
ZARZĄDZENIE NR 5 ^ j  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia * ¿ 9  października 2018 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 
zmienionego zarządzeniami Wojewody Dolnośląskiego nr 228 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 
nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r., nr 76 z dnia 21 marca 2017 r., nr 132 z dnia 12 maja 2017 r., 
nr 139 z dnia 18 maja 2017 r., nr 186 z dnia 23 czerwca 2017 r., nr 242 z dnia 25 lipca 
2017 r., nr 328 z dnia 19 września 2017 r., nr 338 z dnia 29 września 2017 r., nr 492 z dnia 
29 grudnia 2017 r., nr 42 z dnia 29 stycznia 2018 r., nr 65 z dnia 12 lutego 2018 r., nr 82 z dnia 
28 lutego 2018 r., nr 131 z dnia 27 kwietnia 2018 r., nr 158 z dnia 24 maja 2018 r., nr 375 
z dnia 27 lipca 2018 r., nr 428 z dnia 31 sierpnia 2018 r., nr 475 z dnia 27 września 2018 r. oraz 
nr 494 z dnia 11 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 w ust. 1 w pkt 2:

a) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) Zastępca Dyrektora,”,

b) uchyla się lit. g;

2) w § 14 w pkt 2 uchyla się lit. f;

3) w § 15 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

,,4a) zapoznawanie podległych pracowników z opisem stanowiska pracy;”;

4) w § 39 uchyla się ust. 6;

5) w §43:

a) w ust. 3:

-  pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opracowywania planów finansowych 
objętych częścią budżetu Wojewody m.in. w zakresie:

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo,
-Rozdział 01095 Pozostała działalność,
-Dział i 150 Przetwórstwo przemysłowe,
-Rozdział ' , 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego,

15095 Pozostała działalność,
-Dział 600 Transport i łączność,
-Rozdział 60031 Przejścia graniczne,
-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,
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Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 
Pozostała działalność,
Działalność usługowa,
Zadania z zakresu geodezji i kartografii, 
Cmentarze,
Pozostała działalność,
Administracja Publiczna,
Kwalifikacja wojskowa,
Komisje Egzaminacyjne,
System powiadamiania ratunkowego,
Pozostała działalność,
Obrona narodowa,
Pozostałe wydatki obronne,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa,
Obrona cywilna,
Zarządzanie kryzysowe,
Oświata i wychowanie,
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia 
kadr,
Ochrona Zdrowia,
Inspekcja Sanitarna,
System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 
Ratownictwa Medycznego,
Pozostała działalność,
Pomoc społeczna,
Pozostała działalność,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, 
Rodzina,
Koordynacja systemów zabezpieczenia 
społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych 
oraz świadczenia wychowawczego,
Pozostała działalność,
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 
Pozostała działalność:”,

-  pkt 8 otrzymuje brzmienie:

,,8) obsługa kasowa pracowników Urzędu;”,

-  w pkt 22 uchyla się lit. c,

b) w ust. 4 pkt 31 otrzymuje brzmienie: 

„31) opiniowanie treści pieczęci imiennych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

WOJEWpDA DOLNOŚLĄSKI

Paweł Hreniak


