
ZARZĄDZENIE NR CW-J 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia oć grudnia 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., nr 520 z dnia 30 września 2019 r. oraz nr 572 z dnia 
31 października 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 41:

a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zadań wydziału.”,

b) w ust. 3:

- w pkt 1 lit. d) otrzymuje brzmienie:
,,d) organów stanowiących i wykonawczych związków jednostek samorządu terytorialnego;”,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) badanie skarg na działalność rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa 
w zakresie właściwości Oddziału;”,

- pkt 4-6 otrzymują brzmienie:
„4) stosowanie środków prawnych w ramach nadzoru nad działalnością organów jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków oraz wobec porozumień, o których mowa w pkt 3;
5) przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawach 
wynikających z nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich 
związków oraz zastępstwo procesowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w sprawach w zakresie właściwości Oddziału;
6) współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawach z zakresu nadzoru nad 
działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków;”,

- uchyla się pkt 13;



2) w §43:

a) w ust. 3 pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) prowadzenie rejestru wyjazdów pracowników Urzędu.”,

b) w ust. 6:

- w pkt 11 lit. b) otrzymuje brzmienie:
,,b) zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ERP-7;”,

- pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) prowadzenie ewidencji księgozbioru Urzędu oraz zakup książek niezbędnych 
do realizacji zadań przez komórki organizacyjne Urzędu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWOpA


