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2016

Zarządzenie nr 1 z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez
Wicewojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 2 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, położonej w Strzelinie, przy ul.
Bolka Świdnickiego 14, z Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie

Zarządzenie nr 3 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Pogorzała, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 4 z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności części
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu

Zarządzenie nr 5 z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych

Zarządzenie nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 216 z dnia 19
sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie nr 7 z dnia 11 stycznia 2016 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., 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.,
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 110 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Zarządzeniem Wojewody
Dolnośląskiego nr 427 z dnia 2 września 2015 r.

Zarządzenie nr 8 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w
Trzebnicy ul. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica

Zarządzenie nr 9 z dnia 13 stycznia 2016 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 10 z dndia 18 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 11 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Lubinie w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 12 z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2016 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

https://bip.duw.pl/download/2/8345/Zarzadzenienr1.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8345/Zarzadzenienr1.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8370/Zarzadzenienr2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8370/Zarzadzenienr2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8370/Zarzadzenienr2.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8371/Zarzadzenienr3.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8371/Zarzadzenienr3.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8371/Zarzadzenienr3.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8372/Zarzadzenienr4.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8372/Zarzadzenienr4.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8372/Zarzadzenienr4.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8373/Zarzadzenienr5.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8373/Zarzadzenienr5.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8374/Zarzadzenienr6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8374/Zarzadzenienr6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8374/Zarzadzenienr6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8374/Zarzadzenienr6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8374/Zarzadzenienr6.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8375/Zarzadzenienr7.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8376/Zarzadzenienr8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8376/Zarzadzenienr8.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8377/Zarzadzenienr9.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8377/Zarzadzenienr9.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8377/Zarzadzenienr9.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8410/Zarzadzenienr10.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8410/Zarzadzenienr10.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8411/Zarzadzenienr11.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8411/Zarzadzenienr11.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8449/Zarzadzenienr12.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8449/Zarzadzenienr12.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/8449/Zarzadzenienr12.pdf


Zarządzenie nr 13 z dnia 25 stycznia 2016 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 14 z dnia 25 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 15 z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 16 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Sudeckim Domu Seniora
"Słoneczna Polana" w Szklarskiej Porębie, ul. Franciszkańska 30

Zarządzenie nr 17 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Straży Miejskiej w Górze

Zarządzenie nr 18 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, prawa własności części nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Borowej, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 19 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Władysława Reymonta 2a

Zarządzenie nr 20 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lasowie, gmina Pieńsk

Zarządzenie nr 21 z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów
leczniczych na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 22 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Domaszczynie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 23 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Leśne
Zacisze" w Kliczkowie 60

Zarządzenie nr 24 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w
Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Zarządzenie nr 25 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 26 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Ruszowie, gmina Zgorzelec, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 27 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 28 z dnia 15 lutego 2016 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 29 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Dębrzyniku, gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 30 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu
na stanowisko Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Zarządzenie nr 31 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której
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przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Szklarach, gmina
Ząbkowice Śląskie, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 32 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Ruszowie, gmina Zgorzelec, na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Zarządzenie nr 33 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony, tj. do dnia 31
grudnia 2020 r., umowy użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Radwanicach i Siechnicach, gmina Siechnice – na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 34 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony, tj, do dnia 31
grudnia 2020 r., umowy użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Blizanowicach i Trestnie, gmina Siechnice – na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 35 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony, tj, do dnia 31
grudnia 2020 r., umowy użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Siechnicach – na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 36 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Mysłakowicach

Zarządzenie nr 37 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych
budynku i prawie współwłasności gruntu, nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, położonej w
Snowidzy, gmina Mściwojów

Zarządzenie nr 38 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie dolnośląskim w 2016 roku

Zarządzenie nr 39 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Dusznikach-Zdroju

Zarządzenie nr 40 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 41 z dnia 25 lutego 2016 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 2016 r.

Zarządzenie nr 42 z dnia 1 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 43 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą pod nazwą: Caritas Diecezji Świdnickiej, ul. Westerplatte 4-6, 55-100 Świdnica

Zarządzenie nr 44 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zbytowej, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 45 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zbytowej, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 46 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Leśne
Zacisze" w Kliczkowie 60

Zarządzenie nr 47 z dnia 7 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 48 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Sycowie

Zarządzenie nr 49 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Oleśnicy

Zarządzenie nr 50 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości zabudowanych, położonych w Lubinie przy ul. Marii
Skłodowskiej-Curie, na prawo własności nieruchomości zabudowanej stanowiacej własność Powiatu Lubińskiego,
położonej w Lubinie przy ul. Odrodzenia 26

Zarządzenie nr 51 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umów o dofinansowanie zadań określonych w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 "Maluch - edycja 2016 - moduł 2 i 3"

Zarządzenie nr 52 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ząbkowicach Śląskich, Plac Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Zarządzenie nr 53 z dnia 10 marca 2016 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 54 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wichrowie, gmina Kostomłoty, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 55 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Wichrowie,
gmina Kostomłoty, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 56 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Piersnie, gmina
Kostomłoty, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 57 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Zgogrzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 58 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Korytowie, gmina
Kłodzko

Zarządzenie nr 59 z dnia 10 marca 2016 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 60 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piszkawie, gmina Oleśnica na
prawo własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Ewy Żuchowskiej-Piwowar i Krzysztofa
Piwowara

Zarządzenie nr 61 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich przy ul. 1 Maja 43 oraz w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131

Zarządzenie nr 62 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 63 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
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Zarządzenie nr 64 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 65 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Antoniowie, gmina Stara Kamienica

Zarządzenie nr 66 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Olszynie

Zarządzenie nr 67 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 68 z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 69 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, nieruchomości niezabudowanej położonej w Radwanicach, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 70 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 71 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 709 Wojewody Dolnośląskiego 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

Zarządzenie nr 72 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 73 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Bogatyni, przy ul. II armii Wojska Polskiego, na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 74 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Bogatyni, przy ul. II Armii Wojska Polskiego, na rzecz dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 75 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 76 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, na czas
oznaczony 3 lat, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ziębicach
przy pl. Strażackim 8 – z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach
Śląskich

Zarządzenie nr 77 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
wstępnej oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji zadania konkursowego pod
nazwą: „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”

Zarządzenie nr 78 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
wstępnej oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji zadania konkursowego pt.
„Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Zarządzenie nr 79 z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 662 Wojewody Dolnośląskiego 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 80 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Polanicy-Zdroju
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Zarządzenie nr 81 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 82 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia I edycji
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem "112 - ratuje życie"

Zarządzenie nr 83 z dnia 30 marca 2016 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
24a, gmina Leśna

Zarządzenie nr 84 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lewinie Kłodzkim

Zarządzenie nr 85 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym, udziałem w częściach wspólnych
budynku w prawie współwłasności gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pobiednej przy ul. Dworcowej 24, gmina Leśna

Zarządzenie nr 86 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 216 z dnia 19
sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C+E lub D1, D1+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego,
zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 87 z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 88 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borzygniewie, gmina
Mietków

Zarządzenie nr 89 z dnia 7 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie 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 90 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Kłodzku

Zarządzenie nr 91 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chocianowcu,
gmina Chocianów

Zarządzenie nr 92 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chocianowcu,
gmina Chocianów

Zarządzenie nr 93 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie
użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Dzierżoniowie, przy ul.
Świdnickiej 38

Zarządzenie nr 94 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 1/2
udziału Skarbu Państwa w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Piskorzowie, gmina
Domaniów, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 95 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu do spraw koordynacji
zabezpieczenia 31 Światowych Dni Młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego
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Zarządzenie nr 96 z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 621 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
października 2015 r., zmienione Zarządzeniem nr 680 Wojewody Dolnośląskiego 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 97 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu tej samej części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 98 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażnia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
miejscowości Przejęsław, gmina Osiecznica

Zarządzenie nr 99 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Wałbrzychu, przy ul. Jana Matejki 5

Zarządzenie nr 100 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku
Adopcyjnym "NADZIEJA" w Jeleniej Górze przy ul. Sobieskiego 80/1

Zarządzenie nr 101 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu przy ul. Katedralnej 4/12

Zarządzenie nr 102 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej – Ośrodku Adopcyjnym we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7

Zarządzenie nr 103 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki "Maria" w
Legnicy przy ul. Gliwickiej 6

Zarządzeinie nr 104 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Wspólnoty
Osób, Rodzin i Samotnych Matek z Dziećmi ''ARKA'' w Bogatyni, ul. Białogórska 2F, 59-920 Bogatynia

Zarządzenie nr 105 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
dolnośląskiego

Zarządzenie nr 106 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji
Programu Osłonowego pod nazwą " Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Zarządzenie nr 107 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 152 z dnia
5 maja 2015 roku w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 108 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki im. św.
Jadwigi w Szalejowie Górnym 10

Zarządzenie nr 109 z dnia 6 maja 2016 r. uchylające zarządzenie nr 99 Wojewody Dolnośląskiego 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 nieruchomośąć stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Ząbkowicach Śląskich, z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 110 z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 707 Wojewody Dolnośląskiego 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 111 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie, na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej
umowy dzierżawy tej samej części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Jeleniej Górze, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 112 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego, części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Stary Węgliniec, gmina Węgliniec
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Zarządzenie nr 113 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część powierzchni użytkowej budynku stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4

Zarządzenie nr 114 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część powierzchni użytkowej budynku stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4

Zarządzenie nr 115 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część powierzchni użytkowej budynku stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4

Zarządzenie nr 116 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, do 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część powierzchni użytkowej budynku stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki 4 

Zarządzenie nr 117 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, na okres 10
lat, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Domaniowie – ze
Stowarzyszeniem Socjalnym „Korab”

Zarządzenie nr 118 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, tj. lokal znajdujący się w budynku
usytuowanym we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31–33, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 119 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gościszowie, gmina Nowogrodziec

Zarządzenie nr 120 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Siechnice prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Radwanicach

Zarządzenie nr 121 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Ząbkowicach Śląskich

Zarządzenie nr 122 z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy
Legnica, położonej w Legnicy, przy ul. Poznańskiej, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 123 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Polkowicach w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 124 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Staszowice

Zarządzenie nr 125 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Niedźwiedzicach, gmina Chojnów

Zarządzenie nr 126 z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym we
Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, ul. Lekcyjna 29, 59-169 Wrocław, Placówka nr 3 ul. Legnicka 21/9,
53-671 Wrocław

Zarządzenie nr 127 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami
Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 128 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację
Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Zarządzenie nr 129 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację
Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”
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Zarządzenie nr 130 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i udziału w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym
2016 w dniach 7–17 czerwca 2016 r. na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 131 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w
infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe

Zarządzenie nr 132 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i
2017

Zarządzenie nr 133 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację
Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Zarządzenie nr 134 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucja energii elektrycznej, prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie przy ul. Kolejowej

Zarządzenie nr 135 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału
przysługującego Skarbowi Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Zgorzelcu przy ul.
Broniewskiego – na rzecz Gminy Miejskiej Zgorzelec

Zarządzenie nr 136 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Górcu, Górzec nr 21, 57-100 Strzelin

Zarządzenie nr 137 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wołowie przy ul.
Stawowej 8

Zarządzenie nr 138 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Górze, przy ul. Kościuszki 4

Zarządzenie nr 139 z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Obornikach Śląskich przy ul. Parkowej 6

Zarządzenie nr 140 z dnia 4 czerwca 2016 r. w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii

Zarządzenie nr 141 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej 1/2
udziału Skarbu Państwa w prawie współwłasności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Wierzbicach, gmina
Kobierzyce, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 142 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Jeleniej Górze, przy
ul. Morcinka 33a, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 143 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Jeleniej Górze, przy
ul. Morcinka 33a, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 144 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 304 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla
województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 145 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Męcinka w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 146 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie nr 147 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław
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Zarządzenie nr 148 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 149 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Starostwie Powiatowym w Strzelinie

Zarządzenie nr 150 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 151 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
składającej się z sześciu działek gruntu, położonych w Warcie Bolesławieckiej, gmina Warta Bolesławiecka

Zarządzenie nr 152 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
użyczenia, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2K na rzecz Powiatu Kłodzkiego

Zarządzenie nr 153 z dnia 23 czerwca 2016 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 Lądek Zdrój

Zarządzenie nr 154 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzydlinie Małej
16, gmina Wołów

Zarządzenie nr 155 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 156 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, na rzecz Gminy
Chojnów

Zarządzenie nr 157 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Miejscowości Borzygniew, gmina Mietków

Zarządzenie nr 158 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, na rzecz Gminy
Chojnów

Zarządzenie nr 159 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, na rzecz Gminy
Chojnów

Zarządzenie nr 160 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, na rzecz Gminy
Chojnów

Zarządzenie nr 161 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego

Zarządzenie nr 162 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chobieni, gmina Rudna

Zarządzenie nr 163 z dnia 28 czerwca 2016 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 164 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie
własności działki, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 19

Zarządzenie nr 165 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz prawie
własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Batalionów

https://bip.duw.pl/download/2/9337/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9337/Zarzadzenienr148.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9338/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9338/Zarzadzenienr149.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9349/Zarzadzenienr150.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9350/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9350/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9350/Zarzadzenienr151.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9351/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9351/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9351/Zarzadzenienr152.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9352/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9352/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9352/Zarzadzenienr153.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9353/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9353/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9353/Zarzadzenienr154.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9354/Zarzadzenienr155.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9354/Zarzadzenienr155.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9355/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9355/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9355/Zarzadzenienr156.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9356/Zarzadzenienr157.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9356/Zarzadzenienr157.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9356/Zarzadzenienr157.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9357/Zarzadzenienr158.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9357/Zarzadzenienr158.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9357/Zarzadzenienr158.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9358/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9358/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9358/Zarzadzenienr159.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9359/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9359/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9359/Zarzadzenienr160.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9396/Zarzadzenienr161.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9396/Zarzadzenienr161.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9397/Zarzadzenienr162.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9397/Zarzadzenienr162.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9398/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9398/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9398/Zarzadzenienr163.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9399/Zarzadzenienr164.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9399/Zarzadzenienr164.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9399/Zarzadzenienr164.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9400/Zarzadzenienr165.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9400/Zarzadzenienr165.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/9400/Zarzadzenienr165.pdf


Chłopskich 19

Zarządzenie nr 166 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 167 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale
Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 168 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie postępowania z dokumentacją napływającą i wytwarzaną w
toku działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 169 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Fundacji Pociecha" ul.
Grabiszyńska 240/22, 53-235 Wrocław

Zarzadzenie nr 170 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowana garażem, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Władysława Reymonta 2, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 171 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Ścinawce Średniej, przy ul. Obrońców Westerplatte 5, gmina Radków

Zarządzenie nr 172 z dnia 5 lipca 2016 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 Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 173 z dnia 5 lipca 2016 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 174 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas
nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w miejscowości
Radakowice przy ul. Ogrodowej 5, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 175 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Marcinowice

Zarządzenie nr 176 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Bolesławcu, ul. Obrońców Helu 10, 59-700 Bolesławiec

Zarządzenie nr 177 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Czarny Bór

Zarządzenie nr 178 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku - na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 179 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku - na rzecz
użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 180 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz oceny merytorycznej ofert złożonych w celu realizacji Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR"
na lata 2015-2020 - Edycja 2016

Zarządzenie nr 181 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Zarządzenie nr 182 z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania
Komisji do oceny wniosków złożonych w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014-2020

Zarządzenie nr 183 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 175 z dndia 8
lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marcinowice
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Zarządzenie nr 184 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim "Senior - WIGOR" na lata 2015-2020 - Edycja 2016 moduł I i II

Zarządzenie nr 185 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie aktualizacji Wojewódziego planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii

Zarządzenie nr 186 z dnia 18 lipca 2016 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 Wrocław

Zarządzenie nr 187 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej
nieruchomości, położonej w Pomianowie Górnym, gmina Kamieniec Ząbkowicki

Zarządzenie nr 188 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 189 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju

Zarządzenie nr 190 z dnia 25 lipca 2016 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Głogowie, przy ul. Północnej 20

Zarządzenie nr 191 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 27, położonego we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej 37, stanowiącego
własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 192 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 38, stanowiącego
własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 193 z dnia 25 lipca 2016 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 194 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym – grad na terenie gminy Ciepłowody w 2016 r.

Zarządzenie nr 195 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Legnica, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 196 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Fundacji Pociecha" ul.
Oleśnicka 4/1, 50-320 Wrocław

Zarządzenie nr 197 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Wsi Wielkiej, gmina
Paszowice

Zarządzenie nr 198 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Bogatyni, w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 199 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Ubocze, gmina
Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 200 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 "Sasanka"

Zarządzenie nr 201 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 "Zawilec"

Zarządzenie nr 202 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
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Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 "Szafirek"

Zarządzenie nr 203 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Legnica,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 204 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Legnica,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Siemianowickiej na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 205 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Legnica, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej na rzecz Gminy Legnica

Zarządzenie nr 206 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr  207 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu
odpowiedzialności Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 208 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa wynoszącego 288/7680 w prawie współwłasności nieruchomości zabudowanej, położonej w Tyńcu
Małym, gmina Kobierzyce, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 209 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Kłodzku, przy ul. Daszyńskiego 18

Zarządzenie nr 210 z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej w Kłodzku,
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2

Zarządzenie nr 211 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej niezabudowanej, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Jawor, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze, pomiędzy ulicami Wrocławska i Wiejską, na rzecz Gminy Jawor

Zarządzenie nr 212 z dnia 8 sierpnia 2016 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 213 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
użyczenia, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu na rzecz Gminy Wrocław

Zarządzenie nr 214 z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od osoby fizycznej części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 215 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa od Gminy Miejskiej Bolesławiec nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w
Bolesławcu, przy ul. A. Cieszkowskiego

Zarządzenie nr 216 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul.
Karkonoskiej

Zarządzenie nr 217 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości położonej w
Strzegomiu, przy ul. Czerwonego Krzyża 1

Zarządzenie nr 218 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezabudowana położona w Budczycach
stanowiąca własność Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Zawonia
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Zarządzenie nr 219 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 1 roku
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości niezabudowanej położona w
Miszkowicach, gmina Lubawka, stanowiąca własność Skarbu Państwa, na rzecz Gminy Lubawka

Zarządzenie nr 220 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 221 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie zarządzenia otwarcia lokalu mieszkalnego mieszczącego się
w budynku nr 152, położonym w miejscowości Pielgrzymka (gmina Pielgrzymka, powiat złotoryjski, województwo
dolnośląskie), innych pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanych jak również znajdujących się w tym lokalu i
pomieszczeniach schowków, oraz w sprawie powołania komisji do wykonania powyższych czynności

Zarządzenie nr 222 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym – grad na terenie gminy Sobótka w 2016 r.

Zarządzenie nr 223 z dnia 23 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 224 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym – susza na terenie gminy Oława w 2016 r.

Zarządzenie nr 225 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 226 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3
lat, kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego we Wrocławiu,
przy ul. Tramwajowej 2, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 227 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 172 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3
lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania algorytmu podziału dotacji na utrzymanie miejsc pracy
realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 228 z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 229 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu przy ul. Leona Kruczkowskiego

Zarządzenie nr 230 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w „Instytucie Wsparcia
Organizacji Pozarządowych” we Wrocławiu przy ulicy Szymanowskiego 6/3

Zarządzenie nr 231 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych

Zarządzenie nr 232 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Wińsko

Zarządzenie nr 233 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w placówce
opiekuńczo-wychowawczej "Dom Mały i Duży w Kłodzku" z siedzibą w Kłodzku przy ul. Rodzinnej 61

Zarządzenie nr 234 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w
miejscowości Działoszyn, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 235 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Mieroszów, udziałów Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w
Mieroszowie, przy ul. Stefana Żeromskiego 32

Zarządzenie nr 236 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
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wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej programy lokalne oraz wnioski na realizację zadań
w ramach programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie dolnośląskim w
roku 2017

Zarządzenie nr 237 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Hubska 7, 50-501 Wrocław

Zarządzenie nr 238 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi
Procedur Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 239 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu przy ul. Dąbrowszczaków nr 10

Zarządzenie nr 240 z dndia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokali mieszkalnych nr 1 i 2, położonych w Dzierżoniowie przy ul. M. Kopernika 11s

Zarządzenie nr 241 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sprostowania załącznika nr 1 do zarządzenia nr 623/2015
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz sporządzeniu listy Obrońców z Urzędu

Zarządzenie nr 242 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Górze, przy ul. Armii Polskiej 15

Zarządzenie nr 243 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, na
czas oznaczony do 3 lat, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej
Górze przy ul. Wiejskiej 29, z Dolnośląską Komendą Ochotniczych Hufców Pracy we Wrocławiu

Zarządzenie nr 244 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, na
czas oznaczony do 2 lat, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej
Górze przy ul. Wiejskiej 29, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 245 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego z siedzibą w Targowicy 32

Zarządzenie nr 246 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w miejscowości Święte, gmina Środa Śląska

Zarządzenie nr 247 z dnia 20 wrzesnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności zabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej, na rzecz użytkownika wieczystego, Gminę Legnica

Zarządzenie nr 248 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Hotelu Seniora CM w
Marcinowicach przy ul. Świdnickiej 14

Zarządzenie nr 249 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

Zarządzenie nr 250 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony
kolejnych umów najmu, których przedmiotem są lokale mieszkalne nr 3, 4, 5, 7, 8 położone w Dzierżoniowie przy ul.
Mikołaja Kopernika 11s, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 251 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 11, położony w Dzierżoniowie przy ul. Mikołaja Kopernika
11s, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 252 z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal mieszkalny nr 12, położony w Dzierżoniowie przy ul. Mikołaja Kopernika
11s, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 253 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
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Społecznej "Miłosierny Samarytanin" we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 28

Zarządzenie nr 254 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Borzygniewie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 255 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
użyczenia, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Szczedrzykowicach na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 256 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
użyczenia, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Wągrodnie na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 257 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy
użyczenia, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lasowicach na rzecz Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 258 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 10 lat,
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest udział Skarbu Państwa w nieruchomości gruntowej zabudowanej,
położonej w Długołęce przy ul. Wrocławskiej 10, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 259 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu, obręb 0035 Maślice

Zarządzenie nr 260 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Świdnicy przy ul. Częstochowskiej

Zarządzenie nr 261 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w miejscowości Budczyce, gmina Zawonia

Zarządzenie nr 262 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach, gmina
Radwanice na rzecz Gminy Radwanice

Zarządzenie nr 263 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości
w zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 264 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w
Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 265 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji
budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 266 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ocicach, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 267 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie regulacji zasad funkcjonowania i eksploatacji systemu
łączności radiowej na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie 268 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Kątach
Wrocławskich

Zarządzenie 269 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "AXIS Stowarzyszenie
pomocy dla chorych po urazie rdzenia kręgowego" we Wrocławiu przy ulicy Bierutowskiej 23

Zarządzenie 270 z dnia 10 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 621 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
października 2015 r., zmienione Zarządzeniem nr 680 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. oraz
Zarządzeniem nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny
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wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "PROGRAM ROZWOJU
GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019"

Zarządzenie nr 271 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Górze w okręgu wyborczym Nr 2

Zarządzenie nr 272 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Paszowice w okręgu wyborczym Nr 5

Zarządzenie nr 273 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej
umowy najmu tych samych części nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Legnicy przy ul. Adama Asnyka 6 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 274 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej
umowy najmu tej samej części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy przy ul. Asnyka 6 z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 275 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. monitorowania
Programu „Rodzina 500 plus”

Zarządzenie nr 276 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we wsi Krzeszów, gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 277 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia procedury monitorowania realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym

Zarządzenie nr 278 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody Nr 249 z dnia 26
września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnicy, ul. Wojska
Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

Zarządzenie nr 279 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej Gminy Lubomierz, w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 280 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do
3 lat, 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 281 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa
własności części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ocicach, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 282 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 21
grudnia 2018 r. kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część, o powierzchni 0,0940 ha
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana
Połbina 1, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Fundacji „HOBBIT”,
z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzenie nr 283 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3
lat kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część, o powierzchni 0,0934 ha nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul. Obrońców Pokoju 2b,
pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Gminy Karpacz

Zarządzenie nr 284 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Polskim
Towarzystwie Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu", 58-309 Wałbrzych, ulica Krasińskiego 8

Zarządzenie nr 285 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 286 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 287 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2016
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Zarządzenie nr 288 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 269 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 10 października 2016 r. w sprawie kontroli doraźnej w "AXIS" Stowarzyszenie pomocy dla chorych po urazie
rdzenia kręgowego" we Wrocławiu przy ul. Bierutowskiej 23

Zarządzenie nr 289 z dnia 27 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 216 z dnia
19 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E oraz nadania jej regulaminu
wewnętrznego, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 r. oraz
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 86 z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie nr 290 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym Nr 9

Zarządzenie nr 291 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Domu dla osób
starszych STARZYK" w Jedlinie Zdroju przy ul. Chojnowskiej 9

Zarządzenie nr 292 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do oceny programów lokalnych oraz
wniosków na realizację zadań w 2017 roku w ramach Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata
2014–2020

Zarządzenie nr 293 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 294 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 295 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 296 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 297 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
we Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do części nieruchomości położonej w
Świdnicy, przy ul. Ofiar Oświęcimskich

Zarządzenie nr 298 z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Nowej Wsi Złotoryjskiej, gmina Złotoryja

Zarządzenie nr 299 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Oleśnicy

Zarządzenie nr 300 z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów
leczniczych na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 301 z dnia 4 listopada 2016 r. w  sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie wykonującym dzialalność leczniczą pod nazwą: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Wołów

Zarządzenie nr 302 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki ASPIR we
Wrocławiu przy ul. W. Berenta 7A

Zarządzenie nr 303 z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie nr 304 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kwieciszowicach,
gmina Mirsk na rzecz Gminy Mirsk

Zarządzenie nr 305 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miszkowicach,
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gmina Lubawka, na rzecz użytkownika wieczystego – Gminy Lubawka

Zarządzenie nr 306 z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony, kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest lokal użytkowy, stanowiący własność Skarbu Państwa, znajdujący się w
budynku położonym we Wrocławiu, przy ul. Podwale 31-33, z dotychczasowym najemcą 

Zarządzenie nr 307 z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanaitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym
położonym na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 308 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 309 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku przy ul.
Stanisława Wyspiańskiego 21

Zarządzenie nr 310 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości położonej w miejscowości Krościna Wielka, gmina Prusice, na
nieruchomość stanowiąca współwłasność osób fizycznych, Elżbiety i Edwarda Bąk, położona w miejscowości Krościna
Wielka, gmina Prusice

Zarządzenie nr 311 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
wsi Działoszyn, gmina Bogatynia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 312 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
wsi Wyszków, gmina Bogatynia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

Zarządzenie nr 313 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w "Ośrodku Opiekuńczo-
Rehabilitacyjnym dla Osób Starszych i Osób z Chorobą Alzheimera" w Jodłowie 6-7

Zarządzenie nr 314 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu, przy ul. Gajowej/Wesołej

Zarządzenie nr 315 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej
umowy najmu której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa,  położonej  w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 316 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej
umowy najmu której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa,  położonej  w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 317 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 2 lat kolejnej
umowy najmu której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa,  położonej  w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 318 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej
umowy najmu której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa,  położonej  w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 319 z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 320 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej w Radwanicach, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 321 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Wspólnoty
Osób, Rodzin i Samotnych Matek z Dziećmi "ARKA" w Bogatyni, ul. Białogórska 2F, 59-920 Bogatynia

Zarządzenie nr 322 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
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dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz uaktualnienia listy Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 323 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej "Samarytanin" we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 25/27

Zarządzenie nr 324 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Kraszowicka Bajka", 58-100
Świdnica, ul. Kraszowicka 15

Zarządzenie nr 325 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w
Świdnicy

Zarządzenie nr 326 z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 305 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności części nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miszkowicach, gmina Lubawka, na rzecz Gminy
Lubawka

Zarządzenie nr 327 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej, na czas oznaczony 10 lat, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze przy ul. Grunwaldzkiej na rzecz Miasta Jelenia Góra

Zarządzenie nr 328 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Małej
Wsi Górnej, gmina Sulików 

Zarządzenie nr 329 z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Rymarskiej z dotychczasowymi dzierżawcami

Zarządzenie nr 330 z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 323 w sprawie przeprowadzenia kontroli
doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Samarytanin" we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 25/27

Zarządzenie nr 331 z dnia 25 listopada 2016 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 Wrocławiu, przy ul. Adama Mickiewicza

Zarządzenie nr 332 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia psychologa właściwego do przeprowadzania
badań i wydawania orzeczeń psychologicznych w trybie odwoławczym od orzeczeń "upoważnionego psychologa",
dotyczących osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie
materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Zarządzenie nr 333 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w fundacji "Wspólnym
Krokiem" ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Zarządzenie nr 334 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Legnicy ul. Wandy 10

Zarządzenie nr 335 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Parkowy
Dworek" w Żernikach Wrocławskich, ul. Parkowa 24

Zarządzenie nr 336 z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 337 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej Jesieni
"Adalbertus" w Wojcieszowie, ul. Górnicza 8

Zarządzenie nr 338 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora w Górze,
ul. Poznańska 17

Zarządzenie nr 339 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie dla Osób
Starszych "MARANTA" w Bierutowie, ul. Polna 1a

Zarządzenie nr 340 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany załącznika do zarzadzenia nr 304 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 21 lipca 2015 r.  w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla
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województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 341 z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie powołania członków Komisju konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w konkursie "MALUCH PLUS" 2017 oraz trybu przeprowadzenia
tej oceny

Zarządzenie nr 342 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w firmie przedsiębiorcy o
nazwie AP Andrzej Pita, Karszówek 16, 57-100 Karszówek

Zarządzenie nr 343 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w przedsiębiorstwie Alicji
Zaleskiej, ul. Dworcowa 4 lok. 9, 59-550 Wojcieszów

Zarządzenie nr 344 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Legnicy przy ul. Grabskiego 11 oraz przy ul. Kubusia Puchatka 4

Zarządzenie nr 345 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki "Spokojna
Dolina" Bielany 17A, 59-430 Wądroże Wielkie

Zarządzenie nr  346 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 20
grudnia 2019 r. kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Nowowiejskiej 43, pozostającej w trwałym
zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej MSW we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 32

Zarządzenie nr 347 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest lokal użytkowy wraz z przynależnym do lokalu udziełem w części
nieruchomości gruntowej, położony w Wąsoszu przy placu Wolności nr 29

Zarządzenie nr 348 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, części nieruchomości niezabudowanej położonej w Grzybianach, gmina Kunice

Zarządzenie nr 349 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części
nieruchomości położonej we Wrocławiu obejmującej działkę nr 39/11, AM-31, obręb Plac Grunwaldzki, do której prawo
własności przysługuje Skarbowi Państwa na część nieruchomości położonej we Wrocławiu, obejmującej działkę nr
37/1, AM-31, obręb Plac Grunwaldzki, stanowiącej własność Politechniki Wrocławskiej

Zarządzenie nr 350 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku położonym w Starym Węglińcu, gmina Węgliniec, przy ul.
Konopnickiej 12 w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu

Zarządzenie nr 351 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, znajdującego sie w budynku położonym w Starym Węglińcu, gmina Węgliniec, przy ul.
Konopnickiej 12 w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu

Zarządzenie nr 352 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, znajdującego sie w budynku położonym w Starym Węglińcu, gmina Węgliniec, przy ul.
Konopnickiej 12 w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu

Zarządzenie nr 353 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, znajdującego sie w budynku położonym w Starym Węglińcu, gmina Węgliniec, przy ul.
Konopnickiej 12 w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu

Zarządzenie nr 354 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Lubawce, w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 355 z dnia 16 grudnia 2016 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
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motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem

Zarządzenie nr 356 z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Dolnośląskim
Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 357 z dnia 20 grudnia 2016 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 358 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2017 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 359 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Powiatu Kłodzkiego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2K

Zarządzenie nr 360 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa, wraz z
udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu w granicach nieruchomości
stanowiącej własność gminy Miejskiej Wrocław, położonej we Wrocławiu, przy ul. Sernickiej nr 34

Zarządzenie nr 361 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie nr 362 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu, przy ul. Druckiego – Lubeckiego 4/6

Zarządzenie nr 363 z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 216 z dnia 19
sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających sie o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej
uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej w zakresie bloków programowych określonych
odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E oraz nadania jej regulaminu wewnętrznego,
zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 11 stycznia 2016 r., zmienione Zarządzeniem
Wojewody Dolnośląskiego nr 86 z dnia 30 marca 2016 r, oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 289 z dnia
27 października 2016 r.

Zarządzenie nr 364 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie
województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 365 z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 366 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Lubachów, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 367 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na
rzecz Powiatu Głogowskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Głogowie przy ul.
Spadzistej 3

Zarządzenie nr 368 z dnia 30 grudnia 2016 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 369 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Miliczu

Zarządzenie nr 370 z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 217 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
sierpnia 2009 r. w sprawie odwołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz
powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz w sprawie zadań i wysokości
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