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Zarządzenie nr 1 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu
przy ul. Oławskiej 35, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, TOWER INWESTYCJE Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 2 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy
ul. Adama Asnyka 8

Zarządzenie nr 3 z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym podmiotów
leczniczych na terenie miasta Wrocławia

Zarządzenie nr 4 z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 5 z dnia 5 stycznia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 410 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 6 z dnia 8 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 413 z dnia 22
listopada 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds. Programu
Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021

Zarządzenie nr 7 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r. w
województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 8 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 9 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie
Zdroju, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 10 z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni, przy ul.
Kusocińskiego

Zarządzenie nr 11 z dnia 9 stycznia 2018 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

Zarzadzenie nr 12 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Sudeckim Domu Seniora
„Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 30

Zarzadzenie nr 13 z dnia 11 stycznia 2018 r. sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Prezydenta
Miasta Wrocławia, który zadania w obszarze kontrolowanym realizuje przy pomocy Zarządu Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 14 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków składu
orzekającego Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
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Zarządzenie nr 15 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Zespołu do
spraw usunięcia pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub
inny ustrój totalitarny, albo w inny sposób ustrój taki propagujące

Zarządzenie nr 16 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2018 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 17 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2018 r.

Zarządzenie nr 18 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Bardzie

Zarządzenie nr 19 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Nowa Ruda

Zarządzenie nr 20 z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie
Zdroju, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 21 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w obrębie Jaszowice, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 22 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz
Gminy Olszyna prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Olszynie,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 811

Zarządzenie nr 23 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz
Gminy Olszyna prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Olszynie,
oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 826, nr 879 i nr 888

Zarządzenie nr 24 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pęciszowie,
gmina Zawonia, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 25 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chocianowcu, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 2409, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Chocianów

Zarządzenie nr 26 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chocianowie, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 255, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Chocianów

Zarządzenie nr 27 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chocianowie, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 5/2, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Chocianów

Zarządzenie nr 28 z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej przy ul. Liczyrzepy 87 w Sosnówce

Zarządzenie nr 29 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zawidowie

Zarządzenie nr 30 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Zawidowie

Zarządzenie nr 31 z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 462 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
grudnia 2017 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego
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Zarządzenie nr 32 z dnia 18 stycznia 2018 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 33 z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania nieruchomości
— samodzielnego lokalu mieszkalnego nuęier 8 położonego we Wrocławiu przy ulicy Komandorskiej numer 85

Zarządzenie nr 34 z dnia 19 stycznia 2018 r. sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora w Górze, ul.
Poznańska 17

Zarządzenie nr 35 z dnia 22 stycznia 2018 r. sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Mysłakowice w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 36 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody
Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 37 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 38 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Grodziszowie, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 39 z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki „Majowy
Sen” w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 40

Zarządzenie nr 40 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Św. Kingi 26

Zarządzenie nr 41 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych
małż. Grażyny i Leszka Kara, położonej w Wilczycach, gmina Długołęka, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 42 z dnia 29 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 43 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, części prawa własności nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w obrębie Stępin, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 44 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Długołęce, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 45 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania nieruchomości -
samodzielnego lokalu mieszkalnego numer 11 położonego w Dzierżoniowie na Osiedlu Jasnym nr 10B

Zarządzenie nr 46 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Gminie
Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

Zarządzenie nr 47 z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarnoepidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 48 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wydania starostom zaleceń do powiatowych planów
zarządzania kryzysowego

Zarządzenie nr 49 z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 15 z dnia 12
stycznia 2018 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu do spraw
usunięcia pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny
ustrój totalitarny, albo w inny sposób ustrój taki propagujące

Zarządzenie nr 50 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu
Wojewody Dolnośląskiego
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Zarządzenie nr 51 z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 52 z dnia 5 lutego 2018 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 53 z dnia 5 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2018 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 54 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 55 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 56 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 57 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 58 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Staszica

Zarządzenie nr 59 z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Płóczkach Górnych, gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 60 z dnia 6 lutego 2018 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 61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 62 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 351 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
października 2017 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie należności stanowiących dochody Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 63 z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 162 z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających
się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloków programowych
określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E,D i D+E oraz nadania jej
regulaminu wewnętrznego

Zarządzenie nr 64 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy na okres 25 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie

Zarządzenie nr 65 z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 66 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste z zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, na rzecz właściciela garażu, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w Legnicy, przy ul. Kilińskiego
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Zarządzenie nr 67 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu
Opiekuńczym w Legnicy przy ulicy Wojska Polskiego 7, 59 -220 Legnica

Zarządzenie nr 68 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przejęcia przez Skarb Państwa
Zespołu Klasztornego Opactwa Cystersów w Lubiążu

Zarządzenie nr 69 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 70 z dnia 16 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2018 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 71 z dnia 19 lutego 2018 r. sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Legnica prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Sejmowej

Zarządzenie nr 72 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 431 z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji
Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 73 z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności, lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w częściach wspólnych i prawie
własności gruntu, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul.
Kolistej 22

Zarządzenie nr 74 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Rybnicy, gmina Stara Kamienica

Zarządzenie nr 75 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Jana
Matejki 5, na rzecz Gminy Wałbrzych

Zarządzenie nr 76 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu postępowania przy odraczaniu terminów, rozkładaniu na
raty lub umarzaniu spłat należności pieniężnych powstałych po dniu 1 stycznia 1998 r. o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z
zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Zarządzenie nr 77 z dnia 22 lutego 2018 r. sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie dolnośląskim w 2018 roku

Zarządzenie nr 78 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 79 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Liścu nr 5, gmina Lubin

Zarządzenie nr 80 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
wstępnej oceny formalnej oraz merytorycznej wszystkich złożonych ofert w celu realizacji zadania konkursowego
ogłoszonego w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2018, a
także do wytypowania 2 podmiotów działających na terenie województwa, które ze względu na dotychczasowe,
nowatorskie, innowacyjne rozwiązania w zakresie pomocy osobom bezdomnym, zasługują na zaprezentowanie na
konferencji regionalnej i przyznanie nagrody na konferencji centralnej

Zarządzenie nr 81 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie
uproszczonym w Gminie Niechlów ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów

Zarządzenie nr 82 z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
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Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 83 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz wstępnej oceny merytorycznej ofert złożonych w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie
Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Zarządzenie nr 84 z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat umowy
dzierżawy, której przedmiotem są nieruchomości gruntowe położone we Wrocławiu, przy ul. Braterskiej, z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 85 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw „Programu
ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018
-2020"

Zarządzenie nr 86 z dnia 6 marca 2018 r. sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Terenowym
Komitecie Ochrony Praw Dziecka Domu Dziecka „Nad potokiem” przy ul. Głównej 24 w Lubominie

Zarządzenie nr 87 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 88 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 89 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Nowej Wsi, gmina Nowogrodziec

Zarządzenie nr 90 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie - Zdroju,
gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 91 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta Głogowa,
ul. Rynek 10, 67-200 Głogów

Zarządzenie nr 92 z dnia 13 marca 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 71 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Legnica prawa własności
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Sejmowej

Zarządzenie nr 93 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Opolnie - Zdroju, gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 94 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 95 z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej na czas oznaczony do lat 10, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Rakowicach Wielkich, gmina Lwówek Śląski

Zarządzenie nr 96 z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2018 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 97 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Opolnie - Zdroju, gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 98 z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie
Powiatowym w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 99 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
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Państwa, położonej w Opolnie - Zdroju, gmina Bogatynia, z dotychczasowymi dzierżawcami

Zarządzenie nr 100 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności udziału Skarbu Państwa, wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa oraz osoby fizycznej, położonej w Ruszowie, gmina
Węgliniec

Zarządzenie nr 101 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 102 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i Gminy
Wleń

Zarządzenie nr 103 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
dla Dorosłych, ul. Fama 3, 51-313 Wrocław

Zarządzenie nr 104 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 105 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Św.
Józefa, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 106 z dnia 29 marca 2018 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 +” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2018 moduł I i II

Zarządzenie nr 107 z dnia 3 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2018 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 108 z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5B, 58-306 Wałbrzych

Zarządzenie nr 109 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Olszynie

Zarządzenie nr 110 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Radoszyce, gmina Rudna

Zarządzenie nr 111 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Olszyna prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Olszynie

Zarządzenie nr 112 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia III edycji
Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci w grupie wiekowej 5-6 lat pod hasłem „112 - ratuje życie”

Zarządzenie nr 113 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 114 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 115 z dnia 17 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 116 z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu jednorodzinnego
budynku mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości
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gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Liścu nr 5, gmina Lubin

Zarządzenie nr 117 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ ROZWOJU ORAZ KONKURENCYJNOŚCI
REGIONÓW POPRZEZ WSPARCIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Zarządzenie nr 118 z dnia 24 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 119 z dnia 25.
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds.
bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Zarządzenie nr 119 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 120 z dnia 24 kwietnia 2018 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 +” 2018 moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 121 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie „Procedury składania, przechowywania, udostępniania i
zwrotu ustanowionych przez Beneficjentów zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadania
określonego w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH +” 2018 moduł 3 i 4”

Zarządzenie nr 122 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 1,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 123 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 124 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 3,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 125 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 4,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 126 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 127 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 6,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4, z dotychczasowym
najemcą lokalu

Zarządzenie nr 128 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Orłowicach, gmina Mirsk

Zarządzenie nr 129 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. 3 Maja 20, 58 - 260 Bielawa

Zarządzenie nr 130 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku
Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 20, 58 - 260 Bielawa

Zarządzenie nr 131 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
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Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 132 z dnia 27 kwietnia 2018 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 133 z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat, części zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Gozdawie, gmina Środa Śląska

Zarządzenie nr 134 z dnia 7 maja 2018 r. sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w „Domu nad Zalewem” w
Borzygniewie przy ul. Sportowej 2

Zarządzenie nr 135 z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce
„Wielopokoleniowa Rodzina Zastępcza” w Wałbrzychu przy ul. Internatowej 1

Zarządzenie nr 136 z dnia 8 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości
w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 137 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowej nr 7 wraz z przynależnym pomieszczeniem, tj. piwnicą,
zlokalizowanym w budynku znajdującym się na zabudowanej nieruchomości gruntowej, wraz z udziałem w wysokości
1088/10000 w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności nieruchomości, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, położonego w Sulikowie, przy ul. Wiejskiej lb, gmina Sulików

Zarządzenie nr 138 z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Wałbrzychu, przy ul. Stefana Batorego 82

Zarządzenie nr 139 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu,
przy ul. Granicznej 1

Zarządzenie nr 140 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 141 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kluczach,
gmina Głogów, oznaczonej geodezyjne jako działki: 181, 180/1 oraz 180/2, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy
Głogów

Zarządzenie nr 142 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Izbą Administracji Skarbowej we
Wrocławiu, na czas określony 3 lat, kolejnej umowy użyczenia części zabudowanej nieruchomości gruntowej,
pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Wyspiańskiego 2, w Kłodzku

Zarządzenie nr 143 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Starostwie
Powiatowym w Głogowie

Zarządzenie nr 144 z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
Maria, ul. Gliwicka 6, 59-100 Legnica

Zarządzenie nr 145 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości lokalowej nr 1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, znajdującej
się w budynku mieszkalno-użytkowym w Bogatyni przy Alei Żytawskiej 26 wraz z udziałem w wysokości 16/100 w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej,
położonej w Bogatyni, przy Alei
Żytawskiej 26

Zarządzenie nr 146 z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na
rzecz współwłaściciela nieruchomości, udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Budziwojowicach,
gmina Długołęka

Zarządzenie nr 147 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 162 z dnia 8
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czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 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 63 z dnia 7 lutego
2018 r.

Zarządzenie nr 148 z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dziadowej Kłodzie,
gmina Dziadowa Kłoda

Zarządzenie nr 149 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Dzierżoniów prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie
Dobrocin, gmina Dzierżoniów

Zarządzenie nr 150 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz
jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Wrocław prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Zarządzenie nr 151 z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Dzierżoniowskiego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w obrębie Ostroszowice, gmina Dzierżoniów

Zarządzenie nr 152 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie

Zarządzenie nr 153 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 154 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 155 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 156 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie - Zdroju,
gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 157 z dnia 24 maja 2018 r. sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 2018 roku

Zarządzenie nr 158 z dnia 24 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 159 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 160 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 119 z dnia 25.
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds.
bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Zarządzenie nr 161 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Pogotowiu
Ratunkowym w Legnicy - Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna

Zarządzenie nr 162 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Długołęka prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Wilczycach, gmina Długołęka
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Zarządzenie nr 163 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 164 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 165 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 166 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 167 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 168 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 169 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 170 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Miłkowice prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Rzeszotarach, gmina Miłkowice

Zarządzenie nr 171 z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 72 z dnia 20 lutego
2018 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej
oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 172 z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadania regulaminu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony
Zabytków we Wrocławiu

Zarządzenie nr 173 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 174 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Trzcińcu, gmina
Bogatynia

Zarządzenie nr 175 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, na
czas oznaczony 2 lat, zabudowanej nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 128 A

Zarządzenie nr 176 z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Dusznikach
Zdroju, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość gruntową stanowiącą
własność osób fizycznych

Zarządzenie nr 177 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 178 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 179 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
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Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 180 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 181 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 182 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 183 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
prawa własności udziału Skarbu Państwa, wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, na rzecz współwłaściciela, położonej w Nasławicach, przy ul. Łąkowej, gmina Sobótka

Zarządzenie nr 184 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bąkowie, gmina
Długołęka

Zarządzenie nr 185 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Grębocice w 2018 roku

Zarządzenie nr 186 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskami
atmosferycznymi - grad i susza na terenie gminy Oława w 2018 roku

Zarządzenie nr 187 z dnia 12 czerwca 2018 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 Strzegom w 2018 roku

Zarządzenie nr 188 z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grodźcu
Małym, gmina Głogów, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Głogów

Zarządzenie nr 189 z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu przy ul. Czernickiej

Zarządzenie nr 190 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert złożonych w dodatkowym naborze ofert w ramach
Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2018 r.

Zarządzenie nr 191 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Warta Bolesławiecka w 2018 roku

Zarządzenie nr 192 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Góra w 2018 roku

Zarządzenie nr 193 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wąsosz w 2018 roku

Zarządzenie nr 194 z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 355 z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji 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
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tramwajem

Zarządzenie nr 195 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Dobromierz w 2018 roku

Zarządzenie nr 196 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Męcinka w 2018 roku

Zarządzenie nr 197 z dnia 21 czerwca 2018 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 Marcinowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 198 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą i gradem na terenie miasta Oława w 2018 roku

Zarządzenie nr 199 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie miasta i gminy Pieńsk w 2018 roku

Zarządzenie nr 200 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
natmosferycznym - susza na terenie gminy Rudna w 2018 roku

Zarządzenie nr 201 z dnia 21 czerwca 2018 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 Ścinawa w 2018 roku

Zarządzenie nr 202 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Żukowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 203 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego - Gminy Legnica, prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Przemkowskiej

Zarządzenie nr 204 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy
ul. Reymonta 2a

Zarządzenie nr 205 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Wsi Złotoryjskiej, gmina Złotoryja,
na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Złotoryja

Zarządzenie nr 206 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Cieszkowie, gmina Cieszków

Zarządzenie nr 207 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie
z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 208 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu
socjalizacyjnego Nr II we Wrocławiu

Zarządzenie nr 209 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej typu specjalistyczno
- terapeutycznego Nr III we Wrocławiu

Zarządzenie nr 210 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - susza na terenie gminy Domaniów w 2018 roku

Zarządzenie nr 211 z dnia 22 czerwca 2018 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 Niemcza w 2018 roku

Zarządzenie nr 212 z dnia 22 czerwca 2018 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 Polkowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 213 z dnia 22 czerwca 2018 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 Przemków w 2018 roku

Zarządzenie nr 214 z dnia 22 czerwca 2018 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 Bierutów w 2018 roku

Zarządzenie nr 215 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Gaworzyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 216 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Miękinia w 2018 roku

Zarządzenie nr 217 z dnia 22 czerwca 2018 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 Paszowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 218 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Pielgrzymka w 2018 roku

Zarządzenie nr 219 z dnia 22 czerwca 2018 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 Radwanice w 2018 roku

Zarządzenie nr 220 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Świerzawa w 2018 roku

Zarządzenie nr 221 z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Bielawie przy ul. Żeromskiego 2 z filią w Niemczy przy ul. Kolejowej 14/16

Zarządzenie nr 222 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Cieszków w 2018 roku

Zarządzenie nr 223 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Niechlów w 2018 roku

Zarządzenie nr 224 z dnia 25 czerwca 2018 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 Siekierczyn w 2018 roku

Zarządzenie nr 225 z dnia 25 czerwca 2018 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 Świdnica w 2018 roku

Zarządzenie nr 226 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Środa Śląska w 2018 roku

Zarządzenie nr 227 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wińsko w 2018 roku

Zarządzenie nr 228 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodzy bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr | stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. l o
tników | w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 229 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr | stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul.
Lotników | w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 230 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr | stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul.
Lotników | w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 231 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr | stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul.
Lotników | w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 232 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, wraz z udziałem w wysokości 4/100 w częściach
wspólnych budynku oraz prawie własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 65

Zarządzenie nr 233 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Galowicach, gmina Żórawina

Zarządzenie nr 234 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności niezabudowanej nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świętoszowie, gmina Osiecznica

Zarządzenie nr 235 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kamieniu, gmina Mirsk

Zarządzenie nr 236 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej, gmina
Kąty Wrocławskie, na prawo własności nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 52/17 i nr 53/19,
przeznaczonych pod rów melioracyjny do przełożenia

Zarządzenie nr 237 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Dzierżoniowie, na
Osiedlu Jasnym

Zarządzenie nr 238 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Bolesławiec w 2018 roku

Zarządzenie nr 239 z dnia 27 czerwca 2018 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 Gromadka w 2018 roku

Zarządzenie nr 240 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku

Zarządzenie nr 241 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lubin w 2018 roku

Zarządzenie nr 242 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Syców w 2018 roku

Zarządzenie nr 243 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wrocław w 2018 roku

Zarządzenie nr 244 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 192 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Góra w 2018 roku

Zarządzenie nr 245 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Bolków w 2018 roku

Zarządzenie nr 246 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Czernica w 2018 roku

Zarządzenie nr 247 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Ruja w 2018 roku

Zarządzenie nr 248 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Żórawina w 2018 roku

Zarządzenie nr 249 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Chocianów w 2018 roku

Zarządzenie nr 250 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Dziadowa Kłoda w 2018 roku

Zarządzenie nr 251 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Dobroszyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 252 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Głogów w 2018 roku

Zarządzenie nr 253 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kobierzyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 254 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Krotoszyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 255 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Łagiewniki w 2018 roku

Zarządzenie nr 256 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Marciszów w 2018 roku
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Zarządzenie nr 257 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Nowogrodziec w 2018 roku

Zarządzenie nr 258 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w:
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich, Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach
Śląskich oraz Urzędzie Miasta i Gminy Bardo

Zarządzenie nr 259 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Chojnów w 2018 roku

Zarządzenie nr 260 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kotla w 2018 roku

Zarządzenie nr 261 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Legnickie Pole w 2018 roku

Zarządzenie nr 262 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Pęcław w 2018 roku

Zarządzenie nr 263 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Piława Górna w 2018 roku

Zarządzenie nr 264 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Przeworno w 2018 roku

Zarządzenie nr 265 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Trzebnica w 2018 roku

Zarządzenie nr 266 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Udanin w 2018 roku

Zarządzenie nr 267 z dnia 29 czerwca 2018 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 Ziębice w 2018 roku

Zarządzenie nr 268 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Złotoryja w 2018 roku

Zarządzenie nr 269 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 200 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
czerwca 2018 roku 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
Rudna w 2018 roku

Zarządzenie nr 270 z dnia 29 czerwca 2018 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 Lubań w 2018 roku

Zarządzenie nr 271 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jordanów Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 272 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kostomłoty w 2018 roku

Zarządzenie nr 273 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Bolesławiec w 2018 roku

Zarządzenie nr 274 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jemielno w 2018 roku

Zarządzenie nr 275 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Miłkowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 276 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Zagrodno w 2018 roku

Zarządzenie nr 277 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Zgorzelec w 2018 roku

Zarządzenie nr 278 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Międzybórz w 2018 roku

Zarządzenie nr 279 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 280 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lwówek Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 281 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wiązów w 2018 roku

Zarządzenie nr 282 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Borów w 2018 roku

Zarządzenie nr 283 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Świebodzice w 2018 roku

Zarządzenie nr 284 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Krośnice w 2018 roku

Zarządzenie nr 285 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Malczyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 286 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Prusice w 2018 roku

Zarządzenie nr 287 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii

Zarządzenie nr 288 z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

https://bip.duw.pl/download/2/15959/Zarzadzenienr272.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15960/Zarzadzenienr273.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15960/Zarzadzenienr273.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15960/Zarzadzenienr273.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15961/Zarzadzenienr274.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15961/Zarzadzenienr274.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15961/Zarzadzenienr274.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15962/Zarzadzenienr275.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15962/Zarzadzenienr275.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15962/Zarzadzenienr275.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15963/Zarzadzenienr276.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15963/Zarzadzenienr276.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15963/Zarzadzenienr276.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15964/Zarzadzenienr277.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15964/Zarzadzenienr277.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15964/Zarzadzenienr277.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15969/Zarzadzenienr278.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15969/Zarzadzenienr278.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15969/Zarzadzenienr278.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15970/Zarzadzenienr279.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15970/Zarzadzenienr279.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15970/Zarzadzenienr279.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15971/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15971/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15971/Zarzadzenienr280.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15972/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15972/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15972/Zarzadzenienr281.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15973/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15973/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15973/Zarzadzenienr282.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15974/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15974/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15974/Zarzadzenienr283.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15975/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15975/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15975/Zarzadzenienr284.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15976/Zarzadzenienr285.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15976/Zarzadzenienr285.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15976/Zarzadzenienr285.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15977/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15977/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15977/Zarzadzenienr286.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15978/Zarzadzenienr287.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15978/Zarzadzenienr287.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15982/Zarzadzenienr288.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/15982/Zarzadzenienr288.pdf


Zarządzenie nr 289 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kunice w 2018 roku

Zarządzenie nr 290 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Grębocice w 2018 roku

Zarządzenie nr 291 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Milicz w 2018 roku

Zarządzenie nr 292 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wołów w 2018 roku

Zarządzenie nr 293 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wądroże Wielkie w 2018 roku

Zarządzenie nr 294 z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 247 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Ruja w 2018 roku

Zarządzenie nr 295 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Chojnów w 2018 roku

Zarządzenie nr 296 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Osiecznica w 2018 roku

Zarządzenie nr 297 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Stara Kamienica w 2018 roku

Zarządzenie nr 298 z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Ciepłowody w 2018 roku

Zarządzenie nr 299 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Platerówka w 2018 roku

Zarządzenie nr 300 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Oleśnica w 2018 roku

Zarządzenie nr 301 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Zawidów w 2018 roku

Zarządzenie nr 302 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Strzelin w 2018 roku

Zarządzenie nr 303 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Mściwojów w 2018 roku

Zarządzenie nr 304 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy Długołęka w 2018 roku

Zarządzenie nr 305 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Twardogóra w 2018 roku

Zarządzenie nr 306 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Siechnice w 2018 roku

Zarządzenie nr 307 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Sulików w 2018 roku

Zarządzenie nr 308 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2018 roku

Zarządzenie nr 309 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Mietków w 2018 roku

Zarządzenie nr 310 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Walim w 2018 roku

Zarządzenie nr 311 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Stoszowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 312 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jerzmanowa w 2018 roku

Zarządzenie nr 313 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Prochowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 314 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 199 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Pieńsk w 2018 roku

Zarządzenie nr 315 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Chocianów w 2018 roku

Zarządzenie nr 316 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kondratowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 317 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2018 roku

Zarządzenie nr 318 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Oleśnica w 2018 roku

Zarządzenie nr 319 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Zgorzelec w 2018 roku

Zarządzenie nr 320 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Żmigród w 2018 roku

Zarządzenie nr 321 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej umowy
użyczenia na rzecz Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Strzelinie,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Strzelinie

Zarządzenie nr 322 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kamiennej Górze

Zarządzenie nr 323 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rędzinach, gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 324 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Bolesława Prusa

Zarządzenie nr 325 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Skarbowi Państwa, niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada

Zarządzenie nr 326 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Jordanów Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 327 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Olszyna w 2018 roku

Zarządzenie nr 328 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Zawonia w 2018 roku

Zarządzenie nr 329 z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 290 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lipca
2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Grębocice w 2018 roku

Zarządzenie nr 330 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Legnica w 2018 roku

Zarządzenie nr 331 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 2018 roku

Zarządzenie nr 332 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wisznia Mała w 2018 roku

Zarządzenie nr 333 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Sobótka w 2018 roku

Zarządzenie nr 334 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wleń w 2018 roku

Zarządzenie nr 335 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Ząbkowice Śląskie w 2018 roku

Zarządzenie nr 336 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Żarów w 2018 roku

Zarządzenie nr 337 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Bogatynia w 2018 roku

Zarządzenie nr 338 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Głogów w 2018 roku

Zarządzenie nr 339 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Leśna w 2018 roku

Zarządzenie nr 340 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Mirsk w 2018 roku

Zarządzenie nr 341 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Mysłakowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 342 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Węgliniec w 2018 roku

Zarządzenie nr 343 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 245 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Bolków w 2018 roku

Zarządzenie nr 344 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 310 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca
2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Walim w
2018 roku

Zarządzenie nr 345 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Brzeg Dolny w 2018 roku

Zarządzenie nr 346 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lubomierz w 2018 roku

Zarządzenie nr 347 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 271 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Jordanów Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 348 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 284 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Krośnice w 2018 roku

Zarządzenie nr 349 z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Zespołu do spraw oceny wniosków organów prowadzących w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i
młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa"
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Zarządzenie nr 350 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Lubań w 2018 roku

Zarządzenie nr 351 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie miasta Jelenia Góra w 2018 roku

Zarządzenie nr 352 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Stare Bogaczowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 353 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Złotoryja w 2018 roku

Zarządzenie nr 354 z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Integrative Medical Center spółka z o.o., ul. Strzelińska 41, 56-010
Żemiki Wrocławskie w zakresie oceny metodologii i zasad stosowania hipertermii ogólnoustrojowej, kryteriów
kwalifikacji pacjentów, efektywności i toksyczności terapii w oparciu o analizę dokumentacji medycznej pacjentów
poddanych w/w terapii

Zarządzenie nr 355 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Bardo w 2018 roku

Zarządzenie nr 356 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Dzierżoniów w 2018 roku

Zarządzenie nr 357 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jeżów Sudecki w 2018 roku

Zarządzenie nr 358 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Złoty Stok w 2018 roku

Zarządzenie nr 359 z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 327 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca
2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Olszyna
w 2018 roku

Zarządzenie nr 360 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Gryfów Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 361 z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubaniu

Zarządzenie nr 362 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
leczniczym pod nazwą Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego Sw.
Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich w zakresie fonkcj ono wania zakładu leczniczego pn. Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy prowadzony przez Siostry Franciszkanki, ul. Prószkowska 72, 45-737 Opole

Zarządzenie nr 363 z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 356 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lipca
2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Dzierżoniów w 2018 roku

Zarządzenie nr 364 z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego
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pracowników wykonujących zawody medyczne oraz zasad podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w
ramach stosunku pracy niewykonujących zawodu medycznego, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
we Wrocławiu, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Dzierżoniowie/w Legnicy/w Lwówku Śl./w Miliczu /w
Oleśnicy/w Strzelinie/w Świdnicy/w Trzebnicy/w Wałbrzychu

Zarzadzenie nr 365 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Lubin w 2018 roku

Zarzadzenie nr 366 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, lokalu mieszkalnego nr | o powierzchni użytkowej 36,90 m2, zlokalizowanego w
budynku znajdującym się na zabudowanej nieruchomości gruntowej, wraz z udziałem w wysokości 13/1000 w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
położonego w Bogatyni, przy ulicy Chopina 22

Zarządzenie nr 367 z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka „Pod Lipami” im. Jana Kochanowskiego przy ul. Lipowej 10 w Głogowie

Zarządzenie nr 368 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz merytorycznej ofert na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu
„Lwowskie Orlęta Dolny Śląsk Pamięta! - Mosty Pamięci cz. 2 ” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa na
lata 2017-2021 ”

Zarządzenie nr 369 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Szczawno - Zdrój w 2018 roku

Zarzadzenie nr 370 z dnia 24 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 213 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Przemków w 2018 roku

Zarzadzenie nr 371 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Świdnica w 2018 roku

Zarzadzenie nr 372 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 352 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca
2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Stare
Bogaczowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 373 z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

Zarzadzenie nr 374 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany zabudowanej
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jelenia Góra, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 128 A, na prawo własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Gminy Jelenia Góra, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Warszawskiej 28

Zarzadzenie nr 375 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 376 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Głogowie przy ul. Generała Maczka 7

Zarządzenie nr 377 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę zwanej dalej Komisją

Zarządzenie nr 378 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
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się w budynku mieszkalnym, położonym w Miłochowicach 31

Zarządzenie nr 379 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa
własności lokalu mieszkalnego nr, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
mieszkalnym, położonym w Miłochowicach, na rzecz dotychczasowych współnajemców, którym przysługuje
pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 380 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 212 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Polkowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 381 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej, wraz z udziałem w wysokości 4/100 w częściach
wspólnych budynku oraz prawie własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 65

Zarządzenie nr 382 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pustelniku, gmina Marciszów

Zarządzenie nr 383 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Województwa Dolnośląskiego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu

Zarządzenie nr 384 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy miejskiej Dzierżoniów w 2018 roku

Zarządzenie nr 385 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie sposobu podwyższania wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody medyczne oraz zasad podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w
ramach stosunku pracy niewykonujących zawodu medycznego, w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we
Wrocławiu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaniu

Zarzadzenie nr 386 z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarnoepidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 387 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwową Strażą Rybacką we
Wrocławiu, na czas określony 3 lat, kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej zabudowanej,
pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Stanisława
Wyspiańskiego 39B, we Wrocławiu

Zarządzenie nr 388 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu, na zapleczu ul. Krakowskiej

Zarządzenie nr 389 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Głogowie, obręb 0003, Wyspa Katedralna, na
rzecz Gminy Miejskiej Głogów

Zarządzenie nr 390 z dnia 3 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 391 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Wałbrzych w 2018 roku

Zarządzenie nr 392 z dnia 6 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15
stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pęciszowie, gmina Zawonia, na rzecz
właściciela nieruchomości przyległej
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Zarzadzenie nr 393 z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku

Zarządzenie nr 394 z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności samodzielnego lokalu użytkowego nr 1 wraz z przynależnym pomieszczeniem,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Radwanicach, przy ul.
Przemysłowej 21

Zarządzenie nr 395 z dnia 9 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 342 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
lipca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Węgliniec w 2018 roku

Zarządzenie nr 396 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Janowice Wielkie w 2018 roku

Zarządzenie nr 397 z dnia 13 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 276 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Zagrodno w 2018 roku

Zarządzenie nr 398 z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Międzylesie w 2018 roku

Zarządzenie nr 399 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem, deszczem nawalnym i huraganem na terenie gminy Lwówek Śląski w 2018 roku

Zarządzenie nr 400 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Środowiskowego Domu
Samopomocy Fundacja Opieka i Troska we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 bud. 6

Zarządzenie nr 401 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kłodzko w 2018 roku

Zarządzenie nr 402 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Pielgrzymka w 2018 roku

Zarządzenie nr 403 z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Brzegu Głogowskim, gmina Żukowice

Zarządzenie nr 404 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 199 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2017 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
wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 405 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Radków w 2018 roku

Zarządzenie nr 406 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym — suszą na terenie gminy Wojcieszów w 2018 roku

Zarządzenie nr 407 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 408 z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
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Pomocy Społecznej, Al. Niepodległości 17, 55 - 020 Żórawina

Zarządzenie nr 409 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolkowie,
oznaczonej geodezyjne jako działki: 1/5, 1/7 oraz 1/8, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Bolków

Zarządzenie nr 410 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
umowy najmu lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
położonym we Wrocławiu, przy ul. Budziszyńskiej

Zarządzenie nr 411 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 412 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 413 z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. św. Maksymiliana Kolbe, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 414 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we Wrocławiu, przy ul. Rolnej

Zarządzenie nr 415 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Siechnicach

Zarządzenie nr 416 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni, przy ul.
Wiejskiej

Zarządzenie nr 417 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Nowa Ruda prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, wchodzącej w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie, przy ul. Niepodległości 2

Zarządzenie nr 418 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4,
na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 419 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego A stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr
4, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 420 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4,
na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 421 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4,
na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 422 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4,
na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 423 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Świdnicy przy ul. Sprzymierzeńców nr 4,
na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu

Zarządzenie nr 424 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargu ustnego
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nieograniczonego umowy dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Głogowie

Zarządzenie nr 425 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego umowy dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Głogowie

Zarządzenie nr 426 z dnia 30 sierpnia 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13
lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy i na zawarcie
umowy najmu na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego nr 13, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego
we Wrocławiu przy ul. Nowy Świat nr 40

Zarządzenie nr 427 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją napływającą i
wytwarzaną w toku działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 428 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 429 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem, deszczem nawalnym i huraganem na terenie gminy Kobierzyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 430 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Siechnice w 2018 roku

Zarządzenie nr 431 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2018 roku

Zarządzenie nr 432 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 199 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
czerwca 2018 roku zmienione Zarządzeniem Nr 314 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie
powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie miasta i gminy Pieńsk w 2018 roku

Zarządzenie nr 433 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych w Kłodzku, oznaczonych geodezyjne jako działki nr 108/15 oraz 9/3, na rzecz
Gminy Miejskiej Kłodzko

Zarządzenie nr 434 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
mieszkalnym, położonym w Ziębicach, przy ul. Wałowej na rzecz dotychczasowych współnajemców, którym
przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 435 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku
mieszkalnym, położonym w Ziębicach, przy ul. Wałowej na rzecz dotychczasowych współnajemców, którym
przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 437 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Głogowie, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego

Zarządzenie nr 438 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony 2 lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Mieczkowie, gmina Kostomłoty

Zarządzenie nr 439 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 440 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Wrocław w 2018 roku

Zarządzenie nr 441 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Czernica w 2018 roku

Zarządzenie nr 442 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym na terenie gminy Złoty Stok w 2018 roku

Zarządzenie nr 443 z dnia 10 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 242 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Syców w 2018 roku

Zarządzenie nr 444 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Siekierczynie nr 86, gmina Siekierczyn

Zarządzenie nr 445 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
zakładzie leczniczym pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE CORAMED, ul. Karola Olszewskiego 58, 51-644 Wrocław,
podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod nazwą: SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Braci Gierymskich 107F, 51-644 Wrocław

Zarządzenie nr 446 z dnia 11 września 2018 r. sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą pod nazwą: INSTYTUT ESTETYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karola Olszewskiego 58

Zarządzenie nr 447 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w STOWARZYSZENIU
„DAĆ NADZEJĘ”, ul. Odrodzenia 30, 59-300 Lubin

Zarządzenie nr 448 z dnia 11 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 197 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Marcinowice w 2018 roku

Zarządzenie nr 449 z dnia 11 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 304 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5
lipca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Długołęka w 2018 roku

Zarządzenie nr 450 z dnia 11 września 2018 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., zmienione
Zarządzeniem nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 kwietnia 2016 r. zmienione Zarządzeniem nr 270 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 10 października 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 331 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20
września 2017 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 451 z dnia 13 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 262 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Pęcław w 2018 roku

Zarządzenie nr 452 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do podmiotów zajmujących się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radwanicach

Zarządzenie nr 453 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości Skarbu
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Państwa, położonej w Strachowie

Zarządzenie nr 454 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce,
gmina Długołęka - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 455 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Wsi Lubińskiej, gmina Polkowice

Zarządzenie nr 456 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lądek-Zdrój w 2018 roku

Zarządzenie nr 457 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Mieroszów w 2018 roku

Zarządzenie nr 458 z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kamienna Góra w 2018 roku

Zarządzenie nr 459 z dnia 21 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 296 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3
lipca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Osiecznica w 2018 roku

Zarządzenie nr 460 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 461 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej w
użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wrocławiu, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej, spółki działającej pod firmą TRAKCJA PRKII
SA. z siedzibą w Warszawie

Zarządzenie nr 462 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Szukalicach, gmina Żórawina

Zarządzenie nr 463 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słoneczna 7C, 56 - 504 Dziadowa Kłoda

Zarządzenie nr 464 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Słoneczna 7C, 56 - 504 Dziadowa Kłoda

Zarządzenie nr 465 z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Głuszyca w 2018 roku

Zarządzenie nr 466 z dnia 21 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 283 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Świebodzice w 2018 roku

Zarządzenie nr 467 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Czarny Bór w 2018 roku

Zarządzenie nr 468 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2018 roku

Zarządzenie nr 469 z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 251 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Dobroszyce w 2018 roku

Zarządzenie nr 470 z dnia 26 września 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 243 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27
czerwca 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy
Wrocław w 2018 roku

Zarządzenie nr 471 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego - Gminy Głogów prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Stoczniowej

Zarządzenie nr 472 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, udziału Skarbu Państwa w wysokości 113/1000 w prawie własności nieruchomości zabudowanej,
położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy nr 4

Zarządzenie nr 473 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Boguszów Gorce w 2018 roku

Zarządzenie nr 474 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Kowary w 2018 roku

Zarzadzenie nr 475 z dnia 27 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 476 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Osłej, gmina Gromadka

Zarządzenie nr 477 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Armii Krajowej 18

Zarządzenie nr 478 z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Miejskiej Lubań prawa własności nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomościami
Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu, przy ul. Granicznej

Zarządzenie nr 479 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Lubin prawa własności nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, położonych w Oborze, gmina Lubin oraz w Szklarach Górnych, gmina Lubin

Zarządzenie nr 480 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kamiennej Górze

Zarządzenie nr 481 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubomierzu przy ul. Majowej 70, gmina Lubomierz

Zarządzenie nr 482 z dnia 3 października 2018 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 wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski na realizację zadań w
ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 w województwie dolnośląskim w roku
2019

Zarządzenie nr 483 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - suszą na terenie gminy Jedlina-Zdrój w 2018 roku

Zarządzenie nr 484 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w CHORĄGWI
DOLNOŚLĄSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław

Zarządzenie nr 485 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce „Arkadia
Dom Emeryta i Rencisty” w Opolnicy 1, 57-256 Bardo Śląskie

Zarządzenie nr 486 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 487 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2018 r.

Zarządzenie nr 488 z dnia 5 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w wysokości 17/100 w
częściach wspólnych budynku oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącego
własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Gimnazjalnej nr 17 we Wrocławiu

Zarządzenie nr 489 z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w drodze
bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych, położonej w Karszówku, gmina Strzelin

Zarządzenie nr 490 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 491 z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Złotoryjskiej

Zarządzenie nr 492 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lubawka w 2018 roku

Zarządzenie nr 493 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Domu Szóstka w Wałbrzychu przy ul. Truskawkowej 12

Zarządzenie nr 494 z dnia 11 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 495 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Chocianowcu, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 496 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym,
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Chocianowcu, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 497 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Raciborowicach Dolnych, gmina Warta Bolesławiecka, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Warta
Bolesławiecka

Zarządzenie nr 498 z dnia 16 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli
problemowej w CHORĄGWI DOLNOŚLĄSKIEJ ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO, ul. Nowa 6, 50 - 082 Wrocław

Zarządzenie nr 499 z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Fundacji
„ROSA”, ul. Ołtaszyńska 7, 53-010 Wrocław

Zarządzenie nr 500 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Plac Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole

Zarządzenie nr 501 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3
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lat kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Bydgoskiej

Zarządzenie nr 502 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Czerwonej Wodzie, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 503 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie
bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Pisarzowicach, gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 504 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w „Domu Seniora
Piaskowy Dworek”, ul. Malinowa 15 , 55-010 Żemiki Wrocławskie

Zarządzenie nr 505 z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą: KLINIKA WIATROSZAK ESTMEDICA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Róży Wiatrów 10

Zarządzenie nr 506 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Psie Pole 7

Zarządzenie nr 507 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie nr 508 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, przy ul. Wiejskiej

Zarządzenie nr 509 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Podgórzyn prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, wchodzących w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Staniszowie, gmina Podgórzyn

Zarządzenie nr 510 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Strzelinie, przy ul. Ząbkowickiej

Zarządzenie nr 511 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
na czas oznaczony do 5 lat, umowy dzierżawy, której przedmiotem jest lokal użytkowy stanowiący własność Skarbu
Państwa, położony w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 512 z dnia 29 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 513 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Kasie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 514 z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 515 z dnia 31 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 518 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
30 listopada 2012 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 516 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Placówce „Arka”
ul. Białogórska 2F, 59 - 920 Bogatynia

Zarządzenie nr 517 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Seniora
„Anna” w Karpaczu przy ul. Wita Stwosza 22

Zarządzenie nr 518 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Miliczu przy ul. Kombatantów 1

Zarządzenie nr 519 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Powiatowego Domu
Pomocy Społecznej w Ostrowinie 21, 56-400 Oleśnica

Zarządzenie nr 520 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
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Legnicy, przy ul. Kowalskiej

Zarządzenie nr 521 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w
2019 roku w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 522 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat,
umowy najmu jako kolejnej umowy dotyczącej części nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, położonej w Pieszycach, gmina Pieszyce - na Górze Wielka Sowa

Zarządzenie nr 523 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kłodzko

Zarządzenie nr 524 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Polanicy-Zdroju

Zarządzenie nr 525 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
współużytkownika wieczystego - Gminy Dzierżoniów udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Diorowskiej

Zarządzenie nr 526 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Spalonej, gm. Kunice

Zarządzenie nr 527 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Św.
Kingi w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 528 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Św.
Kingi w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 529 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Św.
Kingi w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 530 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Św.
Kingi w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 531 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. Św.
Kingi w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu

Zarządzenie nr 532 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Bierutowie

Zarządzenie nr 533 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jordanów Śląski

Zarządzenie nr 534 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Sycowie

Zarządzenie nr 535 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Twardogórze

Zarządzenie nr 536 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Udanin

Zarządzenie nr 537 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego nr 6, znajdującego się w budynku położonym w Wałbrzychu,
przy ul. Św. Kingi 26, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 538 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 539 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
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powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 540 z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 541 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Dolnośląskiej
Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia, ul. Lotnicza 37, 54-154 Wrocław

Zarządzenie nr 542 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A

Zarządzenie nr 543 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Kamienna Góra, w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 544 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Złotoryja, w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 545 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
pisemnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Krzydłinie Małej, gmina Wołów

Zarządzenie nr 546 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Rudnowskiej nr 58, w
drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych

Zarządzenie nr 547 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Kotla, z
przeznaczeniem na realizację celu publicznego

Zarządzenie nr 548 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
udziału w wysokości w prawie własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w
Jeleniej Górze przy ul. Bolesława Prusa na rzecz współwłaściciela tego lokalu

Zarządzenie nr 549 z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników aktywów i pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu w roku 2018

Zarządzenie nr 550 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wojciechowie, gmina Lubomierz

Zarządzenie nr 551 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Sokołowcu, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 552 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce „Dom
Seniora Marconi Medica” przy ul. Rzeźniczej 13, 58-100 Świdnica

Zarządzenie nr 553 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 1 roku kolejnej
umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy
ul. Wrocławskiej

Zarządzenie nr 554 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu używania służbowych kart
płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 555 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Polanicy-Zdroju

Zarządzenie nr 556 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. św.
Maksymiliana Kolbego

Zarządzenie nr 557 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 558 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Sokolicy, gmina Nowa Ruda

Zarządzenie nr 559 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w
województwie dolnośląskim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty lecznicze oraz jednostki samorządu
terytorialnego

Zarządzenie nr 560 z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 561 z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw upamiętnienia miejsc kaźni
więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen i jego filii obozów pracy przymusowej oraz obozów jenieckich na
terenie Dolnego Śląska

Zarządzenie nr 562 z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Legnica, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy w obrębie Piekary Stare

Zarządzenie nr 563 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Pieńsku, przy Placu Wolności 11

Zarządzenie nr 564 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 565 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zakresu koordynowania przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy

Zarządzenie nr 566 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej
Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29

Zarządzenie nr 567 z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia uzupełniającej inwentaryzacji i powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 568 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej, przysługującego Skarbowi Państwa, na rzecz
użytkownika wieczystego, położonej w Oleśnicy, przy ul. Poprzecznej 20

Zarządzenie nr 569 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Sędziszowej, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 570 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Kostomłoty

Zarządzenie nr 571 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Wisznia
Mała

Zarządzenie nr 572 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Bogatyni

Zarządzenie nr 573 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Ruszowie, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 574 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wielowsi, gmina Ścinawa, oznaczonej
geodezyjnie jako działki nr 6, nr 661, nr 732, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 575 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat dwóch, kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana Połbina 1

Zarządzenie nr 576 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie

https://bip.duw.pl/download/2/17949/Zarzadzenienr558.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17949/Zarzadzenienr558.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17950/Zarzadzenienr559.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17950/Zarzadzenienr559.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17950/Zarzadzenienr559.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17967/Zarzadzenienr560.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17967/Zarzadzenienr560.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17968/Zarzadzenienr561.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17968/Zarzadzenienr561.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17968/Zarzadzenienr561.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17969/Zarzadzenienr562.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17969/Zarzadzenienr562.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17969/Zarzadzenienr562.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17979/Zarzadzenienr563.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17979/Zarzadzenienr563.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17979/Zarzadzenienr563.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17980/Zarzadzenienr564.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17980/Zarzadzenienr564.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17981/Zarzadzenienr565.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/17981/Zarzadzenienr565.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18224/Zarzadzenienr566.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18224/Zarzadzenienr566.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18225/Zarzadzenienr567.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18225/Zarzadzenienr567.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18226/Zarzadzenienr568.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18226/Zarzadzenienr568.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18226/Zarzadzenienr568.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18227/Zarzadzenienr569.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18227/Zarzadzenienr569.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18227/Zarzadzenienr569.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18228/Zarzadzenienr570.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18229/Zarzadzenienr571.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18229/Zarzadzenienr571.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18230/Zarzadzenienr572.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18230/Zarzadzenienr572.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18230/Zarzadzenienr572.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18231/Zarzadzenienr573.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18231/Zarzadzenienr573.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18231/Zarzadzenienr573.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18232/Zarzadzenienr574.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18232/Zarzadzenienr574.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18232/Zarzadzenienr574.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18233/Zarzadzenienr575.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18233/Zarzadzenienr575.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18233/Zarzadzenienr575.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18234/Zarzadzenienr576.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/18234/Zarzadzenienr576.pdf


ratownictwa wodnego w 2019 r.

Zarządzenie nr 577 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 578 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 579 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Piasecznej, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 580 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Priorytetów dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej
województwa dolnośląskiego na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
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