
ZARZĄDZENIE NR J  
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 3 /  p S Ł /d n Z W k i iL .  2019 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 2019 r. poz. 1464) 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., nr 494 z dnia 11 października 2018 r., nr 512 z dnia 29 października 2018 r., nr 540 
z dnia 15 listopada 2018 r., nr 560 z dnia 6 grudnia 2018 r., nr 48 z dnia 14 lutego 2019 r., 
nr 185 z dnia 31 maja 2019 r. oraz nr 520 z dnia 30 września 2019 r., wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w §39:

a) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpraca z bankami i obsługa rachunków bankowych dysponenta części budżetowej 
w zakresie budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich;”,

b) w ust. 5 uchyla się pkt 6 i 7;

2) w §40:

a) w ust. 2:

- pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji 
na wyrównanie straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym;”,

- uchyla się pkt 27,

- pkt 32-33 otrzymują brzmienie:

„32) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji 
na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, w obszarze gospodarki i transportu;
33) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem samorządowi województwa dotacji 
na utrzymanie stanowisk pracy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, w obszarze turystyki;”,

- w pkt 35 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 36-39 w brzmieniu:



„36) realizacja zadań w oparciu o ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych;
37) kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych;
38) realizacja zadań w oparciu o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
39) kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.”,

b) w ust. 3:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) dokonywanie bieżącej analizy danych wprowadzanych przez organy stopnia powiatowego 
do rejestru RWDZ w celu oceny terminowości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 
i ewentualnego wymierzania kar z tytułu zwłoki w wydaniu decyzji oraz oceny terminowości 
i rzetelności wprowadzania do rejestru danych;”,

- po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) przeprowadzanie kontroli starostów w zakresie terminowości wydania decyzji 
o pozwoleniu na budowę oraz rzetelności prowadzenia rejestru RWDZ.”;

3) w § 47:

a) uchyla się ust. 1,

b) w ust. 3 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-23 
w brzmieniu:

„14) przygotowywanie oraz przekazywanie do mediów informacji dotyczących pracy 
Wojewody, Wicewojewody i Urzędu;
15) przygotowywanie bieżących zapowiedzi wydarzeń dla mediów;
16) kompleksowa obsługa dziennikarzy;
17) obsługa Wojewody, Wicewojewody oraz Dyrektora Generalnego i dyrektorów 
w zakresie:

a) organizowania konferencji i wydarzeń prasowych,
b) organizowania udziału Wojewody i Wicewojewody oraz przedstawicieli Urzędu 

w audycjach radiowych i telewizyjnych,
c) przekazywanie na bieżąco Wojewodzie i Wicewojewodzie informacji prasowych 

dotyczących województwa;
18) przygotowywanie wystąpień i listów okolicznościowych Wojewody i Wicewojewody;
19) przygotowywanie materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych dla 
odbiorców krajowych;
20) wykonywanie czynności wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe;
21) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych, telewizyjnych i portali;
22) reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach;
23) prowadzenie spraw z zakresu patronatów i komitetów honorowych.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


