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2015

Zarządzenie nr 1 z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Warcie
Bolesławieckiej, w okręgach wyborczych nr 2
i nr 3

Zarządzenie nr 2 z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 3 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności w drodze
bezprzetargowej, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miliczu, za cenę
o 40% niższą niż jej wartość rynkowa

Zarządzenie nr 4 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie Seniora, Ania
s.c. Tomisław 41c, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 5 z dnia 13 stycznia 2015 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 2015 r.

Zarządzenie nr 6 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r.

Zarządzenie nr 7 z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2015, oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 8 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierzawy, której przedmiotem jest
ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej wasność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul.
Hubskiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 9 z dnia 20 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 109 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 maja
2014 r. w sprawie: wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 10 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Głuszycy

Zarządzenie nr 11 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 12 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 1 roku,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wrocławskiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 13 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu, w celu
poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 14 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzeargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dobrej, gmina
Dobroszyce w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
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zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie na czas oznaczony 1 roku, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest
ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 16 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Łazy Wielkie, gmina Krośnice

Zarządzenie nr 17 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości położonej we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 18 z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka p.w. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu, przy ul. Kubika 4, 59-700 Bolesławiec

Zarządzenie nr 19 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Zespołu ds. wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w jednostkach rządowej
administracji zespolonej w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 20 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Paździorno,
gmina Kostomłoty

Zarządzenie nr 21 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Siedlec, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 22 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Domaszczyn, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 23 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Paszowice w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 24 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniającychc do Rady Gminy
Męcinka w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 24a z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Weterynarii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 25 z dnia 28 stycznia 2015 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 26 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzezia
Łąka, gm. Długołęka

Zarządzenie nr 27 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tyńcu Małym, gm.
Kobierzyce

Zarządzenie nr 28 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Radosław, gmina Góra

Zarządzenie nr 29 z dnia 29 stycznia 2015 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
Pańśtwa, położonej w Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 30 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zlokalizowanej w Kamiennej
Górze przy ul. Lubawskiej 6
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Zarządzenie nr 31 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Polkowicach, przy ul. Działkowej 14

Zarządzenie nr 32 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze, przy ul. Wrocławskiej

Zarządzenie nr 33 z dnia 30 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 150 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie
powołania zespołu doradczego zajmującego się sytuacją rumuńskich Romów koczujących we Wrocławiu

Zarządzenie nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 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.
oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 63b z dnia 11 marca 2014 r.

Zarządzenie nr 35 z dnia 30 stycznia 2015 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 36 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa,
położonej w Kawicach, gm. Prochowice

Zarządzenie nr 37 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 38 z dnia 3 lurego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 39 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu, przy ul. Augusta Cieszkowskiego

Zarządzenie nr 40 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Olszynie, w
okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 41 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego

Zarządzenie nr 42 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul. Mostowej

Zarządzenie nr 43 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski do Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-
-2020  w województwie dolnośląskim w 2015 roku

Zarządzenie nr 44 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na rzecz
Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło nr 109 "REKIN" przy Komisariacie Wodnym Policji we Wrocławiu, tej samej
części nieruchomości połozonej we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39b

Zarządzenie nr 45 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 1 roku, kolejnej
umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych, położonej w
Rakoszycach, gmina Środa Śląska, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 46 z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu,
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przy ulicy Nowy Świat z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 47 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie współwłasności gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej 24, gmina Leśna

Zarządzenie nr 48 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej przy
ul. Dworcowej 24, gmina Leśna

Zarządzenie nr 49 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności
gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej przy
ul. Dworcowej 24"a", gmina Leśna

Zarządzenie nr 50 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy uzyczenia na
rzecz Gminy Żmigród, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej 8a

Zarządzenie nr 51 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/2 udziału przysługującego
Skarbowi Państwa w prawie własności nieruchomości zabudowanej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do
współwłaścicieli nieruchomości położonej we wsi Wykroty, gmina Nowogrodziec

Zarządzenie nr 52 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część zabudowanej nieruchomości położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Zwycięzców 24

Zarządzenie nr 53 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część zabudowanej nieruchomości położonej w Dzierzoniowie przy ul. Słowiańskiej 34

Zarządzenie nr 54 z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27

Zarządzenie nr 55 z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca
2014 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 56 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
w Bolesławcu przy ul. Piastów 17

Zarządzenie nr 57 z dndia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w
Złotoryi w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 58 z dnia 17 lutego 2015 r. uchylające zarządzenie nr 387 Wojewody Dolnośląskiego 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 59 z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2015 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 60 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jugowcu 7, gmina Środa Śląska z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 61 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jugowcu 7, gmina Środa Śląska z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 62 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Oławie w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 63 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności na
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nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 64 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Brzeziej Łące, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 65 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Wysokiej, gmina Przemków

Zarządzenie nr 66 z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 8

Zarządzenie nr 67 z dndia 25 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów
leczniczych na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 68 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Stawowej 8
w Wołowie

Zarządzenie nr 69 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 70 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
huraganem na terenie gminy Dziadowa Kłoda

Zarządzenie nr 71 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Miliczu

Zarządzenie nr 72 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 73 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 74 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 75 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległej, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Chrząstawa Wielka, gmina Czernica

Zarządzenie nr 76 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 77 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mirkowie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 78 z dnia 6 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2015 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 79 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Kamieńcu Ząbkowickim

Zarządzenie nr 80 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu do części
nieruchomości przysługującego Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków we Wrocławiu ustanowionego na
nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Zamkowej 3

Zarządzenie nr 81 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kamionnej, gmina
Kąty Wrocławskie w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 82 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
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Pomocy Społecznej w Marcinowicach, ul. Tuwima 22/1, 58-124 Marcinowice

Zarządzenie nr 83 z dnia 10 marca 2015 r. uchylające zarządzenie nr 272 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23
września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego niegoraniczonego, prawa
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy
ul. A. Mickiewicza 36

Zarządzenie nr 84 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, na rzecz Gminy Długołęka
z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków sanitarnych

Zarządzenie nr 85 z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie 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 86 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 87 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 88 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 89 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 90 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 91 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 92 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 93 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 94 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 95 z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 96 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w
Ziębicach w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 97 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej

Zarządzenie nr 98 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 99 z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Ząbkowicach Śląskich, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 100 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Miszkowicach, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 101 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa, położonej w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej 7
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Zarządzenie nr 102 z dnia 23 marca 2015 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 sie o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub tramwajem, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 350 z dnia 10 października 2013 r.
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 63b z dnia 11 marca 2014 r., oraz Zarządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego nr 34 z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 103 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 104 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 96 z dnia 17
marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wybordzym
nr 8

Zarządzenie nr 105 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Złotoryja, położonej w Nowej Wsi Złotoryjskiej, na rzecz Gminy Złotoryja

Zarządzenie nr 106 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzydlinie Małej,
gmina Wołów

Zarządzenie nr 107 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa,
położone w Lenartowicach, gm. Miękinia

Zarządzenie nr 108 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miliczu, za cenę o
40% niższą niż jej wartość rynkowa

Zarządzenie nr 109 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 110 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 313 z dnia 12
września 2013 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 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., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 63b z dnia 11 marca 2014 r., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego
nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 102 z dnia 23 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 111 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Szczodrem, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 112 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Wrocławiu przy
ul. Sokolej 28/30 m. 5

Zarządzenie nr 113 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 114 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 115 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 116 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
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nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 117 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 118 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Zarządzenie nr 119 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Tyńcu Małym, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 120 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Tyńcu Małym, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 121 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Tyńcu Małym, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 122 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 123 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 124 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Siedlimowicach, gm. Żarów

Zarządzenie nr 125 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych typu socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka" Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
"ALFA" przy ul. A. Fredry 47/2, 57-400 Nowa Ruda

Zarządzenie nr 126 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dziecka Catharina" Nowe Siodło 73a, 58-350 Mieroszów

Zarządzenie nr 127 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim
Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław - Departament Spraw Społecznych Wydział Zdrowia i Spraw
Społecznych

Zarządzenie nr 128 z dnia 2 kwietnia 2015 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 dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 129 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 130 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomosci Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 131 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Benedyktynów 4 w Legnickim Polu

Zarządzenie nr 132 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karwianach - Komorowicach, gmina Żórawina z
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przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej

Zarządzenie nr 133 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Gminy Polkowice, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Polkowice, położonej przy ul. Przemkowskiej w Polkowicac h, z przeznaczeniem na realizację celu
publicznego, tj. budowę drogi publicznej

Zarządzenie nr 134 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej stanowiącej wasność Skarbu Państwa, położonej we wsi Osła, gmina
Gromadka

Zarządzenie nr 135 z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Kudowie-Zdroju

Zarządzenie nr 136 z dnia 13 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 137 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 138, na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na
potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Zarządzenie nr 138 z dnia 20 kwietnia 2015 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, położonej w
Strzelinie,  przy ul. Wolnośki 18, na rzecz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów w Strzelinie

Zarządzenie nr 139 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomosci Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 140 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Monopolowej

Zarządzenie nr 141 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Karwiany, gmina Żórawina

Zarządzenie nr 142 z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi
Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 143 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesławcu

Zarządzenie nr 144 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 145 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Pieńsku, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 146 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażeneia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul.
Kościuszki  na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 147 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla
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Zarządzenie nr 148 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Częstochowskiej w
Świdnicy

Zarządzenie nr 149 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony, tj. na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama zabudowana nieruchomość Skarbu Państwa,
położona przy ul. Braterskiej we Wrocławiu, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 150 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Daszowie, gmina Jemielno

Zarządzenie nr 151 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Procedury monitorowania realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym

Zarządzenie nr 152 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi
Ludźmi

Zarządzenie nr 153 z dnia 5 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 154 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Zagrodno w okręgu wyborczym nr 14

Zarządzenie nr 155 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy

Zarządzenie nr 156 z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy

Zarządzenie nr 157 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dzikowa, gmina Mietków

Zarządzenie nr 158 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dzikowa, gmina Mietków

Zarządzenie nr 159 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Biała,
gmina Chojnów, na rzecz Gminy Chojnów

Zarządzenie nr 160 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Zaborowie, gmina Ścinawa

Zarządzenie nr 161 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Zaborowie, gmina Ścinawa

Zarządzenie nr 162 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przeprowadzenia przetargu
oraz na zawarcie na czas oznaczony do 10 lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona przy ulicy Małopanewskiej 15-17 we Wrocławiu, z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 163 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. A. Mickiewicza 36
oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży

Zarządzenie nr 164 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia 6
maja 2020 r. kolejnej umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Jezierzanach, gm. Miłkowice, na
rzecz Gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 165 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Małuszynie, gm. Trzebnica na rzecz Gminy
Trzebnica, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy, tj.  na budowę boiska sportowego oraz placu
zabaw dla dzieci

Zarządzenie nr 166 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowywaniu z ewidencji księgowej
należności Skarbu Państwa przejętych przez Wojewodę Dolnośląskiego jako mienie pozostałe po zlikwidowanych
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państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziełem Skarbu Państw, 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 oraz wskazania należności
podlegających wyksięgowaniu

Zarządzenie nr 167 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 10 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Głogowie, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 168 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placóek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Tędzowe Zakole" przy ul. Zakole 16 w
Świdnicy

Zarządzenie nr 169 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dzieciństwo Tołstoja" przy ul. Tołstoja 9
w Świdnicy

Zarządzenie nr 170 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie pzeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Kraszowicka  Bajka" przy ul.
Kraszowickiej 15 w Świdnicy

Zarządzenie nr 171 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Trzeboszańskie Wzgórze" przy ul.
Trzeboszańskiej 45 w Świdnicy

Zarządzenie nr 172 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Skarbowi Państwa
udziału wynoszącego 2/12 w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Jordanowie Śląskim

Zarządzenie nr 173 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Serbski Zaułek" przy ul. Serbskiej 78 w
Świdnicy

Zarządzenie nr 174 z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
P;acóek Opiekuńczo-Wychowawczych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Serbski Kącik" przy ul. Serbskiej 27 w
Świdnicy

Zarządzenie nr 175 z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w udziałach
1/2 w prawie współwłasności budynku mieszkalnego i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu położonego w
Bierutowie, przy ul. Namysłowskiej 19 - na rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 176 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Brzezinka Średzka, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 177 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul.
Daszyńskiego 18, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 178 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w Wałbrzychu, na nieruchomość stanowiącą własność
spółki EKO Carbo - Julia spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

Zarządzenie nr 179 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
położonych w Dzikowej, gmina Mietków, oraz na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa od
osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzikowej, gmina Mietków

Zarządzenie nr 180 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego
Skarbowi Państwa prawa własności części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dzikowa, gmina Mietków
na przysługujące osobie fizycznej prawo własności części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dzikowa,
gmina Mietków
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Zarządzenie nr 181 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Parkoszów, gmina Bolesławiec, na rzecz Gminy Bolesławiec

Zarządzenie nr 182 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa, położonej w Radwanicach

Zarządzenie nr 183 z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom" - w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu
socjalizacyjnego nr II, przy ul. Parkowej 2/2, 50-031 Wrocław

Zarządzenie nr 184 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Chociemyślu, gmina Kotla

Zarządzenie nr 186 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Chociemyślu, gmina Kotla

Zarządzenie nr 187 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Chociemyślu, gmina Kotla

Zarządzenie nr 188 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykonującym
działalność leczniczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "KORMED" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze przy ul. Wojciecha Korfantego 8 B/1

Zarządzenie nr 189 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 190 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 191 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 192 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 193 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 194 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 195 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 196 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 197 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 198 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 199 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 200 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów, gmina Kotla

Zarządzenie nr 201 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 202 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla
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Zarządzenie nr 203 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 204 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Chociemyśl, gmina Kotla

Zarządzenie nr 205 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w
Bardzie w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 206 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych

Zarządzenie nr 207 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "FUNDACJI OTWÓRZ
SERCE" ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław

Zarządzenie nr 208 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 209 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 210 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 211 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Generalnemu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na złożenie wniosku o wydanie dedyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w
stosunku do stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Legnicy przy
ul. Pątnowskiej 50

Zarządzenie nr 212 z dnia 28 maja 2015 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 213 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dzikowa, gmina Mietków

Zarządzenie nr 214 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Paszowice w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 215 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Żmigrodzie, na rzecz Parafii
Prawosławnej p.w. św. Jerzego, pozostającej w jej użytkowaniu wieczystym

Zarządzenie nr 216 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Łazy
Wielkie, gmina Krośnice

Zarządzenie nr 217 z dnia 1 czerwca 2015 r. uchylające zarządzenie nr 16 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
stycznia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Łazy Wielkie, gmina Krośnice

Zarządzenie nr 218 z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 219 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Jurczu, gmina Ścinawa

Zarządzenie nr 220 z dnia 5 czerwca 2015 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. Maksymiliana Kolbego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 221 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we wsi Dzikowa, gmina
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Mietków

Zarządzenie nr 222 z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
położonych w Dzikowej, gmina Mietków, oraz na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa od
osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Dzikowej, gmina Mietków

Zarządzenie nr 223 z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jeżów Sudecki, w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 224 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie

Zarządzenie nr 225 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności budynków na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Parku imieniem Sobieskiego w Wałbrzychu, tj. "Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK" Sp. z o.o. z siedzibą w
Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 226 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w stosunku do udziałów Skarbu
Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Mieroszowie przy ul.
Żeromskiego 32

Zarządzenie nr 227 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy Alei Ludomira Różyckiego 1c

Zarządzenie nr 228 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu w
stosunku do udziału Skarbu Państwa w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul.
Kraińskiego 16

Zarządzenie nr 229 z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ten sam udział wynoszący 1/2 części zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Skarbu
Państwa, położonej w Lenartowicach, gmina Miękinia z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 230 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Iwinach, gm. Warta Bolesławiecka, na rzecz
użytkownika wieczystego, tj. Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, tj.
budowę ścieżki rowerowej oraz drogi publicznej

Zarządzenie nr 231 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej Warcie Bolesławieckiej, na rzecz użytkownika
wieczystego, tj. Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, tj. budowę
ścieżki rowerowej oraz drogi publicznej

Zarządzenie nr 232 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Iwinach, gm. Warta Bolesławiecka, na rzecz
użytkownika wieczystego, tj. Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, tj.
budowę ścieżki rowerowej oraz drogi publicznej

Zarządzenie nr 233 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny pawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Warcie Bolesławieckiej, na rzecz użytkownika
wieczystego, tj. Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy, tj. budowę
ścieżki rowerowej oraz drogi publicznej

Zarządzenie nr 234 z dnia 15 czerwca 2015 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 235 z dnia 15 czerwca 2015 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 236 z dnia 16 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 237 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ceber, gmina Kotla

Zarządzenie nr 238 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Ceber, gmina Kotla

Zarządzenie nr 239 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w  Skidniowie, gmina Kotla

Zarządzenie nr 240 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Skidniowie, gmina Kotla

Zarządzenie nr 241 z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w  Skidniowie, gmina Kotla

Zarządzenie nr 242 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej, część nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Skidniów,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 243 z dnia 22 czerwca 2015 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 Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 244 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Krośnice

Zarządzenie nr 245 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów gospodarczych posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białopolu, gmina
Bogatynia

Zarządzenie nr 246 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów gospodarczych posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białopolu, gmina
Bogatynia

Zarządzenie nr 247 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów gospodarczych posiadających koncesję na wydobycie węgla brunatnego, prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Białopolu, gmina
Bogatynia

Zarządzenie nr 248 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta
sama część nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Paździornie, gmina
Kostomłoty, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 249 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku do Starosty Kłodzkiego o przejęcie od Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w
Krośnie Odrzańskim trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości położonej w Kłodzku przy ul.
Wyspiańskiego 2R

Zarządzenie nr 250 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 19,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. Na Ostatnim Groszu 70 we Wrocławiu, z
dotychczasowym najemcą lokalu, tj. Agnieszką Słupińską

Zarządzenie nr 251 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
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przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. Na Ostatnim Groszu 96 we Wrocławiu, z
dotychczasowymi najemcami lokalu, tj. Ewą Piwnik-Kowalską i Mirosławem Kowalskim

Zarządzenie nr 252 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Lotniczej 28B

Zarządzenie nr 253 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 254 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Bolesławiec, w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 255 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stoszowice

Zarządzenie nr 256 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Oławie w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 257 z dnia 23 czerwca 2015 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 258 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania "Zespołu do spraw oceny spełniania standardów
przez straże gminne (miejskie) z obszaru województwa dolnośląskiego oraz nadania certyfikatów"

Zarządzenie nr 259 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Złotoryja w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 260 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu roboczego

Zarządzenie nr 261 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym

Zarządzenie nr 262 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 11,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego przy ul. Kolistej 22 we Wrocławiu, z dotychczasowymi
najemcami lokalu, tj. Danutą i Andrzejem Wojciechowskimi

Zarządzenie nr 263 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ten sam udział wynoszący 1/2 zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Skarbu
Państwa, położonej w Głosce, gmina Miękinia z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 264 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze
darowizny, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z zasobu nieruchomości Gminy Wrocław lokalu mieszkalnego nr
4 znajdującego się w budynku położonym we Wrocławiu, przy ul. Grochowej 26

Zarządzenie nr 265 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 266 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w
budynku przy ul. Gimnazjalnej 17 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 267 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 218 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30
listopada 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 268 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ciechowie, gm. Środa Śląska

Zarządzenie nr 269 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
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trybu zawarcia na czas nieoznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość
zabudowana stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we Wróblowicach, gm. Miękinia

Zarządzenie nr 270 z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania
służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 271 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 Kunice

Zarządzenie nr 272 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 273 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych gradem
na terenie gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 274 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w filii Domu Pomocy
Społecznej "Magnolia" dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul. Norwida 3 w Głogowie

Zarządzenie nr 275 z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia
przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umów najmu lokali mieszkalnych i garażu, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych przy ul. Borowskiej 138a we Wrocławiu, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 276 z dnia 6 lipca 2015 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 277 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej, niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Niwicach,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 278 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Jakości Handldowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 279 z dnia 8 lipca 2015 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 2015 -
moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 280 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Oława

Zarządzenie nr 281 z dnia 8 lipca 2015 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 tereie Gminy Miejskiej Legnica

Zarządzenie nr 282 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Żukowice

Zarządzenie nr 283 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie odwołania członka składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 284 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, do współwłaścicieli i współużytkowników nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnej

Zarządzenie nr 285 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Szczytnej, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 286 z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego, do współwłaścicieli i współużytkowników nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości
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niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnej

Zarządzenie nr 287 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
tereie gminy Trzebnica

Zarządzenie nr 288 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
tereie gminy Syców

Zarządzenie nr 289 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Dziadowa Kłoda

Zarządzenie nr 290 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie 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 291 z dnia 14 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 303 z dnia 20 października 2014 r. w sprawie
powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego
spowodowanych przez klęski żywiołowe

Zarządzenie nr 292 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Polkowicach

Zarządzenie nr 293 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz użytkownika wieczystego, pawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Polkowicach, przy ul. Kasztanowej

Zarządzenie nr 294 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz uzytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej wasność Skarbu Państwa,
położonej w Polkowicach, przy ul. Kasztanowej 29

Zarządzenie nr 295 z dnia 15 lipca 2015 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 i huraganem na terenie gminy Międzylesie

Zarządzenie nr 296 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Czernica

Zarządzenie nr 297 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szklarskiej
Porębie przy ul. 1 Maja

Zarządzenie nr 298 z dnia 17 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 280 z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Oława

Zarządzenie nr 299 z dnia 17 lipca  2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
rzecz Gminy Śmigród, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Żmigrodzie, przy ul. Poznańskiej 8a

Zarządzenie nr 300 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 207 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25
maja 2015 r. w sprawie kontroli doraźnej w "FUNDACJI OTWÓRZ SERCE" ul. św. Jerzego 1A, 50-518 Wrocław

Zarządzenie nr 301 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Twardogóra

Zarządzenie nr 302 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli i użytkownika wieczystego nieruchomości przyległych prawa własności nieruchomości
położonej we Wrocławiu, przy ul. Ofiar Oświęcimskich
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Zarządzenie nr 303 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Szczytnej na rzecz użytkownika
wieczystego - Gminy Szczytna

Zarządzenie nr 304 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych
dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 305 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we Wrocławiu, obręb 0035-Maślice

Zarządzenie nr 306 z dnia 22 lipca 2015 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 Żórawina

Zarządzenie nr 307 z dnia 22 lipca 2015 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 Środa Śląska

Zarządzenie nr 308 z dnia 22 lipca 2015 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
huraganem na terenie gminy Kostomłoty

Zarządzenie nr 309 z dnia 22 lipca 2015 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 i huraganem  na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 310 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozdysponowania dodatkowego limitu do
zaopiniowanych wniosków przyznanych w ramach 30 części budżetu państwa na realizację zadań Programu integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w 2015 roku

Zarządzenie nr 311 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 312 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Polkowicach, przy ul. Kasztanowej

Zarządzenie nr 313 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych do produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
gradem, deszczem nawalnym, huraganem na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 314 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych do produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych
gradem na terenie gminy Udanin

Zarządzenie nr 315 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych do produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą
na terenie gminy Milicz

Zarządzenie nr 316 z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Oleśnica

Zarządzenie nr 317 z dnia 28 lipca 2015 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 Miękinia

Zarządzenie nr 318 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą,
gradem, deszczem nawalnym, huraganem na terenie gminy Bierutów

Zarządzenie nr 319 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą, na
terenie gminy Rudna

Zarządzenie nr 320 z dnia 31 lipca 2015 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 Syców

Zarządzenie nr 321 z dnia 31 lipca 2015 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 Domaniów

Zarządzenie nr 322 w sprawie powołania Zespołu ds. Monitorowania Zagrożeń i Utrzymania Polityki Bezpieczeństwa
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 323 z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Kłodzku

Zarządzenie nr 324 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Bogatyni

Zarządzenie nr 325 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Międzybórz

Zarządzenie nr 326 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 327 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, któej przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca
własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. św. Maksymiliana Kolbe, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 328 z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Damianowicach,
gmina Kobierzyce w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 329 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej

Zarządzenie nr 330 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, pomieszczenia gospodarczego znajdującego się w budynku
położonym w Snowidzy, gmina Mściwojów w granicach nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 331 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwrot, przekazanej w drodze darowizny
Skarbowi Państwa przez Gminę Kobierzyce, nieruchomości położonej w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 332 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Ireny
Mróz

Zarządzenie nr 333 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Skarbowi Państwa
udziału wynoszącego 1/2 w prawie współwłasności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Czernicy, gmina
Dobromierz

Zarządzenie nr 334 z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Łozinie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 335 z dnia 7 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 313 z dnia 24 lipca 2015 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 i huraganem na terenie gminy Kąty
Wrocławskie
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Zarządzenie nr 336 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zbycie w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 1 oraz nr 2,
stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Wałbrzychu, przy ul. Przemysłowej 1, na rzecz
dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 337 z dnia 10 sierpnia 2015 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 Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej

Zarządzenie nr 338 z dnia 10 sierpnia 2015 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 Lądku-Zdroju, przy ul. św. Jadwigi

Zarządzenie nr 339 z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeradowie-
Zdroju, przy ul. Kruczej

Zarządzenie nr 340 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kowarach

Zarządzenie nr 341 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szklarskiej
Porębie, przy ul. Piastowskiej 16

Zarządzenie nr 342 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia
31 grudnia 2020 r. umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Zakrzów, gmina
Oława, na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 343 z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do dnia
31 grudnia 2020 r. umowy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siedlce, gmina Oława, na
rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Zarzadzenie nr 344 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grochowicach,
gmina Kotla

Zarządzenie nr 345 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej
Rudzie

Zarządzenie nr 346 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej
Rudzie

Zarządzenie nr 347 z dnia 12 sierpnia 2015 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
huraganem na terenie gminy Wądroże Wielkie

Zarządzenie nr 348 z dnia 12 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 315 z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Milicz

Zarządzenie nr 349 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Niedźwiedzicach, gmina Chojnów z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność
małżonków Doroty Anny Frańczak-Herdzik oraz Mateusza Piotra Herdzika

Zarządzenie nr 350 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 1
roku, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, z dotychczasowym
dzierżawcą

Zarządzenie nr 351 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
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udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zawidowicach, gm. Bierutów, na
rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 352 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położona w Czerwonej Wodzie, gmina Węgliniec z dotychczasowym
dzierżawcą

Zarządzenie nr 353 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Bydgoskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 354 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Radomierzyce, gmina Zgorzelec, na rzecz Gminy Zgorzelec

Zarządzenie nr 355 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Koźlice, gmina
Zgorzelec, na rzecz Gminy Zgorzelec

Zarządzenie nr 356 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Radomierzyce, gmina Zgorzelec, na rzecz Gminy Zgorzelec

Zarządzenie nr 357 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa, położonej w obrębie Osiek Łużycki,
gmina Zgorzelec, na rzecz Gminy Zgorzelec

Zarządzenie nr 358 z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim

Zarządzenie nr 359 z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 2 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie nr 98, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 360 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie,
przy ul. Górnej

Zarządzenie nr 361 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze, przy ul.
Starojaworskiej  na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 362 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Krzywoustego 6a, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 363 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Krzywoustego 10a, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 364 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 39

Zarządzenie nr 365 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów realizujących zadania związane z poborem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody, prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Guzice, gmina
Polkowice

Zarządzenie nr 366 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku
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Zarządzenie nr 367 z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy, której przedmiotem
jest ten sam udział wynoszący po 1/5 w prawie własności dwóch zabudowanych nieruchomości gruntowych
stanowiących współwłasność Skarbu Państwa, położonych w Słupie, gmina Środa Śląska z dotychczasowym
dzierżawcą

Zarządzenie nr 369 z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Pieńsku, w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 370 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia

Zarządzenie nr 371 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Góra

Zarządzenie nr 372 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 373 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Sulików

Zarządzenie nr 374 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Cieszków

Zarządzenie nr 375 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Żmigród

Zarządzenie nr 376 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kłodzko

Zarządzenie nr 377 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Krotoszyce

Zarządzenie nr 378 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wdrożenia koncepcji scalenia nieruchomości stanowiących
siedziby i będących w dyspozycji organów administracji zespolonej i niezespolonej Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 379 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Marciszów

Zarządzenie nr 380 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kamienna Góra

Zarządzenie nr 381 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Grębocice

Zarządzenie nr 382 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Trzebnica

Zarządzenie nr 383 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lubawka
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Zarządzenie nr 384 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Pęcław

Zarządzenie nr 385 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Dobroszyce

Zarządzenie nr 386 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Chocianów

Zarządzenie nr 387 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bolków

Zarządzenie nr 388 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jordanów Śląski

Zarządzenie nr 389 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wąsosz

Zarządzenie nr 390 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Świdnica

Zarządzenie nr 391 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bolesławiec

Zarządzenie nr 392 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Niechlów

Zarządzenie nr 393 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą i
gradem na terenie gminy Strzegom

Zarządzenie nr 394 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Marcinowice

Zarządzenie nr 395 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 396 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wołów

Zarządzenie nr 397 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ząbkowice Śląskie

Zarządzenie nr 398 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Przemków

Zarządzenie nr 399 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
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terenie gminy Czarny Bór

Zarządzenie nr 400 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Żórawina

Zarządzenie nr 401 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jelenia Góra

Zarządzenie nr 402 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Miękinia

Zarządzenie nr 403 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Prochowice

Zarządzenie nr 404 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jeżów Sudecki

Zarządzenie nr 405 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą,
gradem i deszczem nawalnym  na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

Zarządzenie nr 406 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Stare Bogaczowice

Zarządzenie nr 407 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą,
gradem i deszczem nawalnym na terenie gminy Wrocław

Zarządzenie nr 408 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Nowogrodziec

Zarządzenie nr 409 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 410 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 411 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wiązów

Zarządzenie nr 412 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kostomłoty

Zarządzenie nr 413 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Zgorzelec

Zarządzenie nr 414 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jerzmanowa

Zarządzenie nr 415 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Siekierczyn

Zarządzenie nr 416 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Osiecznica

Zarządzenie nr 417 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Pielgrzymka

Zarządzenie nr 418 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Pieszyce

Zarządzenie nr 419 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 420 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ruja

Zarządzenie nr 421 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Podgórzyn

Zarządzenie nr 422 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Polkowice

Zarządzenie nr 423 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Stara Kamienica

Zarządzenie nr 424 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Warta Bolesławiecka

Zarządzenie nr 425 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Małych Dzieci w Jaworze, ul. Piastowska 12, 59-400 Jawor

Zarządzenie nr 426 z dnia 1 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykonującym
działalność leczniczą pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LOGICA"  Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gryfowie Śląskim przy ul. Kolejowej 25

Zarządzenie nr 427 z dnia 2 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 313 z dnia 12
września 2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 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., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 63b z dnia 11 marca 2014 r., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego
nr 34 z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 102 z dnia 23 marca 2015 r. oraz
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 110 z dnia 26 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 428 z dnia 2 września zmieniające Zarządzenie nr 244 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,
znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Krośnice

Zarządzenie nr 429 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kunice
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Zarządzenie nr 430 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Dobromierz

Zarządzenie nr 431 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Środa Śląska

Zarządzenie nr 432 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lubomierz

Zarządzenie nr 433 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Prusice

Zarządzenie nr 434 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Borów

Zarządzenie nr 435 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Przeworno

Zarządzenie nr 436 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Zawonia

Zarządzenie nr 437 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Mietków

Zarządzenie nr 438 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jemielno

Zarządzenie nr 439 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Nowa Ruda

Zarządzenie nr 440 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Leśna

Zarządzenie nr 441 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Szczytna

Zarządzenie nr 442 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy  Mirsk

Zarządzenie nr 443 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Olszyna

Zarządzenie nr 444 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Gaworzyce

Zarządzenie nr 445 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
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terenie gminy Kamienna Góra

Zarządzenie nr 446 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Janowice Wielkie

Zarządzenie nr 447 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ruja

Zarządzenie nr 448 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Oborniki Śląskie

Zarządzenie nr 449 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Głogów

Zarządzenie nr 450 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lubań

Zarządzenie nr 451 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Zagrodno

Zarządzenie nr 452 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kotla

Zarządzenie nr 453 z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Sobótka

Zarządzenie nr 454 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jemielno w okręgach wyborczych nr 1 i nr 12

Zarządzenie nr 455 z dnia 7 wrzesnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kondratowice

Zarządzenie nr 456 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Oława

Zarządzenie nr 457 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Strzelin

Zarządzenie nr 458 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy miejskiej Dzierżoniów

Zarządzenie nr 459 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Międzylesie

Zarządzenie nr 460 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Piława Górna

Zarządzenie nr 461 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
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terenie gminy Gromadka

Zarządzenie nr 462 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 463 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bolesławiec

Zarządzenie nr 464 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Złoty Stok

Zarządzenie nr 465 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lewin Kłodzki

Zarządzenie nr 466 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Platerówka

Zarządzenie nr 467 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Świerzawa

Zarządzenie nr 468 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lubin

Zarządzenie nr 469 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Nowa Ruda

Zarządzenie nr 470 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Domaniów

Zarządzenie nr 471 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Chojnów

Zarządzenie nr 472 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stara Kamienica, w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 473 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Jelenia Góra, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Podgórzynie z
przeznaczeniem na drogę dojazdową do nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Podgórzyńskiej 6, 6A i 6B

Zarządzenie nr 474 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Stare Bogaczowice, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Starych
Bogaczowicach, przy ul. Głównej z przeznaczeniem na ustanowienie miejsca pamięci poprzez umiejscowienie na
gruncie kamienia pamiątkowego, upamiętniającego 70. rocznicę repatriacji

Zarządzenie nr 475 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Niemcza

Zarządzenie nr 476 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy miejskiej Świdnica

Zarządzenie nr 477 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ziębice

Zarządzenie nr 478 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Złotoryja

Zarządzenie nr 479  z dnia 8 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Warta Bolesławiecka

Zarządzenie nr 480 z dnia 8 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 316 z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Oleśnica

Zarządzenie nr 481 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Radwanice

Zarządzenie nr 482 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Czernica

Zarządzenie nr 483 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Legnickie Pole

Zarządzenie nr 484 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Długołeka

Zarządzenie nr 485 z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 411 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wiązów

Zarządzenie nr 486 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wińsko

Zarządzenie nr 487 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Siechnice

Zarządzenie nr 488 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Mściwojów

Zarządzenie nr 489 z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 408 z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Nowogrodziec

Zarządzenie nr 490 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wądroże Wielkie

Zarządzenie nr 491 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Paszowice

Zarządzenie nr 492 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Żarów
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Zarządzenie nr 493 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 494 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Brzeg Dolny

Zarządzenie nr 495 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w drodze bezprzetargowej,
umowy użyczenia na czas nieoznaczony, części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 - z Powiatowym Urzędem Pracy

Zarządzenie nr 496 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Pieszycach, na rzecz Gminy Pieszyce

Zarządzenie nr 497 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia szkolenia wojewódzkiego
z zakresu zarządzania kryzysowego pk. "Bardo 2015"

Zarządzenie nr 498 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 499 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Świebodzicach

Zarządzenie nr 500 z dnia 11 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy miejskiej Głogów

Zarządzenie nr 501 z dnia 11 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy miejskiej Lubin

Zarządzenie nr 502 z dnia 11 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 503 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszanie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej w
Domaniowie 51

Zarządzenie nr 504 z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Goszczu, gmina Twardogóra - na rzecz Stowarzyszenia św. Magdaleny z siedzibą w Zawoni

Zarządzenie 505 z dnia 11 września 2015 r. uchylające zarządzenie nr 281 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
września 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.
Budziszyńskiej 37 m. 27

Zarządzenie nr 506 z dnia 11 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 476 z dnia 8 września 2015 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy miejskiej Świdnica

Zarządzenie nr 507 z dnia 14 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kowary

Zarządzenie nr 508 z dnia 14 września 2015 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Stoszowice

Zarządzenie nr 509 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Malczyce

Zarządzenie nr 510 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność
Jerzego Pawła oraz Anny Stanisławy Nowaków

Zarządzenie nr 511 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność
Jarosława i Anny Nataszy Tureckich

Zarządzenie nr 512 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zachowicach, gmina Kąty Wrocławskie z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność
Krzysztofa Franciszka Świerkosza i Marii Cecylii Borcz

Zarządzenie nr 513 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, z przeznaczeniem na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej współwłasność Lecha i Krystyny Wróblewskich

Zarządzenie nr 514 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Mieroszów

Zarządzenie nr 515 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działąch specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Świerzawa

Zarządzenie nr 516 z dnia 15 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 388 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Jordanów Śląski

Zarządzenie nr 517 z dnia 15 września 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Dzierżoniów

Zarządzenie nr 518 z dnia 15 września 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie Miasta Oleśnica

Zarządzenie nr 519 z dnia 15 września 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bielawa

Zarządzenie nr 520 z dnia 16 września 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Lądek-Zdrój

Zarządzenie nr 521 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul.
Nad Łomnicą 14

Zarządzenie nr 522 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Wałbrzychu, przy ul. Królewieckiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 523 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Piszkowicach, gmina Kodzko, na
rzecz Gminy Kłodzko

Zarządzenie nr 524 z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
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nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego, niezabudowanej nieruchomości będącej własnością
Skarbu Państwa, położonej w Niwnicach, gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 525 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wołowie, przy ul.
Rawickiej - na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 526 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Chwalimierzu, gmina Środa Śląska - na rzecz Gminy Środa Śląska

Zarządzenie nr 527 z dnia 21 wrzesnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich
nabyciu, położonych w budynku przy ul. Chałubińskiego 19 w Jeleniej Górze, w granicach nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 528 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 65 z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 529 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4, mieszczącego się w budynku
położonym w Strzelinie, przy ul. Brzegowej 55

Zarządzenie nr 530 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Bardo

Zarządzenie nr 531 z dnia 21 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 450 z dnia 3 wrzesnia 2015 r,  w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Lubań

Zarządzenie nr 532 z dnia 21 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 493 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 533 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Męcinka

Zarządzenie nr 534 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Ciepłowody

Zarządzenie nr 535 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Udanin

Zarządzenie nr 536 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Radków

Zarządzenie nr 537 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Walim

Zarządzenie nr 538 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wisznia Mała

Zarządzenie nr 539 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
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terenie gminy Boguszów-Gorce

Zarządzenie nr 540 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul.
Braniborskiej 58-69 - na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 541 z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 419 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 542 z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 460 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Piława Górna

Zarządzenie nr 543 z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 507 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Kowary

Zarządzenie nr 544 z dnia 23 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 539 z dnia 22 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Boguszów-Gorce

Zarządzenie nr 545 z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Mysłakowice

Zarządzenie nr 546 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Głuszyca

Zarządzenie nr 547 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Wałbrzych

Zarządzenie nr 548 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 549 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Gaworzycach

Zarządzenie nr 550 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca
własność Skarbu Państwa, położona w Trójcy, gmina Zgorzelec z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 551 z dnia 25 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 552 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
niegoraniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Cieszkowie

Zarządzenie nr 553 z dnia 25 września 2015 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 Białopolu, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 554 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej w Imbramowicach, gmina Żarów

Zarządzenie nr 555 z dnia 25 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 484 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Długołęka

Zarządzenie nr 556 z dnia 28 września 2015 r. uchylające zarządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18
stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
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własności lokalu mieszkalnego nr 8, z zasobu Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym
w Dzierżoniowie, przy os. Tęczowym 25b, z zachowaniem pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu przez jego najemcę
Ryszarda Manugiewicza

Zarządzenie nr 557 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i zawarcie na czas  nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 8,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Dzierżoniowie na Osiedlu Tęczowym 25b

Zarządzenie nr 558 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Jedlina-Zdrój

Zarządzenie nr 559 z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 4, mieszczącego się w budynku, położonym w Jeleniej
Górze, przy ul. Wolności 196, na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 560 z dnia 29 września 2015 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 Dzierżoniowie, przy ul. Ząbkowickiej 70

Zarządzenie nr 561 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Stronie Śląskie

Zarządzenie nr 562 z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 541 z dnia 23 września 2015 r.  w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 563 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych
Osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 564 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w FUNDACJI KRYSTYNY
CIOŁKOSZ "ZA SZYBĄ" al. Armii Krajowej 4A/4, 50-541 Wrocław, nr KRS 252666

Zarządzenie nr 565 z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 398 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Przemków

Zarządzenie nr 566 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Pieńsk

Zarządzenie nr 567 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczodrym,
gmina Długołęka w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 568 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom Dziecka Catharina" Nowe Siodło 73a, 58-350 Mieroszów

Zarządzenie nr 569 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki im.
św. Jadwigi przy ul. Aleje Jerozolimskie 24 w Brzegu Dolnym

Zarządzenie nr 570 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 571 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 572 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica
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Zarządzenie nr 573 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 574 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 575 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 576 z dnia 6 października 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 577 z dnia 7 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 279 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
lipca 2015 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 insytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 2015 - moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 578 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności oraz udziału Skarbu Państwa w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej i w
prawie własności budynku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Poznańskiej 8a w Żmigrodzie, na
rzecz Gminy Żmigród, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy

Zarządzenie nr 579 z dnia 8 października 2015 r. uchylające w części Zarządzenie nr 128 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 20 lipca 2004 r. zmienione Zarządzeniem nr 155 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności zabudowanych
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonych w gminie Wądroże Wielkie

Zarządzenie nr 580 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 309 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14
września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, prawa własności niezabudowanych
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonych w obrębie Chocianowiec, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 581 z dnia 8 października 2015 r. uchylające w części Zarządzenie nr 293 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 22 października 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa, położonej w obrębie Gać, gmina Oława, oznaczonej
geodezyjnie jako działki nr: 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, AM-1

Zarządzenie nr 582 z dndia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 97 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30
czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczoznego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz-
Laskowice

Zarządzenie nr 583 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 269 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25
września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wąsoszu, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 574, AM-13, obręb 0001 - Wąsosz, o powierzchni 0,2727 ha na rzecz właścicieli działek
przyległych

Zarządzenie nr 584 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 381 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego pawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Dęina, w gminie Jelcz-Laskowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym jako działka nr 146/2,
AM-4, o powierzchni 0,1188 ha

Zarządzenie nr 585 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 408 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17
grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dębina, w
gminie Jelcz-Laskowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym jako działka nr 143/2, AM-4, o
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powierzchni 0,1785

Zarządzenie nr 586 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 382 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w obrębie Dziuplina, w gminie Jelcz-
Laskowice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym jako działka nr 56/2, AM-1 o powierzchni 0,2700
ha

Zarządzenie nr 587 z dnia 8 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 124 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31
maja 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności
niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w obrębie Chwałowice, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 117, AM-1, o powierzchni 8,85 ha

Zarządzenie nr 588 z dnia 8 października 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 502 z dnia 10 września 2015 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 589 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Rzeczyca, przy ul. Odrzańskiej 12, gmina Środa Śląska

Zarządzenie nr 590 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kilianowie, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 591 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnej umowy użyczenia na rzecz
Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych "GODNOŚĆ" w Dzierżoniowie, lokalu użytkowego nr 3, stanowiącego własność
Skarbu Państwa, mieszczącego się w budynku położonym w Dzierżoniowie, przy ul. Świdnickiej 38

Zarządzenie nr 592 z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, na zapleczu
ul. Marszowickiej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej w
użytkowaniu wieczystym Tauron Ekoenergia sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Obrońców Pokoju 2B

Zarządzenie nr 593 z dnia 9 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 213 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w gminie Środa Śląska, obręb Święte

Zarządzenie nr 594 z dnia 9 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 170 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17
lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, prawa własności nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Święte, gmina Środa Śląska, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 224, AM-1,
obręb Święte, o powierzchni 0,12 ha

Zarządzenie nr 595 z dnia 9 października 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 270 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Wojciecha Partyki i
Marcina Partyki, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miękini, gmina
Miękinia, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 195/1, AM-1, obręb 0015-Miękinia, o
powierzchni 0,1087 ha w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, będących
własnością Wojciecha Partyki i Marcina Partyki

Zarządzenie nr 596 z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy części nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu, przy ul. Granicznej, z dotychczasowym dzierżawcą, tj.
Wieńczysławem Myśliwcem

Zarządzenie nr 597 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Męcinka w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 598 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
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własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 165

Zarządzenie nr 599 z dnia 14 października 2015 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 600 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Domaszczynie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 601 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Rokitkach, gmina Chojnów

Zarządzenie nr 602 z dnia 14 października 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowaia szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Węgliniec

Zarządzenie nr 603 z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji do
spraw szacowaia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na
obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Prusice

Zarządzenie nr 604 z dnia 14 października 2015 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 605 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krynicznie,
gmina Środa Śląska

Zarządzenie nr 606 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku
Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla osób starszych i z chorobą Alzheimera, mającym swoją siedzibę we wsi Jodłów 6/7,
gm. Międzylesie

Zarządzenie nr 607 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa
własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. A.
Mickiewicza 10, na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zarządzenie nr 608 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie bezprzetargowej 1/6 udziału
Skarbu Państwa w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego nr 5, w pomieszczeniach przynależnych do lokalu oraz
częściach wspólnych budynku przy ul. Parkowej 13 w Lubaniu i w prawie współużytkowania wieczystego gruntu  na
rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 609 z dnia 21 października 2015 r. uchylające zarzadzenie nr 235 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24
sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Antoniego Bitel i
Andrzeja Bitel, udziału Skarbu Państwa - 1/6 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5 oraz prznależnych do
lokalu pomieszczeń wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i prawie współużytkowania wieczystego
gruntu, położonego w Lubaniu przy ul. Parkowej 13, w granicach działki nr 100, obręb 0005, AM-4, o powierzchni
0,0194 ha stanowiącej własność Gminy Lubań oraz na rozłożenie na raty ceny za udział w ww. nieruchomości

Zarządzenie nr 610 z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osób fizycznych części nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy, przy
ul. Sudeckiej

Zarządzenie nr 611 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające zarzadzenie nr 530 z dnia 21 września 2015 r. w
sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych
produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Bardo

Zarządzenie nr 612 z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
w Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 613 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
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Dobkowie, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 614 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Kołodziejskiej

Zarządzenie nr 615 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 616 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na
okres 3 lat, kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Psie Pole 7, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 617 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Bukówce, gmina Lubawka

Zarządzenie nr 618 z dnia 27 października 2015 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. Złotoryjskiej 30, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 619 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 1 roku,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wrocławskiej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 620 z dnia 28 października 2015 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 na realizację zadań w ramach Programu
integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnoślaskim w roku 2016

Zarządzenie nr 621 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"

Zarządzenie nr 622 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Centrum
Usług Socjalnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 623 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim oraz sporządzenia listy Obrońców z Urzędu

Zarządzenie nr 625 z dnia 30 października 2015 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 Dobrej, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 626 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia
udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Żmigrodzie, przy ul. Poznańskiej 8a, na rzecz Gminy Żmigród

Zarządzenie nr 627 z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Zarządzenie nr 628 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 152 z dnia
5 maja 2015 r. w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 629 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Kudowy-Zdroju

Zarzadzenie nr 630 z dndia 6 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 578 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności oraz udzialu Skarbu
Państwa w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej i w prawie własności budynku,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Poznańskiej 8a w Żmigrodzie, na rzecz Gminy Żmigród, z
przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy

Zarządzenie nr 631 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim
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Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Zarządzenie nr 632 z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 279 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lipca
2015 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 2015 - moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 633 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Henryka Sienkiewicza 11

Zarządzenie nr 634 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, udziału w lokalu mieszkalnym nr 1, mieszczącym się w budynku położonym
w Szklarskiej Porębie, przy ul. Mikołaja Kopernika 8, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie
użytkowania wieczystego gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 635 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bogatynia, na rzecz Gminy
Bogatynia

Zarządzenie nr 636 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie nr 571 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego, na
rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 637 z dnia 10 listopada 2015 r.  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Jana Kilińskiego, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 638 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Domeyki 6A w Jeleniej Górze, w granicach
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje
pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 639 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Cieplickiej 54 w Jeleniej Górze, w granicach
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje
pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 640 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul.
Świdnickiej 38, na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarządzenie nr 641 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w prawie współużytkowania
wieczystego gruntu w granicach tej nieruchomości, położonej w Dzierżoniowie, na rzecz Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarządzenie nr 642 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 3
miesięcy, umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 27, położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 37,
stanowiącego własność Skarbu Państwa – z Liudmylą Norbą

Zarządzenie nr 643 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 3
miesięcy, umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w
budynku, położonym we Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 38 – z Wiktorią Borysławską

Zarządzenie nr 644 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 209 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12
lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – do dnia 31
grudnia 2020 r. umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Siedlimowicach, gmina Żarów, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 58/1, AM-1, obręb 0015-
Siedlimowice, o powierzchni 0,88 ha na rzecz spółki „Auto Cargo” s.c. Czesław i Krzysztof Peszko z siedzibą we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 645 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylające Zarządzenie nr 80 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 maja
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2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa własności
niezabudowanej nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, położonej w obrębie Siedlce, gmina Lubin

Zarządzenie nr 646 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we Wrocławiu, przy
ul. Szybkiej 2–10, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 647 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Uniegoszczu, gmina
Lubań, na rzecz Gminy Lubań

Zarządzenie nr 648 z dnia 10 listopada 2015 r. uchylające zarządzenie nr 576 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości
gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Senatorskiej, na
rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 649 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy
ul. Senatorskiej, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 650 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zagrodnie, gmina Zagrodno

Zarządzenie nr 651 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy i zawarcie na czas oznaczony 10 lat, kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama
część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pilchowice, gmina
Wleń, z Klubem Żeglarskim „Horyzont”

Zarządzenie nr 652 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Stara Kraśnica, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 653 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 654 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jemielno w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 655 z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej
Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 656 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Niechlów w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 657 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. Świdnickiej

Zarządzenie nr 658 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa prawa uzytkowania wieczystego, niezabudowanych nieruchomości będących
własnością Skarbu Państwa, położonych w obrębach: Strzegomice i Zatonie, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 659 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul.
R. Traugutta 86, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 660 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 661 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Stowarzyszeniu
Kulturalno-Artystycznym „Rita Baum” mającym siedzibę 50-077 Wrocław, ul. Ruska 46A, lokal 12/13, Nr KRS: 252165
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Zarządzenie nr 662 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków złożonych w ramach
Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 663 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce

Zarządzenie nr 664 z dnia 27 listopada 2015 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 665 z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnych umów najmu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, przy ul. Wiejskiej 2, na rzecz
Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 666 z dnia 27 listopada 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 615 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
części nieruchomości niezabudowanej położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 667 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie prowadzącym działalność leczniczą pod nazwą: Specjalistyczne Centrum Pielęgnacyjno-Opiekuńcze "EWA-
MED" Spółka z ograniczoną odpdowiedzialnością w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 49

Zarządzenie nr 668 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sosnówce, przy
ul. Czerwona Dolina 11, gmina Podgórzyn

Zarządzenie nr 669 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnikach
Nad Kaczawą, gmina Kunice

Zarządzenie nr 670 z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
rzecz Gminy Żmigród, udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Żmigrodzie, przy ul. Poznańskiej 8a

Zarządzenie nr 671 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Bolesława
Krzywoustego w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 672 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Duninie, gmina Krotoszyce na rzecz
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, Oddział Wrocław

Zarządzenie nr 673 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem Skarbu Państwa w
prawie współużytkowania wieczystego gruntu w granicach tej nieruchomości, położonej w Dzierżoniowie, na rzecz
Powiatu Dzierżoniowskiego

Zarządzenie nr 674 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Zebrzydowej, gmina Nowogrodziec i
w Szczytnicy, gmina Warta Bolesławiecka - na rzecz PKP Polskei Linie Kolejowe S.A.

Zarządzenie nr 675 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Ramiszów, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 676 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej dwoma garażami stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Lotników 1

Zarządzenie nr 677 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w
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Wałbrzychu, przy ul. Lotników 1

Zarządzenie nr 678 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej położonej w Trestnie, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 679 z dnia 10 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 680 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"

Zarządzenie nr 681 z dnia 11 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 291 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16
sierpnia 2013 r. zmienione Zarządzeniem nr 124 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2015 r. oraz Zarządzeniem
nr 257 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o
dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwa "Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"

Zarządzenie nr 682 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 683 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania "Zespołu ds. dokonania przeglądu i oceny
funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu"

Zarządzenie nr 684 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Ścinawce Dolnej 17

Zarządzenie nr 685 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w podmiocie wykonującym
działalność leczniczą pod nazwą: „Parco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Med Serwis” Spółka komandytowo-
akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 2–6

Zarządzenie nr 686 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 410 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 687 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 468 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Lubin

Zarządzenie nr 688 z dnia 16 grudnia 2015 r.  zmieniające Zarządzenie nr 396 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wołów

Zarządzenie nr 689 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguszowie Gorcach, przy ul. Bartosza Głowackiego

Zarządzenie nr 690 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej w Radwanicach,
gmina Siechnice

Zarzadzemoe nr 691 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Krośnice

Zarządzenie nr 692 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki
"Przyszłość" w Lubinie przy ul. Wrzosowej 4a

Zarządzenie nr 693 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 r.

Zarządzenie nr 694 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2016 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 695 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na
terenie gminy Kunice

Zarządzenie nr 696 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3
lat, kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Strzelinie, przy
ul. Ząbkowickiej 31, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 697 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
niegoraniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Czerwonej
Wodzie, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 698 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Małego Dziecka Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvator" 58-301 Wałbrzych, ul. Asnyka 13

Zarządzenie nr 699 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 700 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie powołania "Zespołu ds. dokonania przeglądu i oceny
funkcjonowania jednostek administracji zespolonej podległej Wojewodzie Dolnośląskiemu"

Zarządzenie nr 701 z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. w Polanicy-Zdroju, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój

Zarządzenie nr 702 z dnia 24 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie nr 490 z dnia 9 wrzesnia 2015 r. w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wądroże Wielkie

Zarządzenie nr 703 z dnia 24 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia zespołu do spraw inwentaryzacji mienia Skarbu
Państwa

Zarządzenie nr 704 z dnia 29 grudnia 2015 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 705 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Świeradowie-Zdroju przy ul. Nabrzeżnej

Zarządzenie nr 706 z dnia 29 grudnia 2015 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 707 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat
kolejnej umowy nieodpłatnego użyczenia lokalu użytkowego, położonego w Legnickim Polu, przy ul. Henryka
Pobożnego 4, na rzecz Gminy Legnickie Pole

Zarządzenie nr 708 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 709 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej, na czas oznaczony do 10 lat, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29 – z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 710 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 661 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Stowarzyszeniu Kulturalno-Artystycznym "Rita
Baum" mającym siedzibę 50-077 Wrocław, ul. Ruska 46A, lokal 12/13, Nr KRS: 252165

Zarządzenie nr 711 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Słone,
gmina Kudowa-Zdrój oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży

Zarządzenie nr 712 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Węglińcu, przy ul. Karola Wojtyły 16,
na rzecz Gminy Węgliniec

Zarządzenie nr 713 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
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prawa własności działek gruntu, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Borzygniewie przy ul. Wodnej,
gmina Mietków, na rzecz dotychczasowych dzierżawców, którym przyznano pierwszeństwo w ich nabyciu
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