
Zarządzenie Nr 350 
Wojewody Dolnośląskiego 

z d n ia /^  października 2017 r.

w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds. 
koordynacji działań prawodawczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. koordynacji działań prawodawczych, zwany dalej Zespołem,
w składzie:
1) Małgorzata Hasiewicz -  Przewodniczący Zespołu,
2) Maciej Gardas -  Zastępca Przewodniczącego Zespołu,
3) Marcin Krzyżanowski -  Członek Zespołu,
4) Jakub Wilk -  Członek Zespołu,
5) Grzegorz Drozd -  Członek Zespołu,
6) Sebastian Pięta -  Członek Zespołu,
7) Ewa Stachera -  Członek Zespołu,
8) Magdalena Węgrzyn -  Członek Zespołu.

§ 2. W pracach Zespołu mogą uczestniczy z głosem doradczym także Dyrektorzy 
Wydziałów i Biur Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego albo wskazani przez nich 
przedstawiciele. O każdym posiedzeniu Zespołu są oni informowani przez Przewodniczącego 
Zespołu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

§ 3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby inne niż wskazane w 
§ 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4. Zespół może powoływać grupy robocze, złożone z przedstawicieli Zespołu oraz 
instytucji lub ekspertów wskazanych przez kierowników tych instytucji.

§ 5. Zespół powołuje się w celu koordynacji i wykonywania wymagających wiedzy 
prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem przez Wojewodę
Dolnośląskiego i podległe mu organy administracji zespolonej projektów ustaw, rozporządzeń 
oraz aktów prawa miejscowego, a także opiniowania, przygotowanych przez inne organy, 
projektów takich aktów, jak również w celu analizy wskazanych przez Wojewodę zagadnień 
prawnych.

§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności przygotowywanie, na wniosek Wojewody 
lub z inicjatywy Zespołu:

1) pod względem prawnym, projektów aktów prawa miejscowego Wojewody
Dolnośląskiego,

2) pod względem prawnym, projektów ustaw i rozporządzeń,
3) opinii Wojewody Dolnośląskiego do projektów ustaw i rozporządzeń,
4) opinii Wojewody Dolnośląskiego do projektów aktów prawa miejscowego terenowych 

organów administracji rządowej,
5) analiz prawnych.



§ 7. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Wojewody Dolnośląskiego. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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