 8

Zarzadzenie nr 104 z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Głogów w okręgu wyborczym Nr 14

Zarządzenie nr 105 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu przy ul. Wesołej 9

Zarządzenie nr 106 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
dla Dzieci nr 2 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu przy ul. Sułkowskiego 43

Zarządzenie nr 107 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
dla Dzieci nr 3 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu przy ul. Miłej 37

Zarządzenie nr 108 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
dla Dzieci nr 4 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” w Wałbrzychu przy ul. Miłej 39

Zarządzenie nr 109 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Biedrzychowicach, na
rzecz Gminy Olszyna

Zarządzenie nr 110 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Drągów, gmina
Twardogóra

Zarządzenie nr 111 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Drągów, gmina
Twardogóra

Zarządzenie nr 112 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nielestnie,
gmina Wleń, na rzecz Gminy Wleń

Zarządzenie nr 113 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 114 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32 –
na realizację celu publicznego polegającego na budowie i utrzymywaniu publicznych obiektów ochrony zdrowia, na
rzecz podmiotu publicznego wykonującego zadania z zakresu działalności leczniczej

Zarządzenie nr 115 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej
35–39 – na realizację celu publicznego z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie publicznych obiektów ochrony
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zdrowia, na rzecz podmiotu publicznego wykonującego zadania z zakresu działalności leczniczej

Zarządzenie nr 116 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 93 z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb
administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 117 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 118 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w
miejscowości Osła, gmina Gromadka, na rzecz jej użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 119 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju
żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Zarządzenie nr 120 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Łagowie, gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 121 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ogorzelcu, gmina Grębocice, na
rzecz Gminy Grębocice

Zarządzenie nr 122 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
okres 5 lat kolejnej umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Legnicy
przy ul. Jaworzyńskiej 65 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 123 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa
Ruda

Zarządzenie nr 124 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Radkowie

Zarządzenie nr 125 z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2017 - 2021

Zarządzenie nr 126 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa własności części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białopolu, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 127 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, gmina
Długołęka, na rzecz właściciela nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 128 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
miejscowości Polanka, gmina Ruja, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 129 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny zgłoszonych prac oraz
wyłonienia laureatów w ramach konkursu literackiego, którego przedmiotem jest wybór najciekawszego opowiadania
o tematyce polskich mniejszości narodowych i etnicznych

Zarządzenie nr 130 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguszynie, gmina
Kłodzko, na rzecz Gminy Kłodzko

Zarządzenie nr 131 z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we wsi Brzezia Łąka, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 132 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 133 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Bobrów, gmina Miłkowice

Zarządzenie nr 134 z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie planowania i realizacji w województwie dolnośląskim zadań na
potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 135 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozki wiosenne na terenie gminy Kostomłoty w 2017 r.

Zarządzenie nr 136 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej
24 „a”, gmina Leśna

Zarządzenie nr 137 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Dobroszów, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 138 z dnia 18 maja 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie współwłasności gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej 24, gmina Leśna

Zarządzenie nr 139 z dnia 18 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 140 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozki wiosenne na terenie Miasta Oleśnicy w 2017 roku

Zarządzenie nr 141 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Góra w 2017 roku

Zarządzenie nr 142 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Nowa Ruda w 2017 roku

Zarządzenie nr 143 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Wąsosz w 2017 roku

Zarządzenie nr 144 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie, na rzecz
użytkownika wieczystego Gminy Miejskiej Głogów

Zarządzenie nr 145 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych „Dziecięcy Dom” Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego Nr IV z
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Parkowej 2/4

Zarządzenie nr 146 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego,
jednorodzinnego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Goduszyńskiej 38

Zarządzenie nr 147 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Krośnice w 2017 roku

Zarządzenie nr 148 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

https://bip.duw.pl/download/2/11814/ZarzadzenieNr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11814/ZarzadzenieNr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11814/ZarzadzenieNr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11825/ZarzadzenieNr134.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11825/ZarzadzenieNr134.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11836/ZarzadzenieNr135.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11836/ZarzadzenieNr135.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11836/ZarzadzenieNr135.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11851/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11851/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11851/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11851/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11852/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11852/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11852/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11853/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11853/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11853/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11853/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11854/Zarzadzenienr139.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11854/Zarzadzenienr139.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11880/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11880/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11880/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11887/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11887/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11887/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11888/Zarzadzenienr142.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11888/Zarzadzenienr142.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11888/Zarzadzenienr142.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11889/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11889/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11889/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11890/Zarzadzenienr144.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11890/Zarzadzenienr144.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11890/Zarzadzenienr144.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11960/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11960/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11960/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11904/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11904/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11904/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11921/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11921/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11921/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11922/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/11922/Zarzadzenienr148.pdf


w Szklarskiej Porębie, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 149 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności udziału w części nieruchomości gruntowej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osoby fizycznej,
położonej w Czerwonej Wodzie, gmina Węgliniec, na rzecz współwłaściciela

Zarządzenie nr 150 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie trybu postępowania przy umarzaniu w całości albo w części
bądź odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako
mienie pozostałe po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu
Państwa, po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, po
przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub przejętym przez Skarb Państwa z innych
tytułów oraz nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 151 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowywaniu z ewidencji
księgowej należności Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako mienie pozostałe po
zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, po
rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, po przedsiębiorstwie
państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów oraz
nieściągniętych należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa oraz wskazania należności podlegających
wyksięgowaniu

Zarządzenie nr 152 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Zagrodno w 2017 roku

Zarządzenie nr 153 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Szczytniki nad Kaczawą, gmina Kunice

Zarządzenie nr 154 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2017 roku

Zarządzenie nr 155 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Sulików w 2017 roku

Zarządzenie nr 156 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 157 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43

Zarządzenie nr 158 z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania Placówka nr 10 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 181-187

Zarządzenie nr 160 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jaroszowie, gmina Strzegom

Zarządzenie nr 161 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego ćwiczenia
obronnego pod kryptonimem „Wrzesień-2017” w dniach 26-28 września 2017 r.

Zarządzenie nr 162 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy
kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: Cl, Cl+E, C i C+E lub Dl, Dl+E, D i D+E oraz
nadania jej regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie nr 163 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
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Zarządzenie nr 164 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Miszkowicach, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 165 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Jerzmanowice, gmina Chojnów

Zarządzenie nr 166 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Świeradowie - Zdroju, przy ul. Kruczej na rzecz Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

Zarządzenie nr 167 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r.
w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 168 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej
Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29

Zarządzenie nr 169 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy
ul. Borowskiej 138a

Zarządzenie nr 170 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa wolnostojącego garażu i lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej
położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138a

Zarządzenie nr 171 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa lokalu mieszkalnego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu przy
ul. Borowskiej 138a

Zarządzenie nr 172 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku położonym we
Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 138a, na rzecz osoby uprawnionej

Zarządzenie nr 173 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego
we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 138a

Zarządzenie nr 174 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 6
9 - 7 1 na realizację celu publicznego polegającego na budowie i utrzymywaniu publicznych obiektów ochrony
zdrowia, na rzecz podmiotu publicznego wykonującego zadania z zakresu działalności leczniczej

Zarządzenie nr 175 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sycowie, przy ul. Ludwika
Waryńskiego, na rzecz Gminy Syców

Zarządzenie nr 176 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozki wiosenne na terenie gminy Syców w 2017 roku

Zarządzenie nr 177 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozki wiosenne na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku

Zarządzenie nr 178 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Warta Bolesławiecka w 2017 roku

Zarządzenie nr 179 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
jednostce organizacyjnej zakładu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Diagnostyka St.
Paul”, ul. Szpitalna 16, 59-920 Bogatynia, będącej w strukturze organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność
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leczniczą pod nazwą: „Kliniki St. Paul” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Jerozolimskie 61/4A, 00-697
Warszawa

Zarządzenie nr 180 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 152 z dnia
5 maja 2015 roku w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 181 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2017 roku

Zarządzenie nr 182 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozki wiosenne na terenie gminy Jerzmanowa w 2017 roku

Zarządzenie nr 183 z dnia 22 czerwca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Długołęce

Zarządzenie nr 184 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Cervi 14 na
realizację celu publicznego polegającego na budowie i utrzymywaniu publicznych obiektów ochrony zdrowia, na rzecz
podmiotu publicznego wykonującego zadania z zakresu działalności leczniczej

Zarządzenie nr 185 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul.
Młynarskiej 28, na rzecz Gminy Wałbrzych

Zarządzenie nr 186 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

Zarządzenie nr 187 z dnia 23 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarnoepidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 188 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89

Zarządzenie nr 189 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Struga, gmina Stare
Bogaczowice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Zarządzenie nr 190 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Struga, gmina Stare
Bogaczowice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Zarządzenie nr 191 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Szklarskiej Porębie, przy ul. Piastowskiej 16

Zarządzenie nr 192 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umów
najmu, których przedmiotem jest część nieruchomości zabudowanej obejmująca lokale mieszkalne w budynku
położonym w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 52, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 193 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku przy ul. Połabskiej

Zarządzenie nr 194 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Ratowicach, gmina Czernica

Zarządzenie nr 195 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu oraz
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wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Karpaczu przy ul. Szkolnej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 196 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej, części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Struga,
gmina Stare Bogaczowice

Zarządzenie nr 197 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej, części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Lubomin,
gmina Stare Bogaczowice

Zarządzenie nr 198 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 199 z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 370 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie odwołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz
powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz w sprawie zadań i wysokości
wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 200 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Bardzie

Zarządzenie nr 201 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Spółdzielczej 43

Zarządzenie nr 202 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze

Zarządzenie nr 203 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w konkursie „MALUCH plus” 2017 - edycja
specjalna „Za życiem” oraz trybu przeprowadzenia tej oceny

Zarządzenie nr 204 z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 205 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego, Gminy Szczytna, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w miejscowości Szczytna

Zarządzenie nr 206 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Sosnówce przy ul. Czerwona Dolina 11, gmina Podgórzyn

Zarządzenie nr 207 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Szymanowie, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 208 z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Walim w 2017 roku

Zarządzenie nr 209 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Twardogórze przy ul.
Wrocławskiej, na rzecz Gminy Twardogóra

Zarządzenie nr 210 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 211 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących
komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i
ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu

Zarządzenie nr 212 z dnia 5 lipca 2017 r. sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
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oceny formalnej oraz merytorycznej ofert na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
dofinansowanego w ramach Funduszu Unii Europejskiej - Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Zarządzenie nr 213 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 91

Zarządzenie nr 214 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryj skiej 91

Zarządzenie nr 215 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 91

Zarządzenie nr 216 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 91

Zarządzenie nr 217 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Prusice w 2017 roku

Zarządzenie nr 218 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Legnicy

Zarządzenie nr 219 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Kowarach, gmina Kowary

Zarządzenie nr 220 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 204 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30
czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 221 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 222 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Strzelinie

Zarządzenie nr 223 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Gajowej

Zarządzenie nr 224 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 355 z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających
kwalifikacje kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub tramwajem

Zarządzenie nr 225 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 226 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym — gradem na terenie gminy Kamienna Góra w 2017 roku

Zarządzenie nr 227 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Ścinawa w 2017 roku

Zarządzenie nr 228 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy i na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego nr 13, stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego we Wrocławiu przy ul. Nowy Świat nr 40
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Zarządzenie nr 229 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Pieszycach, gmina Pieszyce - na Górze Wielka Sowa

Zarządzenie nr 230 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Pieszycach, gmina Pieszyce - na Górze Wielka Sowa

Zarządzenie nr 231 z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej prawa własności
części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu, przy ul. Jeleniogórskiej,
gmina Lubań

Zarządzenie nr 232 z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wawrzeńczycach,
gmina Mietków, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 233 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy
przy ul. Złotoryjskiej 87

Zarządzenie nr 234 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Węgliniec prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Starym
Węglińcu, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 235 z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Górze, przy ul. Kościuszki 4

Zarządzenie nr 236 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pisarzowicach, gmina
Kamienna Góra, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 237 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszcz nawalny na terenie gminy Syców w 2017 roku

Zarządzenie nr 238 z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, na rzecz współwłaścicieli, udziału w wysokości 2/8 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we
wsi Zbylutów nr 88, gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 239 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w FUNDACJI „KROK PO
KROKU”, ul. 3 Maja 2 a, 55-200 Oława

Zarządzenie nr 240 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Złotoryja w okręgu wyborczym Nr 3

Zarządzenie nr 241 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

Zarządzenie nr 242 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 243 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Góra w 2017 roku

Zarządzenie nr 244 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 3
lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy
ul. Jana Kilińskiego

Zarzadzenie nr 245 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - gradem na terenie gminy Marcinowice w 2017 roku

Zarzadzenie nr 246 z dnia 28 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 167 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12
czerwca 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds. 2030 r. w
województwie dolnośląskim

Zarzadzenie nr 247 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków wynagradzania oraz wysokości
miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu

Zarzadzenie nr 248 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych na lata 2018-2023

Zarządzenie nr 249 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji
Handlowej we Wrocławiu

Zarzadzenie nr 250 z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 251 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu, położonej w Głogowie, przy ul. Obrońców Pokoju 17

Zarządzenie nr 252 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w miejscowości Byków, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 253 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Międzylesie prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Goworowie

Zarządzenie nr 254 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzezinka Średzka,
gmina Miękinia, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 255 z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Kołodziejskiej

Zarządzenie nr 256 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości . gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Legnicy, przy ul.
Asnyka 6

Zarządzenie nr 257 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. Antka Kochanka

Zarządzenie nr 258 z dnia 2 sierpnia 2017 r. uchylające zarządzenie nr 303 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10
listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego, nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ruszowie, gm. Węgliniec oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 231/2012, AM-2, obręb Ruszów, o powierzchni 0,08 ha

Zarządzenie nr 259 z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
okres 10 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 260 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 1 roku,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wrocławskiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 261 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 262 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 5 lat,
kolejnych umów użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze,
przy ul. Wiejskiej nr 29

Zarządzenie nr 263 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w „Domu Seniora w
Górach Sowich” w Świerkach 86

Zarządzenie nr 264 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu
Opiekuńczym w Legnicy przy ul. Wojska Polskiego 7, 59-220 Legnica

Zarządzenie nr 265 z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Przecławice,
gmina Oborniki Śląskie

Zarządzenie nr 266 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 267 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 268 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 269 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 270 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 271 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 272 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr
19 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Na Ostatnim Groszu 70

Zarządzenie nr 273 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego nr
3 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Na Ostatnim Groszu 96

Zarządzenie nr 274 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, na której znajduje się garaż typu blaszak

Zarządzenie nr 275 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, na której znajduje się garaż typu blaszak

Zarządzenie nr 276 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, na której znajduje się garaż typu blaszak

Zarządzenie nr 277 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 278 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
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w Kunicach, w okręgu wyborczym Nr 8

Zarządzenie nr 279 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Żórawina

Zarządzenie nr 280 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie
bezprzetargowym, na czas oznaczony 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zawidowie, przy ul. Granicznej z Gminą Miejską Zawidów

Zarządzenie nr 281 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie
bezprzetargowym, na czas oznaczony 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zawidowie z Gminą Miejską Zawidów

Zarządzenie nr 282 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem, deszczem nawalnym i huraganem na terenie gminy Wińsko w 2017 roku

Zarządzenie nr 283 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Bolesławiec w 2017 roku

Zarządzenie nr 284 z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do kwalifikacji wniosków złożonych w
ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”

Zarządzenie nr 285 z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. Jana Wyżykowskiego w Wilkowie-Osiedlu

Zarządzenie nr 286 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Wąsosz w 2017 roku

Zarządzenie nr 287 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Armii Krajowej 23, 58-150 Strzegom

Zarządzenie nr 288 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8

Zarządzenie nr 289 z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Polkowicach w okręgu wyborczym Nr 6

Zarządzenie nr 290 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem i huraganem na terenie gminy Dziadowa Kłoda w 2017 roku

Zarządzenie nr 291 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w EMC
Szpitale Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 292 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 293 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 294 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 295 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej

Zarządzenie nr 296 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. poprawy jakości obsługi klientów w
Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

https://bip.duw.pl/download/2/12603/Zarzadzenienr278.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12614/Zarzadzenienr279.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12614/Zarzadzenienr279.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12625/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12625/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12625/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12626/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12626/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12626/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12627/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12627/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12627/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12628/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12628/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12628/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12669/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12669/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12669/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12835/Zarzadzenienr285.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12835/Zarzadzenienr285.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12678/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12678/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12678/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12797/Zarzadzenienr287.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12797/Zarzadzenienr287.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12836/Zarzadzenienr288.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12836/Zarzadzenienr288.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12700/Zarzadzenienr289.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12700/Zarzadzenienr289.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12701/Zarzadzenienr290.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12701/Zarzadzenienr290.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12701/Zarzadzenienr290.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13450/Zarzadzenienr291.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13450/Zarzadzenienr291.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13451/Zarzadzenienr292.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13451/Zarzadzenienr292.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12711/Zarzadzenienr293.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12711/Zarzadzenienr293.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12711/Zarzadzenienr293.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12712/Zarzadzenienr294.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12712/Zarzadzenienr294.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12712/Zarzadzenienr294.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12721/Zarzadzenienr295.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12721/Zarzadzenienr295.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12721/Zarzadzenienr295.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12722/Zarzadzenienr296.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/12722/Zarzadzenienr296.pdf


Zarządzenie nr 297 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w
Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 298 z dnia 1 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie ni 286 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - gradem na terenie gminy Wąsosz w 2017 roku

Zarządzenie nr 299 z dnia 1 września 2017 r. sprawie realizacji programu „Jak urodzić zdrowe dziecko"

Zarządzenie nr 300 z dnia 1 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 167 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12
czerwca 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds. analizy szans
i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie dolnośląskim,
zmienione Zarządzeniem Nr 246 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 301 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem i piorunem na terenie gminy Wołów w 2017 roku

Zarządzenie nr 302 z dnia 4 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 169 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 303 z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Żórawina

Zarządzenie nr 305 z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 306 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 307 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 308 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 309 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 310 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 311 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 312 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul.
Armii Krajowej

Zarządzenie nr 313 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w AM-
GROUP sp. z o. o., ul. Tamogajska 18, 50-512 Wrocław

Zarządzenie nr 314 z dnia 6 września 2017 r. sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w AJ
CREATIVE sp. z o. o., uL Tamogajska 18, 50-512 Wrocław

Zarzadzenie nr 315 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w STOWARZYSZENIU
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„ZIEMIA BOLESŁAWIECKA”, ul. Kaszubska 4/1, 59- 700 Bolesławiec

Zarządzenie nr 316 z dnia 8 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Legnickim Polu

Zarządzenie nr 317 z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
w prawie własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i Pana Andrzeja
Frąckowiaka, położonej we Wrocławiu przy ul. Kraińskiego 16, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 318 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy użyczenia na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 319 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Złotoryja prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Kopacz, gmina Złotoryja

Zarządzenie nr 320 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy oraz zawarcie z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 10 lat kolejnej
umowy najmu tych samych lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 321 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy użyczenia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Sołtysowickiej 21d

Zarządzenie nr 322 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy użyczenia na czas nieoznaczony, części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych we Wrocławiu, obręb Kłeczków i Kowale

Zarządzenie nr 323 z dnia 13 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 maja
2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności lokali mieszkalnych z
zasobu Skarbu Państwa, położonych we wsi Lutogniewice, gmina Bogatynia wraz z udziałem w prawie własności
gruntu i w częściach wspólnych budynku

Zarządzenie nr 324 z dnia 13 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 39 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15
lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zawidowie, AM-1,
obręb 0001,I

Zarządzenie nr 325 z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
dolnośląskiego

Zarządzenie nr 326 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 5 lat, części budynku użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, posadowionego w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

Zarządzenie nr 327 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Złotoryi, przy pl.
Sprzymierzeńców

Zarządzenie nr 328 z dnia 19 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 329 z dnia 19 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 5 lat, części budynku użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, posadowionego w Zgorzelcu,
przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

Zarządzenie nr 330 z dnia 19 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „Wrzesień-2017” w dniach 26-28 września 2017 r.

Zarządzenie nr 331 z dnia 20 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 621 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
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października 2015 r.,zmienione Zarządzeniem nr 680 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r., zmienione
Zarządzeniem nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 270 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 10 października 2016 r., w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”

Zarządzenie nr 332 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lwówku Śląskim

Zarządzenie nr 333 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lwówku
Śląskim, na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarzadzenie nr 334 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Proszków, gmina Środa Śląska

Zarzadzenie nr 335 z dnia 26 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 336 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. Wolności

Zarządzenie nr 337 z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od Gminy Polkowice, części nieruchomości niezabudowanych położonych w
Polkowicach w celu budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach

Zarządzenie nr 338 z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 339 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej programy lokalne oraz wnioski na
realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie
dolnośląskim w roku 2018

Zarządzenie nr 340 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kotli

Zarządzenie nr 341 z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
„Słoneczny” w Wałbrzychu przy ul. Internatowej 1

Zarządzenie nr 342 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Górniczej 9

Zarządzenie nr 343 z dnia 4 października 2017 r. uchylające zarządzenie Nr 230 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat, kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości
pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, położonej w Pieszycach, gmina
Pieszyce - na Górze Wielka Sowa

Zarządzenie nr 344 z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Pieszycach, gmina Pieszyce - na Górze Wielka Sowa

Zarządzenie nr 345 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Zarządzenie nr 346 z dnia 9 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2017 r.

Zarządzenie nr 347 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
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w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Bierutów w 2017 roku

Zarządzenie nr 348 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu zawarcia umowy i na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 4

Zarządzenie nr 349 z dnia 10 października 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy i na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców 4

Zarządzenie nr 350 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Zespołu ds. koordynacji działań prawodawczych

Zarządzenie nr 351 z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności stanowiących
dochody Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 352 z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Bolkowie, przy ul. Rycerskiej 28

Zarządzenie nr 353 z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 314 z
dnia 6 września 2017 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w AJ CREATIVE Sp. z o.o., ul.
Tamogajska 18, 50-512 Wrocław

Zarządzenie nr 354 z dnia 11 pażdziernika 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 313 z
dnia 6 września 2017 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w AM-GROUP Sp. z o.o., ul.
Tamogajska 18, 50-512 Wrocław

Zarządzenie nr 355 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Kotla w 2017 roku

Zarządzenie nr 356 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana Połbina 1

Zarządzenie nr 357 z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni, przy
ul. Zygmuntowskiej

Zarządzenie nr 358 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Milicz w 2017 roku

Zarządzenie nr 359 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Polkowicach w okręgu wyborczym Nr 18

Zarządzenie nr 360 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
Zespołu do spraw dekomunizacji nazw ulic

Zarządzenie nr 361 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w
STOWARZYSZENIU RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU „ORATOR”, ul. H. Kołłątaja 32/9, 50 - 005
Wrocław

Zarządzenie nr 362 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Wąsosz w 2017 roku

Zarządzenie nr 363 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Góra w 2017 roku

Zarządzenie nr 364 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
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w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Krośnice w 2017 roku

Zarządzenie nr 365 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni, przy
ul. Zygmuntowskiej

Zarządzenie nr 366 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, obręb Oporów, z dzierżawcą - TAURON Dystrybucja S.A.

Zarządzenie nr 367 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego ograniczonego do podmiotów posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie Zdroju, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 368 z dnia 19 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 358 z dnia 16 października 2017 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Milicz w 2017
roku

Zarządzenie nr 369 z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Dziadowa Kłoda w 2017 roku

Zarządzenie nr 370 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Ząbkowice Śląskie w 2017 roku

Zarządzenie nr 371 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Trzebnica w 2017 roku

Zarządzenie nr 372 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 364 z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Krośnice w
2017 roku

Zarządzenie nr 373 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 358 z dnia 16 października 2017 roku
zmienione Zarządzeniem nr 368 z dnia 19 października 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Milicz w 2017 roku

Zarządzenie nr 374 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Żórawina

Zarządzenie nr 375 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Przeworno

Zarządzenie nr 376 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Ścinawa w 2017 roku

Zarządzenie nr 377 z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Wołów w 2017 roku

Zarządzenie nr 378 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas określony 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości
Działoszyn, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 379 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Powiatu Jaworskiego prawa własności nieruchomości, stanowiącej w udziale 29/100 własność Skarbu Państwa,
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położonej w miejscowości Paszowice 119, gmina Paszowice

Zarządzenie nr 380 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kłodzku

Zarządzenie nr 381 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 382 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 383 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka p w. Sw. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu

Zarządzenie nr 384 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Centrum
Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 385 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Głuszycy

Zarządzenie nr 386 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Ząbkowic Śląskich

Zarządzenie nr 387 z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze oraz w Pogotowiu
Ratunkowym w Legnicy

Zarządzenie nr 388 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w „Domu Pomocy
Społecznej - Adam Żmuda” z siedzibą przy ul. Kościelnej 12 w Wiązowie

Zarządzenie nr 389 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Podgórzyn prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Miłkowie

Zarządzenie nr 390 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 391 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony 6 miesięcy lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 38, stanowiącego
własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 392 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony 6 miesięcy lokalu mieszkalnego nr 27, położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 37,
stanowiącego własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 393 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borzygniewie, gmina
Mietków na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 394 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Kąty Wrocławskie prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w miejscowości Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 395 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Kąty Wrocławskie prawa własności części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa, położonych w miejscowości Cesarzowice, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 396 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Kąty Wrocławskie prawa własności części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu
Państwa, położonych w miejscowości Mokronos Górny, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 397 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
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okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 398 z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we wsi Mniszków, gmina Janowice Wielkie

Zarządzenie nr 399 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej oraz merytorycznej ofert na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji
projektu „ Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa na lata
2017-2021 ”

Zarządzenie nr 400 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Nowej Rudzie

Zarządzenie nr 401 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Zagrodno prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zagrodnie, gmina Zagrodno

Zarządzenie nr 402 z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

Zarządzenie nr 403 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 404 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny programów lokalnych oraz
wniosków na realizację zadań w 2018 roku w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020

Zarządzenie nr 405 z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania członków Komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w konkursie „MALUCH +” 2018 oraz trybu
przeprowadzenia tej oceny

Zarządzenie nr 406 z dnia 20 listopada 2017 r. sprawie powołania Koordynatora Dolnośląskiego Zespołu ds.
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 407 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku

Zarządzenie nr 408 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Lubin w 2017 roku

Zarządzenie nr 409 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 152 z
dnia 5 maja 2015 roku w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 410 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 411 z dnia 22 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie nr 295 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31
sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli
nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej

Zarządzenie nr 412 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej

Zarządzenie nr 413 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Niepodległa na lata 2017-2021 ”

Zarządzenie nr 414 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
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nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Struga, gmina Stare
Bogaczowice, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

Zarządzenie nr 415 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 416 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 417 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 418 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 419 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 420 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 421 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 422 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 423 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 424 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzęlargowym
kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 425 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki im.
Świętej Jadwigi przy ul. Aleje Jerozolimskie 24 w Brzegu Dolnym

Zarządzenie nr 426 z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kotla, z
przeznaczeniem na realizację celu publicznego

Zarządzenie nr 427 z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli
problemowej w STOWARZYSZENIU RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI Z WADĄ SŁUCHU „ORATOR”, ul. H. Kołłątaja 32/9,
50 - 005 Wrocław

Zarządzenie nr 428 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Dobroszyce

Zarządzenie nr 429 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Plac Wolności 13, 56-160 Wińsko

Zarządzenie nr 430 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej działającej
przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 431 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw
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Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy
Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 432 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 433 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 434 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 435 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 436 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 437 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 438 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 439 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 440 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 441 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 442 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 443 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera, ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce

Zarządzenie nr 444 z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
opiekuńczo-wychowawczej SIEMACHA Spot 24/7 przy ul. Dworcowej 8/3 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 445 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Specjalistycznym Centrum Medycznym S. A. w Polanicy Zdroju

Zarządzenie nr 446 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Piechowicach

Zarządzenie nr 447 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 448 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
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do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 449 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 450 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 451 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 452 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 453 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 454 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 455 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 456 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Kąty Wrocławskie prawa własności części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w miejscowości Mokronos Dolny, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 457 z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, na rzecz współwłaścicieli, udziału w wysokości Vi w nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Spalona, przy ul. Kombatantów 2, gmina Kunice

Zarządzenie nr 458 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia na czas oznaczony 3 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Przedświt, obręb Muchobór Wielki, z dotychczasowym dzierżawcą -
Joanną Wiśniewską

Zarządzenie nr 459 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. utworzenia i właściwego
funkcjonowania wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 460 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 461 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 10 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Bożej owicach, gmina Bolesławiec, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 462 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i
powoływania biegłych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 463 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 464 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres

https://bip.duw.pl/download/2/13990/Zarzadzenienr448.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13990/Zarzadzenienr448.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13991/Zarzadzenienr449.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13991/Zarzadzenienr449.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13991/Zarzadzenienr449.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13992/Zarzadzenienr450.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13992/Zarzadzenienr450.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13992/Zarzadzenienr450.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13993/Zarzadzenienr451.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13993/Zarzadzenienr451.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13993/Zarzadzenienr451.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13994/Zarzadzenienr452.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13994/Zarzadzenienr452.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13994/Zarzadzenienr452.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13995/Zarzadzenienr453.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13995/Zarzadzenienr453.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13995/Zarzadzenienr453.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13996/Zarzadzenienr454.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13996/Zarzadzenienr454.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13996/Zarzadzenienr454.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13997/Zarzadzenienr455.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13997/Zarzadzenienr455.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13997/Zarzadzenienr455.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13998/Zarzadzenienr456.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13998/Zarzadzenienr456.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13998/Zarzadzenienr456.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13999/Zarzadzenienr457.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13999/Zarzadzenienr457.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/13999/Zarzadzenienr457.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14000/Zarzadzenienr458.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14000/Zarzadzenienr458.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14000/Zarzadzenienr458.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14000/Zarzadzenienr458.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14001/Zarzadzenienr459.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14001/Zarzadzenienr459.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14002/Zarzadzenienr460.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14002/Zarzadzenienr460.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14002/Zarzadzenienr460.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14003/Zarzadzenienr461.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14003/Zarzadzenienr461.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14003/Zarzadzenienr461.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14043/Zarzadzenienr462.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14043/Zarzadzenienr462.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14044/Zarzadzenienr463.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14044/Zarzadzenienr463.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14044/Zarzadzenienr463.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/14045/Zarzadzenienr464.pdf


do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 465 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 466 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 467 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 468 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 469 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 470 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 471 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 472 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 473 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 474 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 475 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 476 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 477 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 478 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 479 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej

Zarządzenie nr 480 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Obornikach Śląskich
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Zarządzenie nr 481 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 482 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 483 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 484 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 485 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 486 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 1 roku, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 487 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na
rzecz współwłaściciela nieruchomości, udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z udziałem w prawie
użytkowania wieczystego gruntu oraz w częściach wspólnych budynku, nieruchomości położonej we Wrocławiu przy
ul. Nowy Targ 27

Zarządzenie nr 488 z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy
ul. Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 39b

Zarządzenie nr 489 z dnia 27 grudnia 2017 r. sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 490 z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 491 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2018 moduł I i II

Zarządzenie nr 492 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 493 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2018 moduł I i II

Zarządzenie nr 494 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 495 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Kamieńcu Ząbkowickim
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