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Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Lasowie 20, 59-930 Pieńsk

Zarządzenie nr 2 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej położonej w Zgorzelcu, przy
ul. Krupińskiego

Zarządzenie nr 3 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu,
przy ul. Sztygarskiej

Zarządzenie nr 4 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Trzcińcu, gm. Bogatynia

Zarządzenie nr 5 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i
powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2014 r.

Zarządzenie nr 6 z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw inwentaryzacji mienia Skarbu
Państwa

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w
obrębie Zawieścice, gmina Góra

Zarządzenie nr 8 z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce "Santorius" ul.
Średzka 12, Rakoszyce 55-300 Środa Śląska

Zarządzenie nr 9 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Wrocław, położonej w obrębie nr 0004, Dąbie, we Wrocławiu

Zarządzenie nr 10 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na
rzecz współwłaściciela, udziału Skarbu Państwa w wysokości 20/160, w prawie własności nieruchomości, położonej w
Witkowie, gmina Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 11 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokalu mieszkalnego nr 11, położonego w Bolesławcu
przy ul. Lubańskiej 22

Zarządzenie nr 12 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kopaczu, gmina Złotoryja, na
rzecz Gminy Złotoryja

Zarządzenie nr 13 z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krynicznie, gmina Wisznia Mała,
na rzecz Gminy Wisznia Mała

Zarządzenie nr 14 z dnia 17 stycznia 2014 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 15 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przejęsławiu,
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gmina Osiecznica, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 16 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
rzecz Klubu Sportowego "GWARDIA" we Wrocławiu, nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Krupniczej 15

Zarządzenie nr 17 z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokalu mieszkalnego numer 8, położonego w Wałbrzychu,
przy ul. Dąbrowszczaków 10

Zarządzenie nr 18 z dnia 24 stycznia 2014 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 2014 r.

Zarządzenie nr 19 z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność osób
fizycznych, położonych na terenie gminy Domaniów, w obrębach Kurzątkowice, Teodorów i Janków

Zarządzenie nr 20 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Czernica w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 21 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, położonych we Wrocławiu
przy ul. Podwale oraz przy ul. Legnickiej

Zarządzenie nr 22 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Lubinie,
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na lokal użytkowy stanowiący własność Gminy
Miejskiej Lubin

Zarządzenie nr 23 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Małych Dzieci w Jaworze przy ul. Piastowskiej 12

Zarządzenie nr 24 z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 25 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku garażowego,
położonego w Wałbrzychu, przy ul. Wolności

Zarządzenie nr 26 z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokalu mieszkalnego numer 1, położonego w Wałbrzychu,
przy ul. Uzdrowiskowej 9

Zarządzenie nr 27 z dnia 30 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 387a Wojewody Dolnośląskiego 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 28 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w
Głogowie przy ul. Neptuna 22/24

Zarządzenie nr 29 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Noworudzkim Centrum
Geriatrycznym "Senior" S.C. ul. Kłodzka 31, 57-402 Nowa Ruda

Zarządzenie nr 30 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym działalność
leczniczą pod nazwą: NZOZ SAL-MED PRYWATNE POGOTOWIE RATUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 10/12

Zarządzenie nr 31 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Radwanicach przy ul. Przemysłowej nr 21

Zarządzenie nr 32 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Siciny i
Wronów  gmina Niechlów oraz Radosław i Nowa Wioska  gmina Góra

Zarządzenie nr 33 z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 34 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego w
dniach 21-22 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 35 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Olszynie, ul. Legnicka 21, 59-830 Olszyna

Zarządzenie nr 36 z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, części nieruchomości gruntowej położonej w Karpaczu, przy
ul. Poznańskiej

Zarządzenie nr 37 z dnia 12 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 171 Wojewody Dolnoślaskiego 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 38 z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w SPZOZ
Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy pl. Wojska Polskiego 2a

Zarządzenie nr 39 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 3/4 w
lokalu mieszkalnym nr 1, znajdującym się w budynku położonym w Szklarskiej Porębie, przy ul. Kopernika 8

Zarządzenie nr 40 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Wierzbnie, gmina Domaniów

Zarządzenie nr 41 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, części nieruchomości gruntowej, położonej w Nowej Wsi Lubińskiej, gmina
Polkowice

Zarządzenie nr 42 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia 31
sierpnia 2014 r., kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym
najemcą

Zarządzenie nr 43 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Szklarskiej Porębie, przy ul. Piastowskiej 16

Zarządzenie nr 44 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 45 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 46 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 47 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania "Dolina Budziszyńska" w Lubinie, przy ul. Budziszyńskiej 100/1

Zarządzenie nr 48 z dnia 19 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 49 z dnia 21 lutego 2014 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 Jaworze przy ul. Wrocławskiej

Zarządzenie nr 50 z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest pawilon użytkowy, posadowiony na części nieruchomości oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 2/7, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzewinie, gm. Bogatynia, z
dotychczasowym najemcą
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Zarządzenie nr 51 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
położonych w Sosnówce, gmina Podgórzyn

Zarządzenie nr 52 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Prywatnym Domu dla
Osób Starszych "Maria", 55-110 Skokowa ul. Prusicka 2A

Zarządzenie nr 53 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy al.
Piastów 2A, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 54 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Zespole do spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Wołowie

Zarządzenie nr 55 z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 56 z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu, w obrębie geodezyjnym 0035-Maślice

Zarządzenie nr 57 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Brzegu Dolnym

Zarządzenie nr 58 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz
Gminy Kłodzko prawa własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Korytowie, gmina Kłodzko

Zarządzenie nr 59 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Górcu, 57-100 Strzelin

Zarządzenie nr 60 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie stałej stopy procentowej w
wysokości 1% dla rozłożonej na raty nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Strzelinie, przy ul.
Oławskiej, ul. Glinianej i ul. Glinianej nr 1

Zarządzenie nr 61 z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 62 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 63 z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe położone we Wrocławiu, przy ul. Braterskiej, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 63a z dnia 11 marca 2014 r. zmieniające Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 82 z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców
zamierzających wykonywać 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., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 430 z dnia 19 grudnia
2013 r.

Zarządzenie nr 63b z dnia 11 marca 2014 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, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 350 z dnia 10 października 2013 r.

Zarządzenie nr 64 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę, między Skarbem Państwa a
Gminą Długołęka nieruchomości położonych w Domaszczynie, gm. Długołęka
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Zarządzenie nr 65 z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 66 z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wjewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 67 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w drodze
darowizny, zabudowanej nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale 1074/10000 i Gminy
Wałbrzych w udziale 8926/10000, położonej w Walbrzychu przy ul. Lubelskiej 1

Zarządzenie nr 68 z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na rzecz
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, części nieruchomości gruntowej, położonej w Przemkowie

Zarządzenie nr 69 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej, 59-243 Ruja 22

Zarządzenie nr 70 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie Seniora, Ania
s.c. Tomisław 41c, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 71 z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Oławie, pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława

Zarządzenie nr 72 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, oznaczonej geodezyjnie jako
działka nr 2/11, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzewinie, gm. Bogatynia, z dotychczasowym
najemcą

Zarządzenie nr 73 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej współwłasność osób fizycznych,
położonej w Bolkowicach

Zarządzenie nr 74 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz spółki US Pharmacia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 75 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Korytowie, gmina
Kłodzko

Zarządzenie nr 76 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie powolania Komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia
spisu kontrolnego bloczków mandatowych

Zarządzenie nr 77 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Żelaźnie, gmina
Kłodzko, z dotychczasowym dzierżawcą, na okres 10 lat

Zarządzenie nr 78 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, 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 79 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli
wewnętrznych z zakresu ochrony informacji niejawnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 80 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 81 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ulicy
Piastowskiej numer 5/23

Zarządzenie nr 82 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 57 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym,
nieruchomości stanowiącej własności Skarbu Państwa, położonej w Brzegu Dolnym
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Zarządzenie nr 83 z dnia 31 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 297 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5
października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania
Zakażeniom HIV i Zwalczaniu AIDS w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 84 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, 51-169 Wrocław ul. Lekcyjna 29

Zarządzenie nr 85 z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za udostępnianie wydruków
aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Zarządzenie nr 86 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w: "Rydz III Wieku" - Dom
Opieki ul. Gen. W. Sikorskiego 12, 57-350 Kudowa Zdrój

Zarządzenie nr 87 z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych położonych w
Gębczycach, Nowolesiu i Gębicach, gmina Strzelin

Zarządzenie nr 88 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "WIOSNA", 56-100 Wołów, Krzydlina Mała 70

Zarządzenie nr 89 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w: Dom Seniora "Pod
Platanem" ul. Sołtysowicka 59a, 51-168 Wrocław

Zarządzenie nr 90 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 "Zawilec",
57-300 Kłodzko, ul. Wandy 6b

Zarządzenie nr 91 z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Ratowicach, gmina Czernica

Zarządzenie nr 92 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Wróblowicach, gm. Miękinia

Zarządzenie nr 93 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu
przysługującego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze, ustanowionego na nieruchomości będącej
własnością Skarbu Państwa, położonej w Górze przy ul. Hirszfelda 6

Zarządzenie nr 94 z dnia 15 kwietnia 2014 r. zmieniające Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 82 z dnia 27 maja
2009 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców
zamierzających wykonywać 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., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 533 z dnia 11 grudnia
2012 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 430 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 95 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej położonej w Siedlęcinie, gm.
Jeżów Sudecki

Zarządzenie nr 96 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej położonej w Wierzbnie, gm.
Domaniów

Zarządzenie nr 97 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
dzierżawy, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, z dzierżawcą
wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 98 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
dzierżawy, części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, z dzierżawcą
wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Zarządzenie nr 99 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie,
przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 100 z dnia 17 kwietnia 2014 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 101 z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dąbiu, gmina
Prochowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 102 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Seniora -
Rusinowa, 58-300 Wałbrzych ul. Osiedle Górnicze 19A

Zarządzenie nr 103 z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynku przy ul.
Budziszyńskiej 37 we Wrocławiu, na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu

Zarządzenie nr 104 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Legnicy, w obrębach: Fabryczna i Kartuzy

Zarządzenie nr 105 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego
Skarbowi Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Oławie, przy ul. Zwierzyniec Duży, na przysługujące
Gminie Miasto Oława prawo własności nieruchomości położonej w Oławie, w rejonie ul. Zwierzyniec Duży

Zarządzenie nr 106 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym na
rzecz Archidiecezji Wrocławskiej w użytkowanie wieczyste, gruntu zabudowanego, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, położonego we Wrocławiu przy Placu Katedralnym 16, na udzielenie 99% bonifikaty od opłat z tytułu
użytkowania wieczystego tego gruntu oraz na sprzedaż znajdującego się na nim budynku z zastosowaniem 99%
bonifikaty od ceny sprzedaży

Zarządzenie nr 107 z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 108 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w  Starostwie  Powiatowym w
Zgorzelcu,  ul.  Boh.  II  Armii Wojska  Polskiego 8a, 59-900 Zgorzelec

Zarządzenie nr 109 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 110 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Prywatnego Domu Opieki przy
ul. Berenta 7A we Wrocławiu

Zarządzenie nr 111 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, od osoby fizycznej, nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wronowie, gmina Niechlów

Zarządzenie nr 112 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowych Jaroszowicach, gmina Bolesławiec, na
rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 113 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Jeleniej
Górze, przy ul. Spółdzielczej 43

Zarządzenie nr 114 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, umowy
użyczenia na rzecz Związku Zagłębia Miedziowego, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jakubowie Lubińskim, gmina Przemków

Zarządzenie nr 115 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych położonych w Sicinach, gmina Niechlów i
Radosławiu, gmina Góra
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Zarządzenie nr 116 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego,
znajdującego się w budynku położonym w Karszówku numer 9, gm. Strzelin

Zarządzenie nr 117 z dnia 13 maja 2014 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 Świerzawa

Zarządzenie nr 118 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych i prawnych, nieruchomości niezabudowanych położonych w Sicinach i Wronowie,
gmina Niechlów oraz w Nowej Wiosce, gmina Góra

Zarządzenie nr 119 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa od
osób fizycznych i prawnych nieruchomości niezabudowanych położonych w Radosławiu i Glince, gmina Góra

Zarządzenie nr 120 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Ziębicach przy Placu Strażackim 8

Zarządzenie nr 121 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę przysługującego Skarbowi
Państwa prawa własności nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1 i ul. Strzeblowskiej, na
przysługujące Gminie Wrocław prawo własności nieruchomości położonych we Wrocławiu w rejonie ulic: Marszałka
Józefa Piłsudskiego 31, Tadeusza Zielińskiego i Kolejowej 3-5

Zarządzenie nr 122 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: Elżbieta Lipnicka Centrum Psychoprofilaktyki i Psychoedukacji z siedzibą we
Wrocławiu przy pl. Pereca 2/1

Zarządzenie nr 123 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Dzierżoniów

Zarządzenie nr 124 z dnia 20 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 291 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16
sierpnia 2013 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 125 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Trzebnica

Zarządzenie nr 126 z dnia 21 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 127 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w FUNDACJI VOTUM przy ul.
Wyścigowej 56 I we Wrocławiu

Zarządzenie nr 128 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Prywatnego Rodzinnego
Domu Opieki nad Osobami starszymi "Majka", Krzyżowa 3B, 59-706 Gromadka

Zarządzenie nr 129 z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowosci
Smolnik, gm. Leśna

Zarządzenie nr 130 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych położonych we Wronowie, gmina Niechlów oraz
Radosławiu i Nowej Wiosce, gmina Góra

Zarządzenie nr 131 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w Jaksonowicach, gmina Długołęka, na nieruchomość
stanowiącą współwłasność osób fizycznych, położoną w Jaksonowicach, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 132 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
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niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Spalonej, gmina Kunice, na rzecz
Gminy Kunice

Zarządzenie nr 133 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych w Sicinach,
gmina Niechlów

Zarządzenie nr 134 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ulicy
Piastowskiej numer 5/23

Zarządzenie nr 135 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian na stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego
dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 136 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Krośnice

Zarządzenie nr 137 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Walim

Zarządzenie nr 138 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 394 Wojewody Dolnośląskiego 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 139 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Wsi, gmina Nowogrodziec, na rzecz
właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 140 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Trestnie, gmina
Siechnice

Zarządzenie nr 141 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul.
Obrońców Pokoju 17

Zarządzenie nr 142 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony 1 roku,
kolejnej umowy użyczenia lokalu użytkowego położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły nr 16

Zarządzenie nr 143 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej położonej w Radosławiu, gmina
Góra

Zarządzenie nr 144 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej "Zielone Wzgórza", Rościszów 84, 58-215 Pieszyce

Zarządzenie nr 145 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położoznej w Wierzbnej, gm. Żarów, na rzecz
współwłaścicieli nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 146 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na rzecz Gminy
Węgliniec na okres 10 lat, tej samej części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Węglińcu, przy ul. Karola Wojtyły 16

Zarządzenie nr 147 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona we Wrocławiu przy ulicy Przedświt z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 148 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych współużytkowników wieczystych Włodzimierza Jaworskiego i Michała Jaworskiego, prawa

https://bip.duw.pl/download/2/4270/Zarzadzenienr132.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4270/Zarzadzenienr132.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4274/Zarzadzenienr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4274/Zarzadzenienr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4274/Zarzadzenienr133.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4278/Zarzadzenienr134.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4278/Zarzadzenienr134.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4278/Zarzadzenienr134.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4285/Zarzadzenienr135.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4285/Zarzadzenienr135.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4286/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4286/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4286/Zarzadzenienr136.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4295/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4295/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4295/Zarzadzenienr137.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4296/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4296/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4296/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4296/Zarzadzenienr138.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4314/Zarzadzenienr139.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4314/Zarzadzenienr139.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4314/Zarzadzenienr139.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4315/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4315/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4315/Zarzadzenienr140.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4316/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4316/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4316/Zarzadzenienr141.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4317/Zarzadzenienr142.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4317/Zarzadzenienr142.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4318/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4318/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4318/Zarzadzenienr143.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4367/Zarzadzenienr144.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4367/Zarzadzenienr144.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4361/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4361/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4361/Zarzadzenienr145.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4362/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4362/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4362/Zarzadzenienr146.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4363/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4363/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4363/Zarzadzenienr147.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4364/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4364/Zarzadzenienr148.pdf


własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Chocianowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 i
25a

Zarządzenie nr 149 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, tj. "OMEGA" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. z o.o. z
siedzibą w Głogowie, prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Polkowicach przy ul.
Polnej 2

Zarządzenie nr 150 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania zespołu doradczego zajmującego sie sytuacją
rumuńskich Romów koczujących we Wrocławiu

Zarządzenie nr 151 z dnia 10 czerwca 2014 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 Krośnice

Zarządzenie nr 152 z dnia 10 czerwca 2014 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 153 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do 1/4 udziału Skarbu
Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jemielnie

Zarządzenie nr 154 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Domanicach, gm. Mietków

Zarządzenie nr 155 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody, w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy
Milicz, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we wsiach
Sułów i Pracze, gm. Milicz, na cele rekreacyjno-turystyczne dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy Milicz

Zarządzenie nr 156 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, niezabudowana, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Radoszycach, gmina Rudna z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 157 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej
nieruchomości, położonej w Krzeptowie, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 158 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt osoby w stanie nietrzeźwości w
placówce Policji na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 159 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Lubinie z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 160 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, przysługującego Skarbowi Państwa, udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości
zabudowanej, położonej w Kudowie-Zdroju, przy ul. Buczka 2

Zarządzenie nr 161 z dnia 20 czerwca 2014 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 162 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony umów
najmu dwóch lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych - garaży, stanowiących własność Skarbu Państwa
położonych w budynkach przy ul. Odrzańskiej w Ratowicach, gmina Czernica

Zarządzenie nr 163 z dnia 20 czerwca 2014 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 Dzierżoniów

Zarządzenie nr 164 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu

https://bip.duw.pl/download/2/4364/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4364/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4365/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4365/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4365/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4365/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4366/Zarzadzenienr150.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4366/Zarzadzenienr150.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4368/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4368/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4368/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4369/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4369/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4369/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4370/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4370/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4370/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4385/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4385/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4385/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4386/Zarzadzenienr155.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4386/Zarzadzenienr155.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4386/Zarzadzenienr155.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4387/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4387/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4387/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4388/Zarzadzenienr157.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4388/Zarzadzenienr157.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4398/Zarzadzenienr158.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4398/Zarzadzenienr158.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4399/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4399/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4399/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4400/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4400/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4400/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4406/Zarzadzenienr161.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4406/Zarzadzenienr161.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4406/Zarzadzenienr161.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4407/Zarzadzenienr162.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4407/Zarzadzenienr162.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4407/Zarzadzenienr162.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4408/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4408/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4408/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4409/Zarzadzenienr164.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/4409/Zarzadzenienr164.pdf


Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 165 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na powierzenie realizacji
zadania publicznego: "Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i młodzieży należącej do romskiej mniejszości
etnicznej" w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 166 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 167 z dnia 27 czerwca 2014 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 Siechnice

Zarządzenie nr 168 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony  umowy
najmu lokalu mieszkalnego nr 8, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w
Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196

Zarządzenie nr 169 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy
ul. I. Połbina 1

Zarządzenie nr 170 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian na stanowisku Przewodniczącego Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz odwołania Obrońcy  Urzędu Komisji Dyscyplinarnej
dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 171 z dnia 3 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie 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 172 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania algorytmu podziału dotacji na
utrzymanie miejsc pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 173 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
deszczem nawalnym na terenie gminy Piława Górna

Zarządzenie nr 174 z dnia 4 lipca 2014 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 ulicy Wiejskiej 29, z dotychczasowymi biorącymi w użyczenie

Zarządzenie nr 175 z dnia 4 lipca 2014 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 Drogoszowicach, gmina Twardogóra

Zarządzenie nr 176 z dnia 9 lipca 2014 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności części nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Drogoszowicach, gm. Twardogóra

Zarządzenie nr 177 z dnia 9 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 stycznia
2014 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 178 z dnia 10 lipca 2014 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 Złotoryja

Zarządzenie nr 179 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46

Zarządzenie nr 180 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
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Zarządzenie nr 181 z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Legnicy, przy ulicy Asnyka 6, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 182 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem,
deszczem nawalnym, powodzią i huraganem na terenie gminy Pielgrzymka

Zarządzenie nr 183 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu
odpowiedzialności zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 184 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wałbrzych, prawa własności nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Wałbrzychu, ul. Niepodległości 64 i ul. Moniuszki 36

Zarządzenie nr 185 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do
otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: "Działalność świetlicowa i edukacyjna dzieci i
młodzieży należącej do romskiej mniejszości etnicznej" w województwie dolnośląskim"

Zarządzenie nr 186 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Grabownie
Wielkim nr 86, gm. Twardogóra

Zarządzenie nr 187 z dnia 23 lipca 2014 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 Kamieniec Ząbkowicki

Zarządzenie nr 188 z dnia 24 lipca 2014 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 Nowogrodźcu, gmina Nowogrodziec

Zarządzenie nr 189 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Skarbowi
Państwa udziału w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborowicach
Dolnych, gmina Warta Bolesławiecka, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 190 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony, tj. do dnia 31 maja 2017 r., której przedmiotem jest ta
sama część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Gajowej na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy

Zarządzenie nr 191 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zgorzelcu
przy ul. Żwirki i Wigury 12 i 14

Zarządzenie nr 192 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, przysługującego Gminie Lwówek Śląski prawa własności nieruchomości położonej w
Lwówku Śląskim

Zarządzenie nr 193 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Anna", ul.
W. Stwosza 22, 58-540 Karpacz

Zarządzenie nr 193a z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie Zdroju, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 194 z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Małuszynie,
gmina Trzebnica

Zarządzenie nr 195 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ten sam lokal mieszkalny nr 3, stanowiący własność Skarbu Państwa,
położony we Wrocławiu, przy ul. Braterskiej 14b, z dotychczasowymi najemcami
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Zarządzenie nr 196 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem
na terenie gminy Niemcza

Zarządzenie nr 197 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz
współwłaścicieli udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/2, w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej
w Giebułtowie, gm. Mirsk

Zarządzenie nr 198 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Domu Seniora Gabriela
Nowara" w Tomicach 2

Zarządzenie nr 199 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Kłodzkim, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki

Zarządzenie nr 200 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Goszczu, gmina Twardogóra z przeznaczeniem na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 201 z dnia 5 sierpnia 2014 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 Dzierżoniów

Zarządzenie nr 202 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
najmu, na rzecz Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej
w Bolkowie

Zarządzenie nr 203 z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do 3 lat kolejnej
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, części nieruchomości gruntowej położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 204 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności dwóch lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych, garaży, stanowiących własność Skarbu
Państwa, położonych w budynkach przy ul. Odrzańskiej w Ratowicach, gmina Czernica, na rzecz dotychczasowych
najemców, którym przyznano pierwszeństwo w ich nabyciu

Zarządzenie nr 205 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będkowicach, przy ul.
Wolności 1, na rzecz Gminy Sobótka

Zarządzenie nr 206 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu, przy ul.
Nowy Świat 40

Zarządzenie nr 207 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Goszcz, gm. Twardogóra

Zarządzenia nr 208 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowanej,
położonej we Wrocławiu, przy ul. Witelona

Zarządzenie nr 209 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej we wsi Młodzianów
nr 10, gm. Milicz

Zarządzenie nr 210 z dnia 6 sierpnia 2014 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 - edycja 2014 - moduł 3"

Zarządzenie nr 211 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej 279, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
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Zarządzenie nr 212 z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dąbiu, gmina
Prochowice, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 213 z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. opracowania
algorytmu podziału dotacji na utrzymanie miejsc pracy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 214 z dnia 11 sierpnia 2014 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 Milicz

Zarządzenie nr 215 z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia  kontroli  w  trybie uproszczonym w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

Zarządzenie nr 216 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy
kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz
nadania jej regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie nr 217 z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1-go Maja 43

Zarządzenie nr 218 z dnia 21 sierpnia 2014 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 Kłodzko

Zarządzenie nr 219 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Bukówce, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 220 z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
niegoraniczonego prawa własnosci nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Bukówce, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 221 z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowaia szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych deszczem
nawalnym oraz powodzią na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda

Zarządzenie nr 222 z dnia 27 sierpnia 2014 r,. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujjących się na obszarach dotkniętych gradem
na terenie gminy Trzebnica

Zarządzenie nr 223 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 224 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 225 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 226 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 227 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
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Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 228 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gniewomirowicach, gm.
Miłkowice

Zarządzenie nr 229 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grabownicy,
gmina Milicz

Zarządzenie nr 230 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,
położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Bolesławcu

Zarządzenie nr 231 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowywaniu z ewidencji
księgowej należności Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako mienie pozostałe po
zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa, po
rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, po przedsiębiorstwie
państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców lub przejętym przez Skarb Państwa z innych tytułów

Zarządzenie nr 232 z dnia 1 września 2014 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 Szczytna

Zarządzenie nr 233 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny położony w Starym Węglińcu, przy ul. Konopnickiej 12 z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 234 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny położony w Starym Węglińcu, przy ul. Konopnickiej 12, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 235 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny położony w Starym Węglińcu, przy ul. Konopnickiej 12, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 236 z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny położony w Starym Węglińcu, przy ul. Konopnickiej 12, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 237 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Serbski Kącik" 58-100 Świdnica, ul.
Serbska 27

Zarządzenie nr 238 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Kraszowicka Bajka" 58-100 Świdnica,
ul. Kraszowicka 15

Zarządzenie nr 239 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Opieki im. św.
Jadwigi, 56-120 Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 24

Zarządzenie nr 240 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Zarządzenie nr 241 z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów posiadających koncesję na wydobycie i eksploatację gazu ziemnego, prawa własności
części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Dziewiętlin, gmina Krośnice

Zarządzenie nr 242 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w FUNDACJI "POTRAFIĘ
POMÓC" NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WADAMI ROZWOJOWYMI przy ul. Dworcowej 14/5 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 243 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze przy ulicy Piastowskiej numer 5/23
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Zarządzenie nr 244 z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w Lubachowie, gmina Świdnica, na nieruchomość
stanowiącą własność osoby fizycznej, położona w Lubachowie, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 245 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własnosć Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 246 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 247 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, zabudowanej budynkiem użytkowym,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 248 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość rolna, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 249 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 250 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Snowidzy, gmina Mściwojów

Zarządzenie nr 251 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 252 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lgnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 253 z dnia 10 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 254 z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego
Skarbowi Państwa prawa własności na przysługujące osobom fizycznym prawo własności nieruchomości położonych
w Bolesławcu

Zarządzenie nr 255 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu, przy al. Generała Józefa Hallera, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

Zarządzenie nr 256 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sędzisławiu,
gmina Marciszów, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 257 z dnia 12 września 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 191 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24
lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zgorzelcu przy         ul. Żwirki i Wigury 12 i 14

Zarządzenie nr 258 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 259 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
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Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 260 z dnia 15 września 2014 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 Ziębice

Zarządzenie nr 261 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 262 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 263 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 264 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej, położonej w
Karpaczu, przy ul. Poznańskiej

Zarządzenie nr 265 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach, gmina Siechnice,
na rzecz Gminy Siechnice

Zarządzenie nr 266 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczzsowym najemcą

Zarządzenie nr 267 z dnia 17 września 2014 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 przy ul. Podwale w Lubaniu

Zarządzenie nr 268 z dnia 17 wrzesnia 2014 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 Stoszowice

Zarządzenie nr 269 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Placówce Opiekuńczo-Interwencyjnej "Przystanek Dobrej Nadziei", 50-553 Wrocław, ul. Borowska 181-187

Zarządzenie nr 271 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieszycach, na szczycie Wielkiej Sowy

Zarządzenie nr 272 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy przy ul. Mickiewicza 36

Zarządzenie nr 273 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia tego samego lokalu mieszkalnego, stanowiacego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku posadowionym w granicach nieruchomości, położonej w Paszowicach nr 119, z dotychczasowym
bioracym w użyczenie

Zarządzenie nr 274 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działkach szpecjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
powodzią na terenie gminy Ziębice

Zarządzenie nr 275 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 276 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
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Państwa, położonej w Legnicy, przy ul Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 277 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych Elżbiety i Mirosława małżonków Jedut, prawa własności
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Polkowicach, przy ul. Jana Wyżykowskiego 16

Zarządzenie nr 278 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zbytowej, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 279 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zbytowej, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 280 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 281 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
niograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we
Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 37 m 27

Zarządzenie nr 282 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, przysługującego Skarbowi Państwa udziału w wysokości 2/3 w prawie własności
nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gozdnie nr 15, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 283 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnych umów najmu, których pzedmiotem są te same części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 284 z dnia 2 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 285 z dnia 3 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji DOBRO
POWRACA - FUNDACJA NA RECZ CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE ul. Hłaski 34/12, 54-608 Wrocław

Zarządzenie nr 286 z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabdowanej położonej w Siechnicach

Zarządzenie nr 287 z dnia 7 października 2014 r. w spraiwe wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Polanicy-Zdroju na rzecz właściciela nieruchomości
przyległej

Zarządzenie nr 288 z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3, 52-219 Wrocław, ul.Dróżniczej 48B

Zarządzenie nr 289 z dnia 9 października 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 254 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na doonanie zamiany przysługującego Skarbowi Państwa prawa
własności na przysługujące osobom fizycznym prawo własności nieruchomości położonych w Bolesłwacu

Zarządzenie nr 290 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyraże nia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomośco gruntowej stanowiącej własnośc
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Staisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 291 z dnia 9 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 292 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Klińskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 293 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Stanisława Staszica, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 294 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
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bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Snowidzy, gmina
Mściwojów, na rzecz dotychczasowego najmcy

Zarządzenie nr 295 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, położonej w
Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Dalekiej, na rzecz Powiatu Ząbkowickiego

Zarządzenie nr 296 z dnia 13 października 2014 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 297 z dnia 13 października 2014 r. w spawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji
Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia epidemii zachorowań na choroby zakaźne dla województwa
dolnośląskiego

Zarządzenie nr 298 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego do spraw realizacji
szkoleń dla pracowników opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim na wypadek wystąpienia epidemii
zachorowań na choroby zakaźnedla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 299 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Zespole Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu
specjalistyczno - terapeutcznego Nr III, 50-031 Wrocław, ul. Parkowa 2/3

Zarządzenie nr 300 z dnia 17 października 2014 r. uchylające zarzadzenie nr 148 z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych
Włodzimierza Jaworskiego i Michała Jaworskiego, prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Chocianowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 i 25 a

Zarządzenie nr 301 z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości gruntowej, Skarbu Państwa,
położonej w Chocianowie przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 i 25 a

Zarzadzenie nr 302 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego
Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Zarządzenie nr 303 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji
strat w infrastrukturze samorzadu teretorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe

Zarządzenie nr 304 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Brochowie i
Zagrodnie na rzecz gminy Zagrodno

Zarządzenie nr 305 z dnia 20 października 2014 r. zmieniające zarzadzenie Nr 297 Wojewody Dolnoslaskiego z dnia
13 października 2014 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji "Wojewódzkiego planu
działania na wypadek wystąpienia epidemii zachorowań na choroby zakaźne dla województwa dolnośląskiego"

Zarządzenie nr 306 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 307 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 308 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarzadzenie nr 309 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 310 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
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lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarzadzenie nr 311 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 312 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
na zecz dotychczasowego uzytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własnośc Skarbu Państwa,
położonej w Bolesławcu

Zarządzenie nr 313 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3
lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu
Państwa, położone we Wrocławiu, przy ul. Braterskiej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 314 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego niegoraniczonego, prawa własności lokalu mieszkalanego nr 6 stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196

Zarządzenie nr 315 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Solnej, gmina
Kobierzyce, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 316 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Skarbowi
Państwa udziału wynoszącego 3/4 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, położonej w Skorzynicach,
gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 317 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Strzelinie, przy ul. Oławskiej, ul. Glinianej i ul. Glinianej nr 1 oraz na zastosowanie stopy
procentowej rozłożonej na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat niespłaconej części ceny sprzedawanej nieruchomości
innej niż stopa redyskonta weksli stosowana przez Narodowy Bank Polski

Zarządzenie nr 318 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie
Dolnej, na rzecz Gminy Pieńsk

Zarządzenie nr 319 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanaie w drodze darowizny
prawa własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku, przy pl.
Wolności 11, na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego

Zarządzenie nr 320 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janiszowie, na
rzecz Gminy Kamienna Góra

Zarządzenie nr 321 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy

Zarządzenie nr 322 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw inwentaryzacji mienia
Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 323 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony
kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości, zabudowane garażami, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 324 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, części nieruchomości zabudowanej, położonej w
Olszynie

Zarządzenie nr 325 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy
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ul. Staszica

Zarządzenie nr 326 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego, stanowiącego udział 1718/10000 w prawie własności
nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonego w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 1

Zarządzenie nr 327 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 328 z dndia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Opolnie-Zdroju, gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 329 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, mieszczącego
się w budynku położonym w Legnicy przy ul. Kardynała Bolesława Kominka

Zarządzenie nr 330 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Biskupicach
Podgórnych, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 331 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 "Szafirek" Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego,
57-300 Kłodzko, ul. Wandy 6A

Zarządzenie nr 332 z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 333 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te sama części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 334 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 335 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanych, położonych we Wronowie i
Sicinach, gmina Niechlów

Zarządzenie nr 336 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności
zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Pielgrzymce

Zarządzeie nr 337 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej "OSTOJA" w Zgorzelcu przy ul. Pułaskiego    11-13

Zarządzenie nr 338 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wojcieszowie

Zarządzenie nr 339 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Przejęsław, gmina Osiecznica

Zarządzenie nr 340 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Opolnie-Zdroju, gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 341 z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Przemkowie, przy
Placu Jordanowskim 2

Zarządzenie nr 342 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Dalkowie
nr 43, gmina Gaworzyce

Zarządzenie nr 343 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od Gminy Wrocław, nieruchomości niezabudowanej, położonej we Wrocławiu, obręb
Muchobór Wielki

Zarządzenie nr 344 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa, lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu, przy ul.
Nowy Świat 38

Zarządzenie nr 345 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 346 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 347 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama częśc nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 348 z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Wrocław kolejnej
umowy użyczenia na czas oznaczony 3 lat, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 349 z dnia 19 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 337 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
listopada w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "OSTOJA" w Zgorzelcu przy ul.
Pułaskiego 11-13

Zarządzenie nr 350 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych, nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzeńsku, gmina
Żmigród

Zarządzenie nr 351 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas oznaczony umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama zabudowana nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Krzeptowie, gmina Kąty
Wrocławskie, we wschodniej części lotniska Wrocław - Strachowice, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 352 z dnia 25 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 210 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6
sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespolu 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  edycja 2014  moduł 3"

Zarządzenie nr 353 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Poleska 13, 59-220 Legnica

Zarządzenie nr 354 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej

Zarządzenie nr 355 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw opracowania
strategii usprawnienia organizacji i zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, realizowanych przez podmioty
wykonujące działalność leczniczą na terenie województwa dolnośląskiego, z uwzględnieniem założeń mapy potrzeb
zdrowotnych

Zarządzenie nr 356 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przekazania Regionalnemu
Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania "Programu dla Odry  2006"

Zarządzenie nr 357 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w
Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego

Zarządzenie nr 358 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
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nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grzybianach,
gmina Kunice

Zarządzenie nr 359 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grzybianach,
gmina Kunice

Zarządzenie nr 360 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grzybianach,
gmina Kunice

Zarządzenie nr 361 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania zespołu kontrolującego zachowanie żywotności
posadzeń za usunięte drzewa i krzewy na podstawie zezwoleń wynikających z decyzji Wojewody Dolnośląskiego,
wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.)

Zarządzenie nr 362 z dnia 28 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 363 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umów użyczenia na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzadzeń
Wodnych we Wrocławiu, nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 364 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Męcinka w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 365 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Miłkowice w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 366 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Chojnów w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 367 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Dusznikach-Zdroju

Zarządzenie nr 368 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiących własność Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanych, położonych we
wsi Borowa, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 369 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatner nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy, obręb
Piekary Osiedle

Zarządzenie nr 370 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od Gminy Legnica, nieruchomości niezabudowanych, położonych w Legnicy, obręb
Piekary Osiedle

Zarządzenie nr 371 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie prowadzącym
działalność leczniczą pod nazwą: B-FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. św. Mikołaja 8/11 m. 405

Zarządzenie nr 372 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Nowa Ruda

Zarządzenie nr 373 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jemielno w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 374 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzeargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej,stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubachowie, gmina
Świdnica, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 375 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych we Wrocławiu, obręb Strachowice, którymi
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gospodaruje Agencja Mienia Wojskowego, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy
Wrocław

Zarządzenie nr 376 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ścinawce 
Średniej, przy ul. Obrońców Westerplatte 5, gmina Radków

Zarządzenie nr 377 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Koskowicach,
gmina Legnickie Pole

Zarządzenie nr 378 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, na rzecz
Gminy Wrocław

Zarządzenie nr 379 z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Górze, przy ul. Kościuszki

Zarządzenie nr 380 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Polkowicach w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 381 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 382 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 383 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 384 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama częśc nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 385 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej, położonej w Polanicy-
Zdroju, przy ul. Kilińskiego

Zarządzenie nr 386 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w Legnicy,
przy ul. Górniczej nr 9, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 387 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 388 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 389 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Szczytnicy, gmina Warta Bolesławiecka, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

Zarządzenie nr 390 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 391 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
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kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul Jana Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 392 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 393 z dnia 23 grudnia 2014 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 394 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 395 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 396 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 397 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 398 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 399 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43, na rzecz Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Sportowego
"Gwardia"

Zarządzenie nr 400 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 401 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziale 3/40, położonej w
Siemianicach, na rzecz Gminy Obowniki Śląskie

Zarządzenie nr 402 z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do bazy
kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski do realizacji zadań w ramach Programu integracji społeczności
romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku 2015

Zarządzenie nr 404 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 405 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy Małej,
gmina Oława, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na sprzedaż
znajdujących się na niej zabudowań

Zarządzenie nr 406 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata, umowy użyczenia z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 407 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
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nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 408 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej w Koskowicach,
gmina Legnickie Pole oraz od gminy Kunice części nieruchomości położonej w Grzybianach
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