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2013

Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu
uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym

Zarządzenie nr 2  z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach przedterminowych Rady
Powiatu Wałbrzyskiego

Zarządzenie nr 3 z dnia 8 stycznia 2013 r.  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Żarowie

Zarządzenie nr 4 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na
wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Piłsudskiego 12

Zarządzenie nr 5 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste, w
drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Poznańskiej

Zarządzenie nr 6 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres do 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy u zbiegu ulic Św. Wojciecha i
Senatorskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 7 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bogdaszowicach,
gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 8 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
prowadzącym działalność leczniczą pn. w NZOZ Specjalistycznym Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńczym EWA-MED Sp.
z o.o. w Obornikach Śląskich

Zarządzenie nr 9 z dnia 17 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 10 z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 11 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
prowadzącym działalność leczniczą pod nazwą: Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze "EWA-MED"
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 49

Zarządzenie nr 12 z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i
powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r.

Zarządzenie nr 13 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kondratowice w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 14 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargu na zawarcie, na czas nieoznaczony umów najmu lokali mieszkalnych, stanowiących
własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku położonym w Głogowie przy ul. Budowlanych nr 22 z
dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 15 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargu na zawarcie, na czas nieoznaczony umów najmu lokali mieszkalnych, stanowiących
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własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku położonym w Głogowie przy ul. Sikorskiego nr 45a z
dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 16 z dnia 28 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 17 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działania Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Powiecie Wałbrzyskim

Zarządzenie nr 17a z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 18 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Legnickie Pole w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 19 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Złotym Stoku

Zarządzenie nr 20 z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej

Zarządzenie nr 21 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubań, w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 22 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Tyńcu Małym,
gm. Kobierzyce

Zarządzenie nr 23 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siedlcu, gm.
Długołęka

Zarządzenie nr 24 z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, przysługujących Skarbowi Państwa prawa własności do nieruchomości niezabudowanej wraz z
udziałem wynoszącym 1/3 we współwłasności nieruchomości niezabudowanej wraz z udziałem wynoszącym 1/3 we
współwłasności nieruchomości niezabudowanej, położonych w Oleśniczce, gm. Długołęka

Zarządzenie nr 25 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości
zabudowanej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Bolesławcu przy ul.
Psie Pole 7

Zarządzenie nr 26 z dnia 11 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 499 z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz na zawarcie
umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Karpaczu, przy ul. Nad Łomnicą z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 27 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Pańśtwa, położonej w Kamiennej Górze, na rzecz
Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Zarządzenie nr 28 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Leśne
Zacisze", Kliczków 60, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 29 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Domu z Sercem" s.c.
Brygida Nowak, Violetta Pawlus ul. Melioracyjna 1, 55-010 Radwanice

Zarządzenie nr 30 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie przy ul.
Bohaterów Getta 23, na rzecz współużytkowników wieczystych Wandy i Andrzeja małż. Penar

Zarządzenie nr 31 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w
drodze bezprzetargowej prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6, mieszczącego się w budynku położonym w
Sadowicach, gm. Kąty Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 4, na rzecz osoby uprawnionej

Zarządzenie nr 32 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kępa,
gmina Długołęka

Zarządzenie nr 33 z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Rudnowskiej 58, w
drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 34 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu

Zarządzenie nr 35 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 28 w sprawie przeprowadzenia kontroli
doraźnej w Domu Seniora "Leśne Zacisze", Kliczków 60, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 36 z dnia 20 lujtego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Fundacji "Tara-
Schronisko dla Koni" we Wrocławiu ul. Jerzmanowska 123, 54-530 Wrocław

Zarządzenie nr 37 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Snowidzy, gmina
Mściwojów

Zarządzenie nr 38 z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogusławicach, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 39 z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Międzyborzu w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 40 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 41 z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Obornikach Śląskich w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 42 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w Krzeptowie gm. Kąty Wrocławskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, jako
nieruchomości mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 43 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego wobec właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie

Zarządzenie nr 44 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego wobec właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie

Zarządzenie nr 45 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej do oceny prac
nadesłanych na konkurs organizowany w ramach programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Akademia
Młodego Dyplomaty"

Zarządzenie nr 46 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dusznikach-Zdroju

Zarządzenie nr 47 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Małuszynie, gmina
Trzebnica

Zarządzenie nr 48 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rolantowicach, gm. Kobierzyce, z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 49 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
prowadzącym działalność leczniczą pod nazwą: PCZ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 61

Zarządzenie nr 50 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kudowie-Zdrój

Zarządzenie nr 51 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
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Miłkowice w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr  52 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Bolesławiec w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 53 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Staszica

Zarządzenie nr 54 z dnia 12 marca 2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy przy ul. Władysława Reymonta 2 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 55 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Trzebnicy

Zarządzenie nr 56 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 57 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 94/11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych oraz dokumentacji i
ewidencji grzywien za wykroczenia ściąganych w postępowaniu mandatowym obowiązujących na terenie
województwa dolnośląskiego, zmienione zarządzeniem nr 293 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2012 r.

Zarządzenie nr 58 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres do
3 lat, kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem są te same części powierzchni użytkowej budynku
położonego w Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4, z dotychczasowymi najemcami i biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 59 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej położonej w Borowej, gm. Długołęka, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz
Gminy Długołęka

Zarządzenie nr 60 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie Dolnej

Zarządzenie nr 61 z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich, przy ul. 1 Maja 43

Zarządzenie nr 62 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
ratownictwa wodnego w 2013 r.

Zarządzenie nr 63 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Rezydencji Seniora AS"
ul. Przewodników Górskich 1, 58-540 Karpacz

Zarządzenie nr 64 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia 31
grudnia 2019 r., umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Ścinawce Górnej, gm. Radków, na
rzecz Gminy Radków

Zarządzenie nr 65 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiacej własność Skarbu Państwa, położonej w Miękini, w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 66 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej wlasność Skarbu Państwa, położonej w Miękini, w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 67 z dnia 20 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 25 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie
wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o
wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa 
Agencji Mienia Wojskowego, położonej w Bolesławcu przy ul. Psie Pole 7

Zarządzenie nr 68 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości niezabudowanej położonej w Miękini, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu poprawienia
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warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 69 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, 51-169 Wrocław ul. Lekcyjna 29

Zarządzenie nr 70 z dnia 22 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 71 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 36 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
lutego 2013 r. w sprawie kontroli problemowej w Fundacji "Tara-Schronisko dla Koni" we Wrocławiu ul. Jerzmanowska
123, 54-530 Wrocław

Zarządzenie nr 72 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kiełczowie, gmina Długołęka, na
rzecz Gminy Długołęka

Zarządzenie nr 73 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Milejowicach, gmina Żórawina oraz
określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży

Zarządzenie nr 74 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dobromierz, położonej w Gniewkowie,
gmina Dobromierz pod realizację inwestycji celu publicznego - w ramach zadania p.n.: "Kanał Ulgi Bolkowice -
melioracje podstawowe, gm. Paszowice"

Zarządzenie nr 75 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. 1 Maja,
na rzecz Gminy Szklarska Poręba

Zarządzenie nr 76 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 77 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Piastów
Gród" ul. Zdrojowa 32, 57-340 Duszniki Zdrój

Zarządzenie nr 78 z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Borzygniewie,
gmina Mietków

Zarządzenie nr 79 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 1 i nr 8

Zarządzenie nr 80 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 81 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Środowiskowym Domu
Samopomocy w Oleśnicy Małej nr 52

Zarządzenie nr 82 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej

Zarządzenie nr 83 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność osoby
fizycznej, położonej w Bolkowicach

Zarządzenie nr 84 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wronowie

Zarządzenie nr 85 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Zbylutowie, gmina
Lwówek Śląski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność osoby
fizycznej

Zarządzenie nr 86 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do części
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Olszynie przy ul. Wolności 2

Zarządzenie nr 87 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
warunkach preferencyjnych na rzecz dotychczasowych najemców prawa własności dwóch lokali mieszkalnych: nr 1 i
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nr 2 w budynku mieszkalno-użytkowym, położonym w Olszynie przy ul. Wolności 2

Zarządzenie nr 88 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
"Miłosierny Samarytanin" ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław

Zarządzenie nr 89 z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Zarządzenie nr 89a z dnia 8 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Transportu Drogowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 90 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Kosmonautów" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Horbaczewskiego 35

Zarządzenie nr 91 z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul. Dusznickiej, na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 92 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej placówki całodobowej
opieki: Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim przy ul. Powstańców Śląskich 7

Zarządzenie nr 93 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w Bogatyni, przy ul. Fałata, na rzecz Gminy
Bogatynia

Zarządzenie nr 94 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sławnikowicach,
gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 95 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu i zawarcie na okres 10 lat kolejnej umowy najmu nieruchomości niezabudowanej położonej w Jaroszowie, gmina
Strzegom, stanowiącej własność Skarbu Państwa, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 96 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na
okres 3 lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, sanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 30, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 97 z dnia 15 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 98 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS)
oraz warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i
koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych

Zarządzenie nr 99 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowości Ruja, na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 100 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Pańśtwa, nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku Działkowców z
siedzibą w Warszawie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lwówku Śląskim, niezbędnej do realizacji
zadania inwestycyjnego "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Lwówek Śląski"

Zarządzenie nr 101 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Gierałtowie, gm. Nowogrodziec

Zarządzenie nr 102 z dnia 17 kwietnia 2013 r. uchylające zarządzenie nr 475 z dnia 22 października 2012 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego niegoraniczonego nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Armii Krajowej 18

Zarządzenie nr 103 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Syców prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sycowie
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Zarządzenie nr 104 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przeździedzy

Zarządzenie nr 105 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część (pomieszczenie magazynowo-
gospodarcze) nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 106 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
okres do 3 lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 107 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w
Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 91

Zarządzenie nr 108 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej

Zarządzenie nr 109 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do osób prawnych świadczących usługi dystrybucji energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie

Zarządzenie nr 110 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 19, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
położonym w Bogatyni przy ul. Chopina 22 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 111 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 112 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 2 lat kolejnej umowy
użyczenia na rzecz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Strzelinie,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Strzelinie

Zarządzenie nr 113 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie prawa własności
boksów garażowych oraz na oddanie w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Pionierów

Zarządzenie nr 114 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 5B, położonym w
Dobromierzu, przy ul. Krótkiej na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu

Zarządzenie nr 115 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 8, położonym w
Kostomłotach przy ul. 1-go Maja, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu

Zarządzenie nr 116 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3, mieszczącego się w budynku nr 8, położonym w
Kostomłotach przy ul. 1-go Maja, na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu

Zarządzenie nr 117 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku nr 8, położonym w
Kostomłotach przy ul. 1-go Maja, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu

Zarządzenie nr 118 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Zgorzelec, w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 119 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we
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Wrocławiu przy ul. Ewy i Karola Maleczyńskich, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 288/1, AM-8

Zarządzenie nr 120 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na
okres 3 lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 121 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Głuszycy

Zarządzenie nr 122 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Niemczy

Zarządzenie nr 123 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Ruja, na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 124 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach, z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Tadeusza Trylera

Zarządzenie nr 125 z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzezinka Średzka, gm. Miękinia, z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność
Wiesława Hajdugi

Zarządzenie nr 126 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kotla
w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 127 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich
stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 128 z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 58 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie
określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych
bonifikat

Zarządzenie nr 129 z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Stowarzyszenia Doliny Zadrny z siedzibą w Okrzeszynie 52, nieruchomości stanowicej własność Skarbu Państwa,
położonej w Uniemyślu, gm. Lubawka

Zarządzenie nr 130 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Międzybórz

Zarządzenie nr 131 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 43

Zarządzenie nr 132 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lewinie Kłodzkim, w
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 133 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu, przy ul. Bolesława
Chrobrego 29, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 134 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu przy ul. Łasickiej,
na rzecz użytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 135 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 136 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Prywatnym Domu dla
Osób Starszych "Maria", ul. Prusicka 2A, 55-110 Prusice, gm. Skokowa

Zarządzenie nr 137 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 138 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów świadczących usługi w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania,
przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15

Zarządzenie nr 139 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej parkingiem, położonej w Lubinie

Zarządzenie nr 140 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, przysługującego osobie fizycznej udziału w wysokości 1/4 w prawie własności
nieruchomości położonej w Ścinawce Średniej, gm. Radków, przy ul. Westerplatte 5

Zarządzenie nr 141 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, umowy
dzierżawy, której przedmiotem są nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, położone w Dębowym Gaju i
w Sobocie, gmina Lwówek Śląski z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 142 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy
ul. Złotoryjskiej 87

Zarządzenie nr 143 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu i zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się na parterze
budynku, stanowiącego własność Skarbu Państwa, zlokalizowanego w Bielawie przy ul. Chopina 57A, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 144 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  gospodarowanej przez Agencję Mienia Wojskowego,
położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej

Zarządzenie nr 145 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej, na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 146 z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 13, położonego w Lubaniu przy Placu Śląskim 10

Zarządzenie nr 147 z  dnia 31 maja 2013 r. zmieniające  zarządzenie  nr  131  w sprawie  przeprowadzenia  kontroli 
uproszczonej w Domu Dziecka im. św. Mikołaja, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 43

Zarządzenie nr 148 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Twardogórze w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 149 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Wińsko w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 150 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Krośnice

Zarządzenie nr 151 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Milicz

Zarządzenie nr 152 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego o powierzchni 82,33 m2, mieszczącego się w budynku
posadowionym na nieruchomości gruntowej położonej w Legnickim Polu przy ul. Henryka Pobożnego 4, na rzecz
dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 153 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Syców

Zarządzenie nr 154 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Rymarskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 155 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy ul. Esperantystów

Zarządzenie nr 156 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Mickiewicza 10 z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 157 z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwacy rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Lubań

Zarządzenie nr 158 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lewin Kłodzki

Zarządzenie nr 159 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Kowarach, w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 160 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mokrzeszowie, gmina
Świdnica

Zarządzenie nr 161 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Marciszów

Zarządzenie nr 162 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
deszczem nawalnym na terenie gminy Dzierżoniów

Zarządzenie nr 163 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
deszczem nawalnym na terenie gminy Łagiewniki

Zarządzenie nr 164 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, do dnia 28 lutego 2017 roku
kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Jaworzyńskiej 65, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 165 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Walbrzych prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Wałbrzychu

Zarządzenie nr 166 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Lwówek Śląski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rakowicach Małych,
gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 167 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność osób
fizycznych położonej w Strzegowie

Zarządzenie nr 168 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Stara Kamienica

Zarządzenie nr 169 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkjcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
powodzią na terenie gminy Czarny Bór
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Zarządzenie nr 170 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we
Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 37 m. 27

Zarządzenie nr 171 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność skarbu Państwa, położonego we
Wrocławiu przy ul. A. Mickiewicza 97 m. 2

Zarządzenie nr 172 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we
Wrocławiu przy ul. Promień 7 m. 2

Zarządzenie nr 173 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we
Wrocławiu przy ul. Grunwaldkiej 30 m. 5

Zarządzenie nr 174 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Chościszowicach, gm. Bolesławiec, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 175 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
powodzią na terenie gminy Świdnica

Zarządzenie nr 176 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem
na terenie gminy Jordanów Śląski

Zarządzenie nr 177 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
powodzia na terenie gminy Kamienna Góra

Zarządzenie nr 178 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy
przy ul. Reymonta 2

Zarządzenie nr 179 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 180 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
użyczenia tej samej części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Jaworzynie Śląskiej, przy
ul. Wolności 2, na rzecz Gminy Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 181 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Miłochowicach gmina Milicz

Zarządzenie nr 182 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bukówce, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 183 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Lubawka

Zarządzenie nr 184 z dnia 19 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 151 z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Milicz

Zarządzenie nr 185 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Czernica

Zarządzenie nr 186 z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Lądek--Zdrój, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
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Państwa - gospodarowanej przez Agencję Mienia Wojskowego, położonej w Lądku-Zdroju przy ul. Fabrycznej

Zarządzenie nr 187 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 188 z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie miasta Jelenia Góra

Zarządzenie nr 189 z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Wąsosz

Zarządzenie nr 190 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w Bielawie, na obszarze której usytuowany jest Zbiornik Wodny "Sudety",
stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, na rzecz Gminy Bielawa,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy

Zarządzenie nr 191 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni przy ul.
Daszyńskiego

Zarządzenie nr 192 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Asnyka 6 z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 193 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Legnicy przy ul. Asnyka
6 z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 194 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania wykonania ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie nr 195 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Żmigród

Zarządzenie nr 196 z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 169 z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i powodzią na terenie gminy Czarny Bór

Zarządzenie nr 197 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we Wrocławiu przy ul. Strachowskiego 3

Zarządzenie nr 198 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
niegoraniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Siedlimowicach, gmina Żarów oraz w Witkowie, gmina Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 199 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Domaniów

Zarządzenie nr 200 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie miasta Jelenia Góra

Zarządzenie nr 201 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Oława

Zarządzenie nr 202 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Zagrodno

Zarządzenie nr 203 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Marcinowice

Zarządzenie nr 204 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działąch specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Strzelin

Zarządzenie nr 205 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Nowogrodziec

Zarządzenie nr 206 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 207 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Siechnice

Zarządzenie nr 208 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Grębocice

Zarządzenie nr 209 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 210 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy
dzierżawy, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Suchej Górnej, gmina Polkowice,
z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 211 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 212 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 213 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 214 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania służbowych kart
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 215 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w fundacji "CENTAURUS"
we Wrocławiu ul. Borelowskiego 53/2, 51-678 Wrocław

Zarządzenie nr 216 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, do podmiotów gospodarczych posiadających koncesję na wydobycie kopalin, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rybarzowicach, gm. Bogatynia

Zarządzenie nr 217 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Ziemowita

Zarządzenie nr 218 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Siedlcach

Zarządzenie nr 219 z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
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Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 220 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Dzierżoniów

Zarządzenie nr 221 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Kunice

Zarządzenie nr 222 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie gminy Bogatynia

Zarządzenie nr 223 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 224 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Gromadka

Zarządzenie nr 225 z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 175 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i powodzią na terenie gminy Świdnica

Zarządzenie nr 226 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 190 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24
czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa wlasności nieruchomości
położonej w Bielawie, na obszarze której usytuowany jest Zbiornik Wodny "Sudety", stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, na rzecz Gminy Bielawa, z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych gminy

Zarządzenie nr 227 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Leśna

Zarządzenie nr 228 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Trzebnica

 Zarządzenie nr 229 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Sobótka

Zarządzenie nr 230 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działąch specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
powodzią na terenie gminy Pielgrzymka

Zarządzenie nr 231 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym i powodzią na terenie gminy Wińsko

Zarządzenie nr 232 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym i powodzią na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 233 z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela mianowanego
ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zarządzenie nr 234 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, mieszczącego się w budynku
położonym w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 41 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach
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wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 235 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, mieszczącego się w budynku
położonym w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja 41, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach
wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy

Zarządzenie nr 236 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Żórawina

Zarządzenie nr 237 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na tereie gminy Twardogóra

Zarządzenie nr 238 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie gminy Świdnica

Zarządzenie nr 239 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sisę na obszarach dotkniętych
huraganem na terenie gminy Jeżów Sudecki

Zarządzenie nr 240 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Trzcińcu, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 241 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony kolejnej
umowyu dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Wyszkowie, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 242 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 243 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 244 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 245 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 246 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Siedlcu, gmina
Długołęka

Zarządzenie nr 247 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Borowej, gmina
Długołęka

Zarządzenie nr 248 z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, z przeznaczeniem na realizację zadań
własnych Gminy Miejskiej Kłodzko

Zarządzenie nr 249 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy miejskiej Oława
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Zarządzenie nr 250 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzia
na terenie gminy Pęcław

Zarządzenie nr 251 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej LAB-MED s.c. z siedzibą w Sycowie przy ul.
Daszyńskiego 4

Zarządzenie nr 252 z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miszkowicach, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 253 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie gminy Prusice

Zarządzenie nr 254 z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 207 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
powolania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią i deszczem nawalnym na terenie gminy Siechnice

Zarządzenie nr 255 z dnia 18 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 229 z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
znajdujących sie na obszarach dotkniętych powodzią i deszczem nawalnym na terenie gminy Sobótka

Zarządzenie nr 256 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborowicach Górnych,
gm. Warta Bolesławiecka, na rzecz współużytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 257 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa w prawie własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w Tyńcu Małym, gm. Kobierzyce, na
rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 258 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. od dnia 21
grudnia 2021 r., kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Dusznikach Zdroju, z dotychczasowymi jej dzierżawcami

Zarządzenie nr 259 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Podgórzyn, w okręgu wyborczym nr 3

 Zarządzenie nr 260 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
położonym w Dziwiszowie nr 1b, gmina Jeżów Sudecki

Zarządzenie nr 261 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 262 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 18 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Mirkowie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 263 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Żukowice

Zarządzenie nr 264 z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Kotla

Zarządzenie nr 265 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu - Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Limanowskiego 11, 58-300 Wałbrzych
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Zarządzenie nr 266 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 267 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Jemielno

Zarządzenie nr 268 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Niechlów

Zarządzenie nr 269 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 270 z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę między Skarbem Państwa a
Miastem na prawach powiatu Jelenia Góra nieruchomości położonych w Jeleniej Górze na nieruchomość zabudowaną
zespołem pałacowym, stanowiącą własność Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra

Zarządzenie nr 271 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Kostomłotach przy
ul. 1 Maja 8, z dotychczasowym użytkownikiem - Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu

Zarządzenie nr 272 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mściwojowie, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 372, AM - 1, obręb 0007 Mściwojów, o pow. 0,0205 ha - na rzecz Gminy Mściwojów

Zarządzenie nr 273 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do osób prawnych świadczących usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Ignacego Krasickiego

Zarządzenie nr 274 z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Dalkowie, gm.
Gaworzyce

Zarządzenie nr 275 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
niegoraniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Pisarzowicach, gm. Kamienna
Góra

Zarządzenie nr 276 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Wiązów

Zarządzenie nr 277 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: SPECJALISTYCZNE CENTRUM PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE "EWA-MED" SPÓŁKA  Z 
OGRANICZONĄ   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Obornikach Śląskich przy
ul. Trzebnickiej 49

Zarządzenie nr 278 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Karkonoskiego Parku Narodowego, zabudowanej zespołem pałacowym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 196, Karkonoskiej 3-4

Zarządzenie nr 279 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia
25 sierpnia 2014 r. kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Domaszczynie, gm.
Długołęka, na rzecz Gminy Domaszczyn

Zarządzenie nr 280 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
udziału Skarbu Państwa w prawie własności zabudowanej nieruchomości, położonej w Trójcy, gm. Zgorzelec, na rzecz
współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 281 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bierutowie, na rzecz Miasta i
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Gminy Bierutów

Zarządzenie nr 282 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 232 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią i deszczem nawalnym na terenie gminy Kąty
Wrocławskie

Zarządzenie nr 283 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa, czterech lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu
przy ul. Nowy Świat 40

Zarządzenie nr 284 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność osób
fizycznych położonych w Blizanowicach i Trestnie, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 285 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej "Zielona Wzgórza" Rościszów 84, 58-215 Pieszyce

Zarządzenie nr 286 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Piastów
Gród" ul. Zdrojowa 32, 57-340 Duszniki Zdrój

Zarządzenie nr 287 z dnia 9 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 254 z dnia 18 lipca 2013 roku zmieniające
zarządzenie nr 207 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
i deszczem nawalnym na terenie gminy Siechnice

Zarządzenie nr 288 z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 289 z dnia 9 sierpnia 2013 r. uchylające zarządzenie nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 stycznia
2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa położonej w Nowej Rudzie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
165/16, AM-6, obręb 4 Nowa Ruda, o powierzchni 0,8986 ha

Zarządzenie nr 290 z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Lubiążu, Prawikowie, Mojęcicach,
Piotroniowicach i Wołowie, na rzecz Gminy Wrocław

Zarządzenie nr 291 z dnia 16 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 400 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16
sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach
Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo -
Dostępność - Rozwój"

Zarządzenie nr 292 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w obiekcie przy ul.
Okrężnej 1 w Szczawnie Zdroju

Zarządzenie nr 293 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. 1
Maja 51, na rzecz Miasta Szklarska Poręba

Zarządzenie nr 294 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Zgorzelec, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Koźlicach i w Osieku
Łużyckim, gm. Zgorzelec z przeznaczeniem na realizację celu publicznego

Zarządzenie nr 295 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Strzelinie przy ul.
Książąt Brzeskich 1

Zarządzenie nr 296 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym na terenie gminy Ścinawa
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Zarządzenie nr 297 z dnia 21 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 259 z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Świeradowie-Zdroju, na rzecz Powiatu Lubańskiego

Zarządzenie nr 298 z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Zaułek Rogoziński
7a, na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście  - Prasa" we Wrocławiu

Zarządzenie nr 299 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 300 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Zaułek Rogoziński
11a i 11b, na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście - Prasa" we Wrocławiu

Zarządzenie nr 301 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Olszyna

Zarządzenie nr 302 z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego udziału Skarbu Państwa we współwłasności zabudowanej nieruchomości, położonej w
Doboszowicacyh, gmina Kamieniec Ząbkowicki

Zarządzenie nr 303 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze, przy ul. Legnickiej 12
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 327/1, AM-4, obręb 0007 Stare Miasto, o pow. 0,1821 ha - na rzecz Gminy
Jawor

Zarządzenie nr 304 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Leśna

Zarządzenie nr 305 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 215 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji "CENTAURUS" we Wrocławiu ul.
Borelowskiego 53/2, 51-678 Wrocław

Zarządzenie nr 306 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości położonej w Bielawie, na obszarze której usytuowany jest Zbiornik Wodny "Sudety",
stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, na rzecz Gminy Bielawa,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy

Zarządzenie nr 307 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią
na terenie gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 308 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przejęsławiu, gmina
Osiecznica

Zarządzenie nr 309 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Zachowicach, gm. Kąty
Wrocławskie

Zarządzenie nr 310 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej 24, gmina
Leśna

Zarządzenie nr 311 z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku
położonym w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 45a wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
w prawie współwłasności gruntu
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Zarządzenie nr 312 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Domaniów w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 313 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania
egzaminów sprawdzających kwalifikacje kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i
instruktorów nauki jazdy, prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania
motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

Zarządzenie nr 314 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pisarzowicach gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 315 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zawidowicach, gm. Bierutów z przeznaczeniem na
realizację zadań własnych gminy

Zarządzenie nr 316 z dnia 12 wrzesnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jarkowicach, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 317 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego,  prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze przy ul. Wazów 3 i 3A

Zarządzenie nr 318 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynku położonym
w Głogowie, przy ul. Budowlanych 22 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w prawie
współwłasności gruntu

Zarządzenie nr 319 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja
43/43A/43B/43C/43D

Zarządzenie nr 320 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
przysługującego Sądowi Rejonowemu w Lubinie ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lubinie przy ul. Wrocławskiej 3

Zarządzenie nr 321 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Wałbrzychu

Zarządzenie nr 322 z dnia 13 wrzesnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Strzelinie

Zarządzenie nr 323 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2

Zarządzenie nr 324 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Oleśnica prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Cieślach
gmina Oleśnica

Zarządzenie nr 325 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody
Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 326 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 1

Zarządzenie nr 327 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku znajdującym się we
Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 32 z dotychczasowym najemcą
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Zarządzenie nr 328 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku znajdującym się we
Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 38 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 329 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności dwóch nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Czernicy
przy ul. Wojska Polskiego, na rzecz współużytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 330 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnych
umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku położonym
w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka

Zarządzenie nr 331 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sosnówce, w gminie
Podgórzyn

Zarządzenie nr 332 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości
Borowa, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 333 z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borowej
gm. Długołęka z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 334 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego
mieszczącego się w budynku położonym w Legnicy przy ul. Kardynała Bolesława Kominka

Zarządzenie nr 335 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie, na rzecz Gminy
Miejskiej Nowa Ruda

Zarządzenie nr 336 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 337 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka Niepublicznym Domu Dziecka w Wałbrzychu

Zarządzenie nr 338 z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy
Społecznej "Arka 2" we Wrocławiu przy ul. Jutrosińskiej 29

Zarządzenie nr 339 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sycowie, z
dotychczasowym dzierżawcą, na okres 10 lat

Zarządzenie nr 340 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz Gminy Lwówek Śląski nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rakowicach Małych,
gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 341 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego skierowanego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Dobromierzu

Zarządzenie nr 342 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Warcie
Bolesławieckiej

Zarządzenie nr 343 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Wądroże Wielkie w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 344 z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 58 w sprawie określenia warunków
udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa w prawo własności oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Zarządzenie nr 345 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości ich
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stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 346 z dnia 1 października 2013 r. uchylające zarządzenie nr 50 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9
kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego Skarbowi Państwa prawa
własności nieruchomości położonej w Wołowie, stanowiącej drogę wewnętrzną - ul. Metalowa, oznaczonej
geodezyjnie obręb nr 0001 Wołów, AM-27 jako: działka nr 5/22, o powierzchni 0,0588 ha oraz działka nr 5/27, o
powierzchni 0,0990 ha, na przysługujące Gminie Wołów prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w
Wołowie przy ul. Stawowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 10, AM-39, obręb nr 0001 Wołów, o powierzchni
0,1178 ha

Zarządzenie nr 347 z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego
Skarbowi Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Wołowie przy ul. Metalowej, na przysługujące
Gminie Wołów prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołowie przy ulicy Stawowej

Zarządzenie nr 348 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Mysłakowice, w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 349 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu i zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część
nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul.
Brygady Górniczej

Zarządzenie nr 350 z dnia 10 października 2013 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 313 z dnia
12 września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających
kwalifikacje kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub tramwajem

Zarządzenie nr 351 z dnia 10 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 325 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
16 wrzesnia 2013 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 352 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Bystrzycy,
gm. Oława nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność osoby
prawnej

Zarządzenie nr 353 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa części nieruchomości gruntowej położonej w
Miedzianej, gm. Sulików

Zarządzenie nr 354 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 355 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 356 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Karpaczu

Zarządzenie nr 357 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony,
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
położonym we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31-33, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 358 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w Wysokiej, gm.
Przemków

Zarządzenie nr 359 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3
lat, kolejnych umów użyczenia pomieszczeń zlokalizowanych w budynku znajdującym się w granicach nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29, z dotychczasowymi biorącymi w użyczenie

Zarządzenie nr 360 z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
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prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wierzchosławicach, gmina Bolków, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 361 z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Tadeusza
Zielińskiego nr: 59, 59a, 59b i 59c, na rzecz użytkownika wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście -
Prasa" we Wrocławiu

Zarządzenie nr 362 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Zatoniu,
gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 363 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Lubin w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 364 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do
dnia 31 sierpnia 2014 r. kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca
własność Skarbu Państwa, położona w obrębie Piekary Stare

Zarządzenie nr 365 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bomex Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawwie przy ul. Foksal 18, prowadzącym działalność leczniczą w
przedsiębiostwie pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medi-Cor" z siedzibą w Niemczy przy ul.
Strzelińskiej 8, na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w
województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217), w związku z art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm)

Zarządzenie nr 366 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargu na zawarcie, na czas nieoznaczony, umów najmu lokali mieszkalnych, stanowiących
własność Skarbu Państwa, znajdujących się w budynkach położonych w Snowidzy nr 96/3 i 96/4, gmina Mściwojów

Zarządzenie nr 367 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kudowie-Zdroju, z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 368 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Szklarskiej Porębie, przy ul. Górnej

Zarządzenie nr 369 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności części zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 370 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju, gm.
Bogatynia

Zarządzenie nr 371 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju, gm.
Bogatynia

Zarządzenie nr 372 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy w Krośnicach w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 373 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Domu Dziecka im. Synów Pułku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Kraszowicka Bajka" 58-100 Świdnica, ul.
Kraszowicka 15

Zarządzenie nr 374 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Domu Dziecka im. Synów Pułku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Serbski Kącik", 58-100 Świdnica, ul. Serbska
27

https://bip.duw.pl/download/2/3125/Zarzadzenienr360.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3125/Zarzadzenienr360.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3126/Zarzadzenienr361.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3126/Zarzadzenienr361.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3126/Zarzadzenienr361.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3126/Zarzadzenienr361.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3134/Zarzadzenienr362.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3134/Zarzadzenienr362.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3134/Zarzadzenienr362.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3140/Zarzadzenienr363.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3140/Zarzadzenienr363.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3179/Zarzadzenienr364.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3179/Zarzadzenienr364.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3179/Zarzadzenienr364.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3154/Zarzadzenienr365.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3155/Zarzadzenienr366.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3155/Zarzadzenienr366.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3155/Zarzadzenienr366.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3163/Zarzadzenienr367.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3163/Zarzadzenienr367.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3163/Zarzadzenienr367.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3169/Zarzadzenienr368.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3169/Zarzadzenienr368.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3169/Zarzadzenienr368.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3170/Zarzadzenienr369.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3170/Zarzadzenienr369.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3170/Zarzadzenienr369.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3164/Zarzadzenienr370.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3164/Zarzadzenienr370.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3164/Zarzadzenienr370.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3165/Zarzadzenienr371.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3165/Zarzadzenienr371.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3165/Zarzadzenienr371.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3181/Zarzadzenienr372.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3181/Zarzadzenienr372.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3282/Zarzadzenienr373.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3282/Zarzadzenienr373.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3282/Zarzadzenienr373.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3284/Zarzadzenienr374.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3284/Zarzadzenienr374.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/3284/Zarzadzenienr374.pdf


Zarządzenie nr 375 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Związku Gmin "KWISA" prawa własności części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Platerówce

Zarządzenie nr 376 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie

Zarządzenie nr 377 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na
rzecz Gminy Leśna prawa własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Leśnej

Zarządzenie nr 378 z dnia 31 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 379 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogusławicach,
gmina Siechnice

Zarządzenie nr 380 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji
Ekorozwoju przy ul. Białoskórniczej 26 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 381 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania algorytmu podziału
dotacji na utrzymanie miejsc pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w starostwach
powiatowych na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 382 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłodzku, przy ul.
Daszyńskiego 18

Zarządzenie nr 383 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju, gm.
Bogatynia

Zarządzenie nr 384 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Błażejowie, gmina
Lubawka

Zarządzenie nr 385 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do zabudowanych
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Niepodległości 64 i ul.
Moniuszki 36

Zarządzenie nr 386 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Domu Pod Brzozami"
w Miękini przy ul. Zachodniej 1

Zarządzenie nr 387 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. składania, przechowywania,
udostępniania i zwrotu ustanowionych przez Beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o
dofinansowanie zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
"MALUCH 2013 - edycja 2"

Zarządzenie nr 387a z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i
Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 388 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Złotym Stoku

Zarządzenie nr 389 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Niemczy

Zarządzenie nr 390 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Wąsoszu przy placu Wolności nr 29

Zarządzenie nr 391 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
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Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Alfa" Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu
socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka", 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry 47/2

Zarządzenie nr 392 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Bolesławcu przy ul. Modłowej 2a, na rzecz współużytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 393 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju,
gm. Bogatynia

Zarządzenie nr 394 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pierwszeństwa nabycia w
drodze bezprzetargowej, prawa własności zabudowanej pomieszczeniami gospodarczymi części nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 395 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Wysokiej, gmina Przemków

Zarządzenie nr 396 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, położonych
w Bystrzycy, gmina Oława

Zarządzenie nr 397 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Pełcznicy, gmina Kąty Wrocławskie w celu poprawienia
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 398 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Omega" Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu
socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka" 57-400 Nowa Ruda, ul. Fredry 47/4

Zarządzenie nr 399 z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej placówki całodobowej
opieki: "Rezydencja Seniora AS" ("Seniorenresidenz AS") w Karpaczu przy ul. Przewodników Górskich 1

Zarządzenie nr 400 z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie
ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 401 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Miszkowicach

Zarządzenie nr 402 z dnia 20 listopada 2013 r. uchylające zarządzenie nr 307 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14
listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Północnej 20 oraz w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, położonej w Głogowie
przy ul. Północnej 20

Zarządzenie nr 403 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 404 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemilogicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 405 z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Zarządzenie nr 406 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela
mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zarządzenie nr 407 z dnia 27 listopada 2013 r. uchylające zarządzenie nr 73 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
maja 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, prawa
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własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 105/14, AM-3, o powierzchni 0,1176 ha, obręb 0004, 4-Nowa Ruda oraz w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 408 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej we
Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 255

Zarządzenie nr 409 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Wrocławiu, obręb Strachowice, którymi
gospodaruje Agencja Mienia Wojskowego przeznaczonymi do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy
Wrocław

Zarządzenie nr 410 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz spółki
Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Sobinie, gmina Polkowice

Zarządzenie nr 411 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu przy ul. Druckiego-Lubeckiego 4/6

Zarządzenie nr 412 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie odwołania członka składu Komisji Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 413 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia na czas oznaczony, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r., umowy dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Kraszowie, gm. Międzybórz, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 414 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej stopy procentowej dla
rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul. Bystrej
1

Zarządzenie nr 415 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części
nieruchomości położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43, na rzecz Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 416 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie współwłasności gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej 24, gmina Leśna

Zarządzenie nr 417 z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej
24 "a", gmina Leśna

Zarządzenie nr 418 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych oraz
Spółdzielni STW w Bolesławcu, położonych w Lwówku Śląskim, w obrębach: 3, 4 miasta Lwówek Śląski oraz Rakowice
Wielkie, gmina Lwówek Śląski w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miasta Lwówek Śląski"

Zarządzenie nr 419 z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia
zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia
ściąganych w postępowaniu mandatowym obowiązujących na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 420 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul.
Warciańskiej 35
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Zarządzenie nr 421 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej "Miłosierny Samarytanin" ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław

Zarządzenie nr 422 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju, gm.
Bogatynia

Zarządzenie nr 423 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i
Gminy Wiązów okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 424 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Opolnie-Zdroju, gm.
Bogatynia

Zarządzenie nr 425 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kiełczowie, gmina
Długołęka

Zarządzenie nr 426 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Łozinie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 427 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 428 z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 429 z dnia 18 grudndia 2013 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 430 z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 82 z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testó kwalifikacyjnych dla kierowców
zamierzających wykonać przewóz drogowy, zmienione zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 106 z dnia 6 maja
2010 r. zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 60 z dnia 4 marca 2011 r. zarządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego nr 524 z dnia 6 grudnia 2012 r. oraz zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 533 z dnia 11 grudnia
2012 r.

Zarządzenie nr 431 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia informatycznego systemu wspomagania,
ostrzegania i alarmowania pod nazwą "System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa
Dolnośląskiego"

Zarządzenie nr 432 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Bukówce, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 433 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa, lokali mieszkalnych we Wrocławiu, przy ul. Nowy Świat 40

Zarządzenie nr 434 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
części niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mirkowie, gmina
Długołęka, na rzecz Gmina Długołęka

Zarządzenie nr 435 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
części niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Pańśtwa, położonej w Długołęce, na rzecz Gminy
Długołęka

Zarządzenie nr 436 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mrozowie,
gmina Miękinia

Zarządzenie nr 437 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Polkowicach, przy ul. Krzywej 1,
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na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 438 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
rzecz Klubu Sportowego "GWARDIA" we Wrocławiu, nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Krępickiej 35

Zarządzenie nr 439 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 440 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wjewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 441 z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 442 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 436 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
prawa własności nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mrozowie, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 443 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
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