
ZARZĄDZENIE NR (5 4 
W OJEW ODY DOLNOŚLĄSKIEGO  

z dnia ^5 lutego 2021 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu

W ojewódzkiego we W rocławiu

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 W rocławiu, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia nr 166 W ojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego we W rocławiu, 
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 i\, nr 520 z dnia 30 września 2019 r., nr 572 z dnia 31 października 
2019 r., nr 629 z dnia 20 grudnia 2019 r., ni' 105 z dnia 27 marca 2020 r., nr 151 z dnia 
1 czerwca 2020 r., ni- 242 z dnia 28 sierpnia 2020 r., nr 285 z dnia 7 października 2020 r., 
nr 432 z dnia 22 grudnia 2020 r. oraz nr 21 z dnia 15 stycznia 2021 r. wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w §  40:
a) w ust. 2:
- uchyla się pkt 16,
- pkt 36 i 37 otrzymują brzmienie:
„36) realizacja zadań w  oparciu o ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu 
Rozwoju Dróg;
37) kontrola realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg;”,
b) w ust. 4:
- uchyla się pkt 2,
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dotyczących planów zagospodarowania 
województwa dolnośląskiego i województw ościennych, po otrzymaniu zawiadomienia 
o przystąpieniu do ich sporządzenia;”,
- pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:
,,d) o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;”,
- uchyla się pkt 6,
- pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
7) uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 
odpowiednich zadań rządowych;



8) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
w zakresie zadań rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do 
terenów przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc;”,
- uchyla się pkt 17 i 18,
- w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 20 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie realizacji inwestycji w zakresie 
obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej.” ;

2) w §43: 
a) w ust. 2:
- pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie ulg w spłacie 
publicznoprawnych należności Skarbu Państwa oraz należności wynikających z dotacji 
udzielanych z budżetu Wojewody, których obsługa należy do kompetencji Oddziału Dochodów 
i Desygnacji w W ydziale Organizacji i Rozwoju, z wyłączeniem analogicznych należności 
wynikających z dotacji udzielanych z budżetu Wojewody pozostających w kompetencji innych 
komórek organizacyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we W rocławiu;” ,
- dodaje się po pkt 4 pkt 4a w brzmieniu:
,,4a) prowadzenie spraw związanych z obsługą środków dotacji z rezerwy celowej budżetu 
państwa, dotyczących Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 
2021-2030 na terenie województwa dolnośląskiego, w tym w  szczególności:
a) organizowanie naboru i oceny wniosków na realizację zadań w ramach Programu, w tym 
powołanie Komisji do oceny wniosków na realizację zadań,
b) zawieranie umów/porozumień w sprawie wsparcia/powierzenia realizacji zadań w ramach 
Programu,
c) przekazywanie środków dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach 
Programu,
d) monitorowanie stanu realizacji poszczególnych zadań w ramach Programu,
e) rozliczanie zadań w ramach Programu i ich kontrola pod kątem finansowym 
i merytorycznym,
i) sprawozdawczość z realizacji zadań w ramach Programu na terenie województwa 
dolnośląskiego,
g) współpraca z MSWiA w zakresie obsługi środków dotacji celowej budżetu państwa 
przeznaczonej na realizację zadań w ramach Programu;”,
b) uchyla się ust. 10;

3) § 44 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. W Delegaturach Urzędu w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu realizowane są przez 
Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta zadania wskazane w § 43 ust. 6 pkt 2 lit. a i c oraz 
pkt 7, w § 44 ust. 7 pkt 1-2, pkt 4 lit. a-b i e-f, pkt 5 lit. e i h-q, pkt 6 oraz zadania z zakresu 
porządkowania dokumentacji niearchiwalnej i materiałów archiwalnych. Do zadań Delegatury 
w Legnicy należy także:
1) prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie lub cofnięcie zezwoleń na pobyt czasowy 

— ze względu na wykonywanie pracy;



2) składanie do właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub 
Komendanta placówki Straży Granicznej wniosków o zobowiązanie cudzoziemca do 
powrotu;

3) prowadzenie rejestrów spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pobyt czasowy;
4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z wydawaniem 

zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz ich przedłużeniem i uchyleniem;
5) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemcom.”;

4) § 46 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizacja zadań z zakresu zamówień publicznych, w tym:
a) realizacja procedur zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
b) weryfikacja poprawności formularzy zgłoszeniowych,
c) sporządzanie projektu rocznego planu zamówień publicznych, a także planu zamówień 
publicznych na podstawie planów zgłoszonych przez Oddziały Biura Administracji i Logistyki 
oraz pozostałe Biura i Wydziały Urzędu,
d) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonych zamówień publicznych,
e) prowadzenie Głównego Rejestru Postępowań,
1) prowadzenie Dodatkowego Rejestru Postępowań,
g) prowadzenie rejestru umów poprzez rejestrację umów w elektronicznym systemie 
komputerowym Urzędu pn. „Rejestr umów DUW”;”.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.




