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

Zarządzenie nr 2 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgu
wyborczym nr 1.

Zarządzenie nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności  nieruchomości,
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  we  Wrocławiu,  przy  ul.  Kominiarskiej  23,  na  rzecz  użytkownika
wieczystego.

Zarządzenie nr 4 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czernica w okręgu
wyborczym nr 4.

Zarządzenie nr 5 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Opieki i
Wychowania w Ścinawie.

Zarządzenie nr  6 zmieniające Zarządzenie nr  368 Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony,  tj.  do  dnia  30  sierpnia  2018  r.  umowy  użyczenia  nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 1/10, nr 1/44, nr 1/45, nr 1/13, nr
1/14, nr 1/15, nr 1/46 oraz nr 1/49, AM-5, obręb 8 Słupiec, o łącznej powierzchni 0,7592 ha, na rzecz Agencji Rozwoju
Regionalnego ,,AGROREG" S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie przy ul. Kłodzkiej 27.

Zarządzenie nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we
Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  9  w sprawie  wyrażenia  zgody Komendzie  Wojewódzkiej  Policji  we Wrocławiu  na  złożenie  wniosku o
wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  10  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Mickiewicza  36.
Zarządzenie  nr  11  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Powiatowym  Centrum  Opieki  i
Wychowania w Ścinawie.

Zarządzenie nr 12  w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, niezabudowanej nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. Strachowskiego 3.

Zarządzenie  nr  14 w sprawie  uchylenia  Zarządzenia  nr  277 Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  8  września  2011 r.  w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  stanowiącej  własność  Skrabu
Państwa, nieruchomości położonej we wsi Borowa, gmina Długołęka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 250/16,
AM-2, obręb Borowa o powierzchni 0,2447 ha.

Zarządzenie nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetragu ustnego organiczonego do właścicieli
nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Goli Świdnickiej,oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 232, AM-1, obręb gola Świdnicka o powierzchni 0,09 ha.

Zarządzenie  nr  16 w sprawie powołania  Komisji  inwentaryzacyjnej  do przeprowadzenia  spisu kontrolnego bloczków
mandatowych wg stanu na dzień 31 stycznia 2012.

Zarządzenie nr 17 w sprawie wyrażenia zgody za zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kuźniczej 7-10, na rzecz współużytkowników
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wieczystych.

Zarządzenie nr 18 zmieniające Zarządzenie nr 329 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
w  drodze  bezprzetargowej  prawa  własności  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w
Mirkowie,  gmina  Długołęka.

Zarządzenie  nr  19  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony,  kolejnej  umowy  dzierżawy,  której
przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość  stanowiąca  własność  Skrabu  Państwa,  położona  w  Legnicy,  przy  ul.
Kilińskiego,  z  dotychczasowym  dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  20  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokali  mieszkalnych,  znajdujących  się  w  budynku
położonym  w  Dziwiszowie  nr  1  b,  gmina  Jeżów  Sudecki.

Zarządzenie  nr  21  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  lokalu
mieszkalnego znajdującego sie w budynku położonym w Dziwiszowie nr 1 b, gmina Jeżów Sudecki.

Zarządzenie  nr  22  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  we  Wrocławiu  przy  ul.  Kamieńskiego  240a  i  240  b,  na  rzecz  użytkownika
wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej ,,TRAFO" we Wrocławiu oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od
ceny sprzedaży.

Zarządzenie  nr  23  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
zabudowanej  niemieszkalnym  budynkiem  nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w
Wałbrzychu  przy  ul.  Antka  Kochanka.

Zarządzenie  nr  24  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Starym  Węglińcu,  gm.  Węgliniec.

Zarządzenie  nr  25  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Radomicach,  gm.  Wleń.
Zarządzenie  nr  26  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  w  Złotoryi  w  okręgu
wyborczym  Nr  1.

Zarządzenie nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Krzeptowie, gmina Kąty Wrocławskie.

Zarządzenie nr 28 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetragowym, nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 28.

Zarządzenie nr 29 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Zarządzenie nr 30 w sprawie powołania i określenia składu personalnego oraz zasad funkcjonowania wojewódzkiego
Zespołu ds. zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych.

Zarządzenie nr 31 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego wobec osób
prawnych świadczących usługi dystrybucji energii elektrycznej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
Skrabu Państwa, położonej w Kudowie Zdroju.

Zarządzenie  nr  32  w  sprawie  odmowy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  spółki
EnergiaPro  SA  prawa  własności  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w
Jeleniej  Górze.

Zarządzenie nr 33 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Zarządzenie  nr  34  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Radwanicach,  gm.  Siechnice.

Zarządzenie  nr  35  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  w  trybie  bezprzetragowym,  prawa  użytkowania
wieczystego nieruchomośći  stanowiącej  własność Skarbu Państwa,  położonej  we Wrocławiu,  na poprawę warunków
jej zagospodarowania.

Zarządzenie  nr  36  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bukówce,  gmina  Lubawka,  na  rzecz  spółki  EnergiaPro  S.A.  z  siedzibą  we
Wrocławiu.
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Zarządzenie nr 37 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Mieroszowa.

Zarządzenie  nr  38  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Sulików,  w  okręgu
wyborczym  nr  1.

Zarządzenie nr 39 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  40  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej,  na  rzecz  współwłaścicieli
budynku  oraz  współużytkowników  wieczystych  gruntu  1/2  udziału  z  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa,
nieruchomości  położonej  w  Bierutowie,  przy  ul.  Namysłowskiej  19.

Zarządzenie  nr  41  w  sprawie  wynagrodzenia  osób  wchodzących  w  skład  wojewódzkiej   i  powiatowych  komisji
lekarskich  działających  na  terenie  województwa  dolnośląskigo  w  2012  r.

Zarządzenie  nr  42  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetragowym  na  poprawę  warunków
zagospodarowania  nieruchomości  Skrabu  Państwa,  położnej  w  Dobrej,  gmina  Dobroszyce.

Zarządzenie  nr  43  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa  w  formie
darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych, położonej w Wałbrzychu przy ul.
Ogrodowej.

Zarządzenie  nr  44  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika  wieczystego,  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Kłodzku  przy  ul.
Wielisławskiej  5a.

Zarządzenie  nr  45  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowych
współużytkowników  wieczystych,  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Pieszycach,
Lasocin  1b.

Zarządzenie  nr  46  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  337  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  trybu
przetargowego  zawarcia  umów  oraz  na  zawarcie  na  czas  nieokreślony,  umów  najmu  9  lokali  mieszkalnych,
znajdujących  się  w  budynku  położonym  we  Wrocławiu,  przy  ul.  Połbina  1c.

Zarządzenie  nr  47  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  336  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  trybu
przetargowego  zawarcia  umów  oraz  na  zawarcie  na  czas  nieokreślony,  umów  najmu  6  lokali  mieszkalnych,
znajdujących  się  w  budynku  położonym  we  Wrocławiu,  przy  ul.  Połbina  1d.

Zarządzenie  nr  48  w  sprawie  zmiany  Zarządzenia  Nr  332  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  trybu
przetargowego  zawarcia  umów  oraz  na  zawarcie  na  czas  nieokreślony,  umów  najmu  9  lokali  mieszkalnych,
znajdujących  się  w  budynku  położonym  we  Wrocławiu,  przy  ul.  Połbina  1h.

Zarządzenie  nr  49  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  miejscowości  Brzezia  Łąka,gm.
Długołęka.

Zarządzenie  nr  50  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Wałbrzychu  przy  ul.  Beethovena.  

Zarządzenie nr 51 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jerzmanowa w okręgu
wyborczym Nr 1.

Zarządznie nr 52 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we
Wrocławiu przy ul. Witelona 25 oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży, na rzecz
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 53 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we
Wrocławiu przy ul. Rzeźbiarskiej oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży, na rzecz
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 54 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 55 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Ruszowie, gmina Węgliniec.
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Zarządzenie nr 56 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 314 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
bezprzetargowej udziału Skarbu Państwa w wysokości 10/18 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości
gruntowej, położonej w miejscowości Szczodre, w gminie Długołęka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 167/1,
AM-2, obręb Szczodre, o powierzchni 0,1978 ha na rzecz jej współwłaścicieli.

Zarządzenie nr 57 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.Orzeszkowej 29, na rzecz jej
użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 58 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 roku w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej,
położonej w obrębie Pudło, gm. Radwanice, oznaczonej jako działka nr 65/3 o pow. 0,07 ha.

Zarządzenie nr 59 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Wrocławiu.

Zarządzenie nr  60 w sprawie przeprowadzenia kontroli  doraźnej  w Domu Pomocy Społecznej  ul.  Mączna 3  54-131
Wrocław.

Zarządzenie  nr  61  w  sprawie  ustalenia  zasięgu  terytorialnego  stałego  lotniczego  przejścia  granicznego  na  lotnisku
Wrocław-Strachowice.

Zarządzenie nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetragowej prawa własności nieruchomości,
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Iwiniach,  gmina  Warta  Bolesławiecka,  na  rzecz
współużytkowników  wieczystych.

Zarządzenie  nr  63  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia  na  rzecz  Polskiego  Związku
Wędkarskiego, Koło nr 109 ,,REKIN" przy Komisariacie Wodnym Policji we Wrocławiu, części nieruchomości położonej
we Wrocławiu przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39b.

Zarządzenie nr 64 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji  i  Urządzeń
Wodnych  we  Wrocławiu  na  czas  oznaczony  -  do  dnia  31  grudnia  2020  r.-  nieruchomości  stanowiących  własność
Skarbu  Państwa,  położonych:  w  Radwanicach,  gmina  Siechnice,  oznaczonych  geodezyjnie  AM-1,  obręb  nr  0012,
Radwanice,  jako  działki  nr  191/1  o  powierzchni  0,0085 ha  i  nr  191/2  o  powierzchni  0,0063 ha  oraz  w Siechnicach,
oznaczonej geodezyjnie jako działka : nr 689/4, AM-1, obręb nr 0001, Siechnice, o powierzchni 0,0179 ha.

Zarządzenie  nr  65  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  położonych  w  Bystrzycy,  gm.  Oława  nieruchomości
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  na  nieruchomość  stanowiącą  własność  osoby  prawnej.

Zarządzenie nr 66 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji  i  Urządzeń
Wodnych  we  Wrocławiu  na  czas  oznaczony  -  do  dnia  31  grudnia  2020  r.  -  nieruchomości  stanowiących  własność
Skarbu Państwa, położonych w Blizanowicach oraz w Radwanicach, gmina Siechnice.

Zarządzenie nr 67 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji  i  Urządzeń
Wodnych  we  Wrocławiu  na  czas  oznaczony  -  do  dnia  31  grudnia  2020  r.  -  części  o  powierzchni  0,2330  ha,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 9/10, AM-14, obręb nr 0035,Maślice, o powierzchni 1,4568 ha.

Zarządzenie  nr  68  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika  wieczystego,  nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Legnicy  przy  ul.
Poznańskiej 29 F i 29 D.

Zarządzenie  nr  69  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia  na  rzecz  Izby  Celnej  we
Wrocławiu  lokalu  użytkowego  znajdującego  się  w  budynku  położonym  w  Wałbrzychu  przy  ul.  Psie  Pole  7.

Zarządzenie nr 70 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy placu Muzealnym 16.

Zarządzenie nr 71 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Wałbrzychu.

Zarządzenie nr 72 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Legnicy.
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Zarządzenie nr 73 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 5 lat kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 74 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Marcinkowicach, gmina
Oława.

Zarządzenie nr 75 w sprawie odwołania członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych.

Zarządzenie nr 76 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu Dziecka im. Jana
Kochanowskiego w Głogowie 67-200, ul. Lipowa 10 z filią przy ul. Orbitalnej 27/38.

Zarządzenie nr 77 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Praktyce Lekarza Rodzinnego Anna
Lorenc-Pora we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 78 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 79 w sprawie powołania komisji rejonowych 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.

Zarządzenie nr 80 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w
okręgu wyborczym nr 12.

Zarządzenie nr 81 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 82 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Lubin.

Zarządzenie nr 83 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Domaniów.

Zarządzenie nr 84 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Siechnice.

Zarządzenie nr 85 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kobierzyce.

Zarządzenie nr 86 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Strzegom.

Zarządzenie nr 87 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Świdnica.

Zarządzenie nr 88 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Syców.

Zarządzenie nr 89 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjlanych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Żórawina.

Zarządzenie nr 90 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
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na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

Zarządzenie nr 91 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Prusice.

Zarządzenie nr 92 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji  rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Niemcza.

Zarządzenie nr 93 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wisznia Mała.

Zarządzenie nr 94 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja
nr 8, 10 i 10A, na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 95 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziałów w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja
nr 8, 10 i 10A, na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarzadzenie nr 96 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego na rzecz
podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii
elektrycznej, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy, przy
ul.Sprzymierzeńców 3.

Zarządzenie nr 97 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem
biurowym, stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wzgórze Kościuszki 2, na rzecz
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 98 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Trzebnicy przy ul.Św. Jadwigi, na rzecz jej użytkownika
wieczystego.

Zarządzenie nr 99 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonego w Lubaniu przy ul.Górnej 8, na rzecz dotychczasoweg najemcy
oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży.

Zarządzenie nr 100 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Legnicy, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Legnica.

Zarządzenie nr 101 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych w Świętoszowie, gmina Osiecznica i w Bolesławcu, na rzecz spółki Tauron
Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 102 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki MEDIS w Obornikach Śląskich.

Zarządzenie nr 103 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Ziębice.

Zarządzenie nr 104 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Bierutów.

Zarządzenie nr 105 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Góra.

Zarządzenie nr 106 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Mietków.
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Zarządzenie nr 107 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Rudna.

Zarządzenie nr 108 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Złotoryja.

Zarządzenie nr 109 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Dziadowa Kłoda.

Zarządzenie nr 110 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Zagrodno.

Zarządzenie nr 111 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wołów.
Zarządzenie nr 112 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wądroże Wielkie.

Zarządzenie nr 114 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Ścinawa.

Zarządzenie nr 115 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Dobromierz.

Zarządzenie nr 116 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kotla.

Zarządzenie nr 117 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Dobroszyce.

Zarządzenie nr 118 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Sobótka.

Zarządzenie nr 119 zmieniające zarządzenie nr 83 z 20 marca 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach
dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Domianów.

Zarządzenie nr 120 w sprawie powołania powołania zespołu do spraw opracowania Planu Obrony Cywilnej
Województwa Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 121 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Żukowice.

Zarządzenie nr 122 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Jerzmanowa.

Zarządzenie nr 123 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
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działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Borów.

Zarządzenie nr 124 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Niechlów.

Zarządzenie nr 125 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kostomłoty.

Zarządzenie nr 126 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej bloczków mandatowych.

Zarządzenie nr 127 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej ul. Benedyktynów 4,
59-241 Legnickie Pole.

Zarządzenie nr 128 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Całodobowej Placówce Opiekuńczo-Pielęgnacyjnej
,,Seniorzy Oaze" Kraśnik Górny29, 59-700 Bolesławiec.

Zarządzenie nr 130 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Środa Śląska.

Zarządzenie nr 131 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Trzebnica.

Zarządzenie nr 132 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 133 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Pęcław.

Zarządzenie nr 134 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Dzierżoniów.

Zarządzenie nr 135 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Przedwiośnie 1.

Zarządzenie nr 136 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas nieoznaczony, jako kolejnej umowy dzierżawy
części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Granicznej, z
dotychczasowym dzierżawcą. 

Zarządzenie nr 137 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łażanach, gmina Żarów.

Zarządzenie nr 138 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Krośnice.

Zarządzenie nr 139 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kondratowice.

Zarządzenie nr 140 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Zgorzelec.

Zarządzenie nr 141 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Milicz.
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Zarządzenie nr 142 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Krotoszyce.

Zarządzenie nr 143 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Głogów.

Zarządzenie nr 144 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Zawonia.

Zarządzenie nr 145 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Jordanów Śląski.

Zarządzenie nr 146 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Oława.

Zarządzenie nr 147 w sprawie aktualizacji Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 148 w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 149 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Pieńsk.

Zarządzenie nr 150 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujacych się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzenie nr 151 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Brzeg Dolny.

Zarządzenie nr 152 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Międzybórz.

Zarządzenie nr 153 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Żarów.

Zarządzenie nr 154 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Oleśnica.

Zarządzenie nr 155 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Przeworno.

Zarządzenie nr 156 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Pielgrzymka.

Zarządzenie nr 157 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wiązów.

Zarządzenie nr 158 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetragu ustnego nieograniczonego lokalu
mieszkalnego nr 13, położonego w Lubaniu przy Placu Śląskim.
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Zarządzenie nr 159 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Sulików.

Zarządzenie nr 160 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Polkowice.

Zarządzenie nr 161 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Udanin.

Zarządzenie nr 162 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Warta Bolesławiecka.

Zarządzenie nr 163 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Malczyce.

Zarządzenie nr 164 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Świebodzice.

Zarządzenie nr 165 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie miasta Oława.

Zarządzenie nr 166 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Długołęka.

Zarządzenie nr 167 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Grębocice.

Zarządzenie nr 168 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Chojnów.

Zarządzenie nr 169 zmieniające zarządzenie nr 86 z dnia 20 marca 2012 roku  w sprawie powołania Gminnej Komisji
do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na
obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Strzegom.

Zarządzenie nr 170 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

Zarządzenie nr 171 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Gaworzyce.

Zarządzenie nr 172 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Chocianów.

Zarządzenie nr 173 w sprawie powołania członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych.

Zarządzenie nr 174 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4, i 6 mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm.
Kąty Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 5, na rzecz dotychczasowych najemców.
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Zarządzenie nr 175 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokli mieszkalnych nr 2, 3 i 5, mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 3, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 176 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokali mieszkalnych nr 1, 3, 5 i 6, mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 4, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 177 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokali mieszkalnych nr 3, 5 i 6, mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 3A, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 178 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa własności lokali mieszkalnych nr 1, 2 i 3 mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 1, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 179 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa wałsności lokali mieszkalnych nr 2, 3 i 4 mieszczących się w budynku położonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Nowe Osiedle 2, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 180 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Jelcz-Laskowice.

Zarządzenie nr 181 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wojcieszów.

Zarządzenie nr 182 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Dzierżoniów.

Zarządzenie nr 183 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Cieszków.

Zarządzenie nr 184 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Miłkowice.

Zarządzenie nr 185 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych u
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Bolesławiec.

Zarządzenie nr 186 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Bogatynia.

Zarządzenie nr 187 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Żmigród.

Zarządzenie nr 188 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Zgorzelec.

Zarządzenie nr 189 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Czernica.

Zarządzenie nr 190 zmieniające Zarządzenie nr 141 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji
do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na
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obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania na terenie gminy Milicz.

Zarządzenie nr 191 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kunice.

 Zarządzenie nr 192 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Radków.

Zarządzenie nr 193 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wąsosz.

Zarządzenie nr 194 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Marcinowice.

Zarządzenie nr 195 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Legnickie Pole.

Zarządzenie nr 196 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Strzelin.

Zarządzenie nr 197 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Radwanice.

Zarządzenie nr 198 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Ciepłowody.

Zarządzenie nr 199 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Bardo.

Zarządzenie nr 200 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Jemielno.

Zarządzenie nr 201 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Twardogóra.

Zarządzenie nr 202 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 203 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Prochowice.

Zarządzenie nr 204 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Pieszyce.

Zarządzenie nr 205 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Miękinia.

Zarządzenie nr 206 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
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na terenie gminy miejskiej Oleśnica.

Zarządzenie nr 207 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zarządzenie nr 208 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Ruja.

Zarządzenie nr 209 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności
niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, połozonej w Jaroszowie, gmina Strzegom.

Zarządzenie nr 210 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Mściwojów.

Zarządzenie nr 211 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Męcinka.

Zarządzenie nr 212 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Lwówek Śląski.

Zarządzenie nr 213 w sprawie ustalenia Zasad rozdysponowywania i przydziału serii i numerów mandatów
generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego oraz dokumentacji i ewidencji grzywien za
wykroczenia ściganych w postępowaniu mandatowym obowiązujących na terenie województwa dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 214 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety, ul.
Główna 36 57-256 Bardo.

Zarządzenie nr 215 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
położonej w miejscowości Mokronos Górny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, jako nieruchomości mogącej
poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, będącej własnością Włodzimierza Pittnera.

Zarządzenie nr 216 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. do dnia 28 lutego 2014r., kolejnej
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Gustawa Morcinka 33A, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 217 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Nowogrodziec.

Zarządzenie nr 218 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Lubań.

Zarządzenie nr 219 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Wińsko.

Zarządzenie nr 220 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Legnicy.

Zarządzenie nr 221 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Głogów.

Zarządzenie nr 222 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
poprzez rozwiązanie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste przysługujące "Ruch" S.A. w Warszawie,
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 140.
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Zarządzenie nr 223 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie dwóch lokali użytkowych, stanowiących własność Skarbu
Państwa, w drodze przetargu ustnego ograniczonego wobec najemców lokali mieszkalnych, znajdujących się na
osiedlu mieszkaniowym Zakładu Poprawczego Ministerstwa Sprawiedliwości w Sadowicach, gm. Kąty Wrocławskie,
przy ul. Nowe Osiedle.

Zarządzenie  nr  224  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  prawa  własności  lokali
mieszkalnych mieszczących się w budynkach nr 1,2,3A, 4 i 5, położonych w Sadowicach, gm. Kąty Wrocławskie, przy
ul. Nowe Osiedle, a także w sprawie przyznania pierwszeństwa dotychczasowym najemcom w nabyciu najmowanych
lokali mieszkalnych oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Zarządzenie  nr  225 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Lubań.

Zarządzenie  nr  226 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie miasta Wrocławia.

Zarządzenie  nr  227 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Olszyna.

Zarządzenie  nr  228 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Łagiewniki.

Zarządzenie  nr  229 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Osiecznica.

Zarządzenie  nr  230 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Kłodzko.

Zarządzenie nr 231 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie, w okręgu
wyborczym nr 1.

Zarządzenie nr 232 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Złotoryjskiego
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Złotoryi.

Zarządzenie  nr  233  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Powiatowym  Centrum  Opieki  i
Wychowania w Ścinawie.

Zarządzenie  nr  234  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Ruszowie,  gmina  Węgliniec.

Zarządzenie  nr  235 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy miejskiej Kłodzko.

Zarządzenie  nr  236  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej  położonych  w  Lwówku  Śląskim.

Zaarządzenie nr 237 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu usntego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Taszowie, gmina Lewin Kłodzki.

Zarządzenie nr  238 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa,
nieruchomości  położonej  w  Pilcach,  gmina  Kamieniec  Ząbkowicki,  bedącej  w  użytkowaniu  wieczystym  Tauron
Dystrybucja  S.A.  Oddział  w  Wałbrzychu.

Zarządzenie nr 239 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 240 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na złożenie wniosku o
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wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul.Ks. Witolda 46.

Zarządzenie nr 241 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości
gruntowej  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Gościszowie,  gm.Nowogrodziec,  na  rzecz  jej
użytkownika  wieczystego.

Zarządzenie nr 242 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Warcie Bolesławieckiej.

Zarządzenie  nr  243  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  problemowej  w  Fundacji  "Rosa"  we  Wrocławiu,  ul.Ruska
11/12 50-079 Wrocław.

Zarządzenie  nr  244  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  połozonych  w  Tyńcu  Małym,  gmina  Kobierzyce.

Zarządzenie  nr  245 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym, lokalu  mieszkalnego nr  8,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Lubaniu przy ul. Górnej 8, na rzecz dotychczasowego najemcy
oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny jej sprzedaży.

Zarządzenie  nr  246 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własnosć  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Opolinie  Droju,  gmina  Bogatynia,  na  rzecz  spółki  Tauron  Dystrybucja  S.A.
Oddział w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 247 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Powstańców Warszawy i przy ul. Dalekiej 19,
na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu.

Zarządzenie  nr  248  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  nieruchomości,  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Kamiennej  Górze.

Zarządzenie nr 249 w sprawie wyrwazenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, na rzecz spółki Tauron Dystrybucja S.A. oddział
w Legnicy.

Zarządzenie nr  250 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  251  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  do
podmiotów  zajmujących  się  wytwarzaniem  lub  dystrybucją  energii  elektrycznej,  prawa  własności  nieruchomości
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bukówce,  gmina  Lubawka.

Zarzadzenie  nr  252  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika  wieczystego,  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  połozonej  w  Wilkanowie,  gmina
Bystrzyca  Kłodzka.

Zarządzenie  nr  253  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu.

Zarządzenie nr 254 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali "F2"
i "G" w budynku posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie
przy ul. Batalionów Chłopskich nr 19.

Zarządzenie  nr  255  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Jelczu-Laskowicach.

Zarządzenie  nr  256  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bolesławcu  przy  ul.  Jana
Sobieskiego 7, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 64, AM-03, obręb 0011, Bolesławiec-11, o powierzchni 0,0423
ha.

Zarządzenie  nr  257  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika  wieczystego,  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  we  Wrocławiu  przy  ul.
Bednarskiej 1-7 oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.
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Zarządzenie nr 258 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu
Państwa  prawa  własności  lokalu  mieszkalnego  nr  3,  mieszczącego  się  w  budynku  położonym  w  Strzelinie  przy  ul.
Brzegowej 55, wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz
w prawie użytkowania wieczystego gruntu na rzecz najemcy.

Zarządzenie  nr  259 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych lawiną na terenie gminy Kłodzko.

Zarządzenie  nr  260  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  gminie  Długołęka,  obręb  Śliwice.

Zarządzenie  nr  261  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
nieruchomości gruntowej położonej w Podgórzynie.

Zarządzenie  nr  262  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego  lokalu
użytkowego nr 3, położonego w budynku nr 23 przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie.

Zarządzenie  nr  263  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Lubaniu  przy  ul.  Jeleniogórskiej.

Zarządzenie  nr  264  w  sprawie  wyrazenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Lubaniu  przy  ul.  Jeleniogórskiej.

Zarządzenie  nr  265  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  prawa  własności  zabudowanej
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Posadzie,  gmina  Bogatynia,  na  rzecz  Gminy
Bogatynia.

Zarządzenie  nr  266  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Świdnicy.

Zarządzenie nr 267 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Topoli,  gmina  Kamieniec  Ząbkowicki,  z
dotychczasowym  dzierżawcą.

Zarządzenie nr  268 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości  Skarbu Państwa,
prawa  własności  nieruchomości  będącej  własnością  Gminy  Środa  Śląska,  położonej  w  miejscowości  Rzeczyca,  gm.
Środa Śląska, stanowiącej wał przeciwpowodziowy rzeki Średzka Woda.

Zarządzenie  nr  269  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Taszowie,  gmina  Lewin  Kłodzki.

Zarządzenie  nr  270  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Domaszczynie,  gmina  Długołęka.

Zarządzenie nr 271 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Brzegu Głogowskim.

Zarządzenie nr 272 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Zgorzelec prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Radomierzycach.

Zarządzenie  nr  273 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych ujemnymi skutkami przezimowania
na terenie gminy Przemków.

Zarządzenie nr 274 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki.

Zarządzenie nr  275 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  276  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bukówce,  gmina  Lubawka.

Zarządzenie  nr  277  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  staowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Jarkowicach  6,  gmina  Lubawka.
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Zarządzenie  nr  278  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Wińsko  w  okręgu
wyborczym  nr  1.

Zarządzenie  nr  279  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Rodzinnym  Domu  Dziecka  w
Głogowie.

Zarządzanie nr 280 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa  własności  lokalu  mieszkalnego  nr  4,  mieszczącego  się  w  budynku  położonym  w  Sadowicach,  gm.Kąty
Wrocławskie,  przy  ul.  Nowe  Osiedle  3A,  na  rzecz  dotychczasowego  najemcy.

Zarządzenie  nr  281  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości  gruntowej stanowiącej  własność Skarbu Państwa, położonej  we Wrocławiu
przy ul. Heleny Modrzejewskiej 2.

Zarządzenie nr 282 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Parafii Ewangelicko
- Augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33 oraz określenia warunków udzielenia
bonifikaty od ceny jej sprzedaży.

Zarządzenie  nr  283  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  bezprzetargowej,  prawa  własności
niezabudowanej  nieruchomości  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Rakowicach  Wielkich,  gmina  Lwówek  Śląski  w  celu
poprawienia  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległej.

Zarządzenie  nr  284  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Trzebnicy  przy  ul.Obornickiej  19  na  rzecz  jej  użytkownika
wieczystego.

Zarządzenie nr  285 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony,  tj.  na okres 3 lat,  kolejnej  umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowana budynkiem garażowo-gospodarczym,
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. S. Wyspiańskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  286  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaz  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Dąbrówki  4.

Zarządzenie  nr  287  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
zabudowanej  nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Karpaczu  przy  ul.  Karkonoskiej.

Zarządzenie  nr  288  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  ograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własnośc  Skarbu  Państwa,  położonej  w  miejscowości  Sosnówka,  gm.
Podgórzyn.

Zarządzenie  nr  289  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Karpaczu  przy  ul.  Poznańskiej.

Zarządzenie nr 290 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Gminie Karpacz.

Zarządzenie nr 291 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 292 zmieniające Zarządzenie Nr 224 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie
wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetragowej  prawa  własności  lokali  mieszkalnych  mieszczących  się  w
budynkach  nr  1,  2,  3A,  4  i  5,  położonych  w  Sadowicach,  gm.  Kąty  Wrocławskie,  przy  ul.  Nowe  Osiedle,  a  także  w
sprawie  przyznania  pierwszeństwa  dotychczasowym  najemcom  w  nabyciu  najmowanych  lokali  mieszklanych  oraz
określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Zarządzenie nr 293 zmieniające Zarządzenie nr 94/11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 kwietnia 2011 r., w sprawie
ustalenia  Zasad  rozprowadzania  i  rozliczania  bloczków  mandatowych  oraz  dokumentacji  i  ewidencji  grzywien  za
wykroczenia  ściąganych  w  postepowaniu  mandatowym  obowiązujących  na  terenie  województwa  dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 294 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie  nr  295 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  przymrozkami  wiosennymi  na
terenie  gminy  Trzebnica.
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Zarządzenie nr  296 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Siedlcu, gmina Długołęka.

Zarządzenie nr  297 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  prawa
własności niezabudowanej nieruchomosci Skarbu Państwa, położonej w Siedlcu, gmina Długołęka.

Zarządzenie  nr  298  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Pensjonacie  "Astor",  ul  Graniczna  149,  54-516
Wrocław.

Zarządzenie  nr  299  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Wielofunkcyjnej  Placówce
Opiekuńczo-  Wychowawczej  w  Kątach  Wrocławskich.

Zarządzenie nr 300 w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zarządzenie  nr  301  w  sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  członków  składu  orzekającego  Wojewódzkiej
Komisji  do  Spraw  Orzekania  o  Zdarzeniach  Medycznych.

Zarządzenie  nr  302 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  przymrozkami  wiosennymi  na
terenie  gminy  Wąsosz.

Zarządzenie  nr  303  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wyznaczenia  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji
Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we  Wrocławiu.

Zarządzenie nr 304 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora "Pod Platanem" we Wrocławiu przy
ul. Sołtysowickiej 59a.

Zarządzenie  nr  305  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Jerzmanowa  w  okręgu
wyborczym Nr 1.

Zarządzenie  nr  306  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  miejscowości  Osła,  gmina
Gromadka.

Zarządzenie  nr  307  w  sprawie  przyjęcia  Instrukcji  prowadzenia  kontroli  realizowanych  przez  Oddział  Kontroli
Finansów  i  Budżetu  Dolnośląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  we  Wrocławiu  w  zakresie  gospodarowania  środkami
publicznymi.

Zarządzenie  nr  308 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Góra.

Zarządzenie  nr  309 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Lubań.

Zarządzenie  nr  310  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szczawnie Zdroju, przy ul. Pocztowej, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 663/4, AM-6, obręb Nr 1.

Zarządzenie  nr  311w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  nieruchomości  gruntowej  zabudowanej,  położonej  w  Żmigrodzie  przy
ul.Krasickiego  1,  oznaczonej  geodezyjnie  jako  działka  nr  53/2,  AM-23,obręb  Żmigród,  o  powierzchni  0,1607  ha.

Zarządzenie  nr  312 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Radomierzycach, gmina Zgorzelec, na rzecz spółki EnergiaPro S.A.

Zarządzenie nr 313 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.

Zarządzenie nr 314 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów.

Zarządzenie  nr  315  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  prawa  własności  niezabudowanej
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Borowej,  gmina  Długołęka,  na  rzecz  Gminy
Długołęka.

Zarządzenie  nr  316 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem  na  terenie  gminy
Mściwojów.
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Zarządzenie  nr  317 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Strzelin.

Zarządzenie nr 318 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Lubaniu
ul.Mickiewicza 2, 59-800 Lubań.

Zarządzenie  nr  319 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Opolnie  Zdroju,  gmina  Bogatynia,  na  rzez  spółki  Tauron  Dystrybucja  S.A.
Oddział w Jeleniej Górze.

Zarządzenie  nr  320  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym,  udziału  Skarbu  Państwa  w
prawie własności nieruchomości, położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików.

Zarządzenie  nr  321  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokalu mieszkalnego nr 11, połozonego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej 22.

Zarządzenie nr 322 w sprawie realizacji programu ,,Jak urodzić zdrowe dziecko".

Zarządzenie  nr  323 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji  rolnej,  znajdujących się  na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i  gradem na
terenie gminy Marciszów.

Zarządzenie  nr  324 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych   gradem  i  powodzią  na  terenie
gminy Świerzawa.

Zarządzenie nr 325 w sprawie powołania Gminnej Komisji do sprawa szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Radków.

Zarządzenie  nr  326  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zamianę  nieruchomości  położonych  we  Wrocławiu  między
Skarbem  państwa  a  Gminą  Wrocław.

Zarządzenie  nr  327  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  bezprzetargowej  nieruchomości  zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu przy ul.Kamiennej 4,
z przyznaniem pierwszeństwa w jej nabyciu, na rzecz dotychczasowego najemcy oraz określenia warunków udzielenia
bonifikaty od ceny jej sprzedazy.

Zarządzenie nr 328 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na warunkach preferencyjnych, w drodze bezprzetargowej
prawa  własności  lokalu  mieszkalnego  nr  1,  mieszczącego  się  w  budynku  położonym  w  Sadowicach,  gm.Kąty
Wrocławskie,  przy  ul.  nowe  Osiedle  3,  na  rzecz  dotychczasowego  najemcy.

Zarządzenie  nr  329 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem  na  terenie  gminy
Siekierczyn.

Zarządzenie 330 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Rodzinnym Domu Dziecka w Lasowie.

Zarządzenie nr 331 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Lwówku
Śląskim ul.Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwówek Śląski.

Zarządzenie  nr  332 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstawch rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem  na  terenie  gminy
Kobierzyce.

Zarządzenie  nr  333 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych powodzią na terenie miasta Jelenia
Góra.

Zarządzenie  nr  334 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem,  deszczem  nawalnym  i
powodzią na terenie gminy Olszyna.

Zarządzenie  nr  335 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem,  deszczem  nawalnym  i
powodzią na terenie gminy Wojcieszów.
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Zarządzenie nr  336 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 337 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 338 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 339 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 340 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 341 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Borów.

Zarządzenie nr 342 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Zgorzelec.

Zarządzenie  nr  343  zmieniające  Zarządzenie  nr  113  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  1  lipca  2009  r.  w  sprawie
powołania  Komisji  Wojewódzkiej  do  spraw  weryfikacji  strat  w  infrastrukturze  samorządu  terytorialnego
spowodowanych przez klęski żywiołowe, zmienione zarządzeniem nr 281 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 wrzesnia
2010 r., zarządzeniem nr 231 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 1 sierpnia 2011 r. oraz zarządzeniem nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2011 r.

Zarządzenie  nr  344 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Ścinawa.

Zarządzenie  nr  345 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  deszczem  nawalnym  na  terenie
gminy Janowice Wielkie.

Zarządzenie  nr  346 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Ziębice.

Zarządzenie nr 347 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko
nieruchomości położonych w Kłodzku, stanowiących własność Skarbu Państwa,
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego oraz zadań własnych gminy.

Zarządzenie  nr  348  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany  przysługującego  Skarbowi  Państwa  prawa
własności nieruchomości gruntowej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. Strażackiej 3, na przysługujące Gminie
Bystrzyca Kłodzka prawo własności nieruchomości gruntowej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, przy ul. A. Mickiewicza
5,  a  także  w sprawie  uchylenia  Zarządzenia  nr  18  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  stycznia  2006  r.  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany  prawa  własności  przyslugującego  Skarbowi  Państwa  do  nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie Nowa Bystrzyca, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Bystrzyca Kłodzka na
prawo własności przysługujace Gminie Bystrzyca Kłodzka do nieruchomości gruntowej położonej
w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza 5, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa bez obowiązku
dokonania dopłat.

Zarządzenie  nr  349  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Domu  Opieki  ul.  Melioracyjna  1,  Radwanice
55-010.

Zarządzenie  nr  350  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Platerówka,  w  okręgu
wyborczym nr 2 i nr 3.

Zarządzenie nr 351 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej Ostrowina 21, 56-400
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Oleśnica.

Zarządzenie  nr  352  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  niezabudowanej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Piersnej,  gmina  Pęcław.

Zarządzenie  nr  353  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Rudnej,  gmina  Rudna.

Zarządzenie  nr  354  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Niepublicznym  Domu  Dziecka
Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu.

Zarządzenie  nr  355 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  gradem  na  terenie  gminy
Nowogrodziec.

Zarządzenie nr  356 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której  przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość  zabudowana,  stanowiąca  własność  Skarbu  Państwa,  położona  w
Legnicy  przy  ul.  Św.  Maksymiliana  Kolbe  z  dotychczasowym  dzierżawcą.

Zarządzenie nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w
formie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzelin, położonej w Strzelinie przy ul.
Wolności 13.

Zarządzenie nr 358 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli
nieruchomości  przyległych,  nieruchomości  niezabudowanej  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w
Jagodzinie  gmina  Węgliniec.

Zarządzenie nr 359 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej
umowy najmu, na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja/Kiełbaśniczej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie  nr  360  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Wielofunkcyjnej  Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej "Wiosna" prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Krzydlinie
Małej.

Zarządzenie nr 361 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Spokojnej Starości "Majowy Sen" w Kłodzku
przy ul. Wyspiańskiego 40.

Zarządzenie  nr  362  w  sprawie  wprowadzenia  Polityki  Bezpieczeństwa  Ochrony  Danych  Osobowych  i  Instrukcji
zarządzania  systemem  informatycznym  w  Dolnośląskim  Urzędzie  Wojewódzkim  we  Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  363 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Trzebnica.

Zarządzenie nr 364 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności lokalu mieszkalnego nr 6, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym
w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196, w granicach nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa.

Zarządzenie  nr  365  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  bezprzetargowej,  prawa  własności  lokali
mieszkalnych  na  rzecz  dotychczasowych najemców,  którym przysługuje  pierszeństwo w ich  nabyciu,  położonych w
budynku przy ul. Domeyki 6A w Jeleniej Górze, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie  nr  366  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  bezprzetargowej,  prawa  własności  lokalu
mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierszeństwo w jego nabyciu, położonym w
budynku przy ul. Domeyki 6A w Jeleniej Górze, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie  nr  367  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  bezprzetargowej,  prawa  własności  lokali
mieszkalnych  na  rzecz  dotychczasowych najemców,  którym przysługuje  pierszeństwo w ich  nabyciu,  położonych w
Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 54.

Zarządzenie nr 368 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym
w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 54.

Zarządzenie nr 369 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
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własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej
w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie  nr  370  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Czerwieńcu,  gm.  Kondratowice.

Zarządzenie  nr  371 w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem na terenie gminy Lubawka.

Zarządzenie nr 372 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kamiennej Górze.

Zarządzenie nr 373 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dusznikach Zdroju.

Zarządzenie nr 374 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomosci Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w miejscowości Modlikowice, gmina
Zagrodno.

Zarządzenie nr 375 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej
w miejscowości Modlikowice, gmina Zagrodno.

Zarządzenie  nr  376  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny  nieruchomości  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  miejscowości  Domaszczyn,  gm.  Długołęka.

Zarządzenie  nr  377  w  sprawie  powołana  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  w  gospodarstwach  rolnych  i
działach  specjalnych  produkcji  rolnej,  znajdujących  się  na  obszarach  dotkniętych  powodzią  na  terenie  gminy
Przemków.

Zarządzenie  nr  378  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości  stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Małopanewskiej 15-17, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  379  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany  przysługującego  Skarbowi  Państwa  prawa
własności  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Szalejowie  Górnym,  na  przysługujące  Gminie  Kłodzko  prawo
własności  nieruchomości  gruntowej,  położonej  w  Szalejowie  Górnym,  bez  obowiązku  dokonania  dopłat.

Zarządzenie nr 380 zmieniające Zarządzenie nr 292 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2012 r., zmieniające
Zarządzenie  nr  224  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  24  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w
drodze  bezprzetargowej  prawa  własności  lokali  mieszkalnych  mieszczących  się  w  budynkach  nr  1,  2,  3A,  4  i
5,  położonych  w  Sadowicach,  gm.  Kąty  Wrocławskie,  przy  ul.  Nowe  Osiedle,  a  także  w  sprawie  przyznania
pierszeństwa  dotychczasowym  najemcom  w  nabyciu  najmowanych  lokali  mieszkalnych  oraz  określenia  warunków
udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży.

Zarządzenie nr 381 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności  nieruchomości  niezabudowanej,  stanowiącej  własność Gminy Żukowice,  położonej  w Brzegu Głogowskim,
gmina Żukowice, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 382 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności  nieruchomości  niezabudowanej,  stanowiącej  własność  osoby  fizycznej,  położonej  w  Brzegu  Głogowskim,
gmina Żukowice, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 383 w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zarządzenie  nr  384  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa,
prawa własności nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w miejscowości Modlikowice,
gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość  zabudowana,  stanowiąca  własność  Skarbu  Państwa,  położona  w  Lubinie
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr  386 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
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w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  387  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  formie  darowizny  na  rzecz  Gminy  Leśna  prawa
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Leśnej.

Zarządzenie  nrn  388  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym,  stanowiących  własność
Skarbu Państwa dwóch lokali  mieszkalnych, na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierszeństwo
w ich nabyciu, położonych w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196/9 oraz przy ul. Cieplickiej 54/2.

Zarządzenie  nr  389  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
stanowiącego własność Skarbu Państwa prawa własności lokalu użytkowego nr 4, położonego w budynku nr 14 przy
ul. Estońskiej we Wrocławiu.

Zarządzenie nr  390 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Prusice prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zakrzewie, gm. Prusice.

Zarządzenie nr 391 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 392 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 393 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 394 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 395 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 396 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej wspówłasność osób fizycznych, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 397 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 398 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Modlikowicach, gmina Zagrodno.

Zarządzenie nr 400 zmieniające Zarządzenie nr 292 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2011 r. w sprawie
powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność -  Rozwój".

Zarządzenie nr 401 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz
dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierszeństwo w ich nabyciu oraz przyznania pierszeństwa w nabyciu
prawa  własności  lokalu  użytkowego,  znajdujących  się  w  budynku  położonym we  Wrocławiu  przy  ul.  Milickiej  12,  w
granicach  nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa wraz  z  udziałem w częściach  wspólnych  budynku i
prawie własności gruntu oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie  nr  402  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  prawa  własności  lokali  mieszkalnych  w  drodze
bezprzetargowej  wraz  z  udziałem  w  częściach  wspólnych  budynku  i  prawie  współwłasności  gruntu,  na  rzecz
dotychczasowych  najemców,  którym  przysługuje  pierszeństwo  w  ich  nabyciu,  w  granicach  nieruchomości
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Pobiednej,  gmina  Leśna,  przy  ul.  Dworcowej  nr  24.

Zarządzenie  nr  403  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  uzytkowego  w  drodze  przetargu  ustnego
nieograniczonego  wraz  z  udziałem  w  częściach  wspólnych  budynku  i  prawie  współwłasności  gruntu,  w  granicach
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej, gmina Leśna, przy ul. Dworcowej 24 "a".

Zarządzenie  nr  404  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  prawa  własności  lokali  mieszkalnych  w  drodze
bezprzetargowej  wraz  z  udziałem  w  częściach  wspólnych  budynku  i  prawie  współwłasności  gruntu,  na  rzecz
dotychczasowych  najemców,  którym  przysługuje  pierszeństwo  w  ich  nabyciu,  w  granicach  nieruchomości
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Pobiednej,  gmina  Leśna,  przy  ul.  Dworcowej  nr  24   "a".

Zarządzenie  nr  405  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  lokalu  mieszkalnego  w  drodze  przetargu  ustnego
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nieograniczonego wraz  z  udziałem w częściach wspólnych budynku i  prawie  współwłasności  gruntu,  nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pobiednej, gmina Leśna, przy ul. Dworcowej 24.

Zarządzenie nr 406 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Północnej 48.

Zarządzenie  nr  407  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  placówki  całodobowej  opieki:  Dom  Opieki  ul.
Poznańska  17,  Góra.

Zarządzenie  408  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmiany  przysługującego  Skarbowi  Państwa  prawa
własności  nieruchomości  niezabudowanych  położonych  w  Pasikurowicach,  gm.  Długołęka  oraz  w  Bielanach
Wrocławskich, gm. Kobierzyce, na przysługujący Powiatowi Wrocławskiemu udział w prawie własności nieruchomości
zabudowanej, położonej we Wrocławiu, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17.

Zarządzenie  nr  409 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Mikołajowicach, gmina Legnickie Pole, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości
przyległych.

Zarządzenie  nr  410 w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż  w drodze bezprzetargowej  nieruchomości  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Goliszowie,  gmina  Chojnów,  na  rzecz  współwłaścicieli  nieruchomości
przyległej.

Zarządzenie nr  411 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  412  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanej  nieruchomości,  stanowiącej  współwłasność  osób  fizycznych,  położonej  w  Lwówku  Śląskim,
oznaczonej  geodezyjnie jako działka nr  449/1,  AM-5,  w obrębie 0004,  Lwówek Śląski  4,  o  powierzchni  0,4088 ha w
ramach  realizowanego  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  "Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  miasta  Lwówek
Śląski".

Zarządzenie  nr  413  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  na  okres  10  lat  w  trybie  przetargu  ustnego
nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Lwówek Śląski.

Zarządzenie  nr  414  w  sprawie  zmiany  zarządzenia  nr  116  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  20  maja  2010  roku  w
sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa  niezabudowanych
nieruchomości,  stanowiących  własność  osób  fizycznych  oraz  Gminnej  Spółdzielni  "Samopomoc  Chłopska"  w
Rakowicach  Wielkich,  położonych  w  Lwówku  Śląskim,  w  obrębach:  1,  3,  4   miasta  Lwówek  Śląski  oraz  Rakowice
Wielkie,  gmina  Lwówek  Śląski  w  ramach  realizowanego  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  "Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe  miasta  Lwówek  Śląski".   

Zarządzenie  nr  415  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości stanowiaćej własnośćSkarbu Państwa, położonej w Chojnowie.

Zarządzenie  nr  416  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym  nieruchomości  gruntowej,
połozonej  w Stroniu Śląskim, stanowiącej  własność Skarbu Państwa, jako nieruchomości  mogącej  poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Lecha Kaweckiego.

Zarządzenie nr 417 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w miejscowości Modlikowice, gmina
Zagrodno.

Zarządzenie nr 418 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu
Państwa prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5, mieszczącego się w budynku położonym w Jaworze przy ul. Małej
3,  wraz  z  udziałem  w  częściach  wspólnych  budynku  mieszkalnego  oraz  w  prawie  własności  gruntu  na  rzecz
dotychczasowego  najemcy  oraz  określenia  warunków  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  jej  sprzedaży.

Zarządzenie nr 419 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Mikołaja Kopernika 11, na rzecz
jej współużytkowników wieczystych.

Zarządzenie  nr  420  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  prawa  własności  nieruchomości,
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stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Cesarzowicach, gmina Kąty Wrocławskie, na rzecz Gminy Kąty
Wrocławskie.

Zarządzenie nr 421 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego w dniach 14-15 listopada
2012 r.

Zarządzenie nr 422 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 423 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Jankowicach, gmina Oława.

Zarządzenie nr 424 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kunicach.

Zarządzenie nr 425 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 426 w sprawie wyrazenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie  427  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  Domu  Pomocy  Społecznej  "Zielone  Wzgórza"  w
Rościszowie  84,58-250  Pieszyce.

Zarządzenie nr 428 w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu doradczego do spraw bezpieczeństwa związanego
z organizacją imprez masowych.

Zarządzenie nr 429 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Krynicznie, gmina Środa Śląska.

Zarządzenie  nr  430  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym we Wrocławiu przy ul. Gdańskiej 18,
lokalu mieszkalnego nr 7A.

Zarządzenie  nr  431  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanych  nieruchomości,  stanowiących  własność  osób  fizycznych  oraz  Spółdzielni  STW  w  Bolesławcu,
położonych w Lwówku Śląskim, w obrębach: 3, 4 miasta Lwówek Śląski oraz Rakowice Wielkie, gmina Lwówek Śląski
w  ramach  realizowanego  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  "Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe  miasta  Lwówek
Śląski".

Zarządzenie  nr  432  w  sprawie  sposobu  i  trybu  zagospodarowania  składników  rzeczowych  majątku  ruchomego,
przejętego po zlikwidowanych państwowych jednostkach organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
przedsiębiorstwach państwowych wykreślonych z rejestru przedsiębiorców, a także po rozwiązanych bądź wygasłych
umowach  o  oddanie  przedsiębiorstwa  do  odpłatnego  korzystania  oraz  przejętego  przez  Skarb  Państwa  z  innych
tytułów.

Zarządzenie  nr  433  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Wałbrzychu  przy  ul.  Beethovena.

Zarządzenie  nr  434  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność osoby fizycznej, położonych w Groblicach, gmina Siechnice
pod realizację  inwestycji  celu  publicznego w ramach zadania pod nazwą:  "  Oława odbudowa i  modernizacja  koryta
rzeki, gm. Siechnice i gm. Oława".

Zarządzenie nr 435 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej,  położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie  nr  436  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony  -  10  lat,  umowy dzierżawy,  której
przedmiotem jest część o powierzchni 0,1088 ha nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Suchej Górnej, gmina Polkowice, z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli
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nieruchomości przyległych.

Zarządzenie  nr  437  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  rzecz
osób  prawnych  świadczących  usługi  dystrybucji  energii  elektrycznej,  prawa  własności  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bielawie  przy  ul.  Bohaterów  Getta.

Zarządzenie  nr  438  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż,  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  do
podmiotów  zajmujących  się  wytwarzaniem  lub  dystrybucją  energii  elektrycznej,  prawa  własności  nieruchomości
gruntowych  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Ząbkowicach  Śląskich.

Zarządzenie nr 439 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej,  położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 440 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej,  położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 441 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność osoby fizycznej,  położonej w Modlikowicach, gmina
Zagrodno, na realizację inwestycji celu publicznego.

Zarządzenie nr 442 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości,  stanowiącej
własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Minkowicach  Oławskich,  gmina  Jelcz-Laskowice,  na  rzecz  spółki  Tauron
Dystrybucja  S.A.  Oddział  w  Oławie.

Zarządzenie nr 443 w sprawie ustalenia zasad wyboru przedstawicieli romskich do komisji do oceny wniosków.

Zarządzenie nr 444 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie  nr  445  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego  lokali
mieszkalnych  nr  3  i  nr  4,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  znajdujących  się  na  osiedlu  mieszkaniowym
Zakładu  Poprawczego  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  w  Sadowicach,  gm.  Kąty  Wrocławskie,  przy  ul.  Nowe
Osiedle  3.

Zarządzenie  nr  446  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego
zabudowanych  nieruchomości  gruntowych,  stanowiących  własność  Skarbu  Państwa,  położonych  w  Górze  przy  ul.
Tadeusza Kościuszki oraz przy ul. Armii Polskiej.

Zarządzenie nr  447 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr  448 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Bydgoskiej z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  449  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Miszkowicach.

Zarządzenie  nr  450  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Rodzinnym  Domu  Dziecka  w
Wądrożu.

Zarządzenie  nr  451  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Lwówku Śląskim, w obrębie 0003,
Lwówek  Śląski  w  ramach  realizowanego  zadania  inwestycyjnego  pod  nazwą  "Zabezpieczenie  przeciwpowodziowe
miasta Lwówek Śląski".

Zarządzenie nr 452 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym
w Jeleniej Górze przy ul. Domeyki 6 A w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 453 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie.

Zarządzenie  nr  454  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Gaworzyce  w  okręgu
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wyborczym  nr  8.

Zarządzenie  nr  455  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Sulików,  w  okręgu
wyborczym  nr  4.

Zarządzenie  nr  456  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu,  na  okres  do  10  lat,  której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul.
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.

Zarządzenie  nr  457  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  na  okres  do  5  lat,  której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu przy ul.
Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.

Zarządzenie  nr  458  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  użyczenia  pomieszczenia  znajdującego  się  w
budynku położonym w Rudnej przy ul. Ścinawskiej 19 na rzecz Gminy Rudna.

Zarządzenie  nr  459  zmieniające  zarządzenie  nr  148  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  30  marca  2012  r.  w  sprawie
ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

Zarządzenie  nr  460  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Sudeckim  Domu  Seniora  "Słoneczna  Polana"
prowadzonym  przez  Centrum  Pulmonologii  i  Alergologii  w  Karpaczu  Spółka  Akcyjna  ul.  Franciszkańska  30  58-580
Szklarska Poręba.

Zarządzenie nr 461 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Górze,
ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra.

Zarządzenie nr 462 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Starostwie Powiatowym w Miliczu,
ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz.

Zarządzenie nr 463 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Miedzianej, gmina Sulików.

Zarządzenie  nr  464  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Przewornie przy ul. Strzelińskiej 3.

Zarządzenie  nr  465  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Bukówce,  gmina  Lubawka.

Zarządzenie  nr  466  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  darowiznę  na  rzecz  Gminy  Janowice  Wielkie  prawa  własności
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Janowicach Wielkich.

Zarządzenie nr 467 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnych umów najmu, których
przedmiotem są lokale mieszkalne znajdujące się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Chałubińskiego 19/1
 i 19/2 z dotychczasowymi najemcami.

Zarządzenie nr  468 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  prawa
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brunowie gm. Chocianów.

Zarządzenie  nr  469  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany  przysługującego  Skarbowi  Państwa  prawa
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jastrzębce, gm. Środa Śląska.

Zarządzenie  nr  470  uchylające  zarządzenie  nr  139  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  9  czerwca  2012  r.  w  sprawie
wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  zabudowanej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nieszczycach, gmina Rudna, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 94/36, AM-1, obręb nr 16 Nieszczyce, o powierzchni 0,5572 ha.

Zarządzenie  nr  471  w  sprawie  wyrazenia  zgody  na  oddanie  w  uzytkowanie  wieczyste  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Sobinie,  gmina  Polkowice,  jako
nieruchomości  mogącej  poprawić  warunki  zagospodarowania  nieruchomości  przyległych,  będących  w  uzytkowaniu
wieczystym spółki Energetyka sp. z o.o. z siedziba w Legnicy.

Zarządzenie nr  472 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czads nieoznaczony,  kolejnej  umowy najmu,  której
przedmiotem jest lokal mieszkalny znajdujący się w budynku położonym w Radoszycach gm. Środa Śląska, przy ul.
Wrocławskiej 12/3 z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 473 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
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uzytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Lwówku Śląskim.

Zarządzenie  nr  474  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym,  prawa  własności  lokali
mieszkalnych mieszczących się w budynkach nr 5A, 5B, 6A, 6B, położonych w Dobromierzu, gm. Dobromierz przy ul.
Krótkiej,  a  także  w  sprawie  przyznania  pierszeństwa  dotychczasowym  najemom  w  nabyciu  najmowanych  lokali
mieszkalnych  oraz  określenia  warunków  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  sprzedaży.

Zarządzenie  nr  475  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Jeleniej  Górze  przy  ul.  Armii
Krajowej  18.

Zarządzenie nr 476 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na dokonanie zamiany przysługującego Skarbowi Państwa
prawa  własności  zabudowanych  i  niezabudowanych  nieruchomości  położonych  na  obszarze  Jeleniej  Góry,  na
przysługujące  Miastu  Jelenia  Góra  na  prawach  powiatu,  prawo  własności  nieruchoności  zabudowanej,  położonej  w
Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 196 i przy ul. Karkonoskiej 3-4.

Zarządzenie  nr  477  w  sprawie  odmowy  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny  na  rzecz  Gminy
Węgliniec nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Karola Wojtyły 16 w Węglińcu.

Zarządzenie nr 478 w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w NZOZ Nowy Szpital we Wschowie,
ul.  Ks.  A.Kostki  33,  67-400  Wschowa,  Zespoły  Ratownictwa  Medycznego  stacjonujące  w  Górze  ul.  Kazimierza
Wielkiego  8  F.

Zarządzenie  nr  479  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego
nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Kościelnej  Wsi,  gmina  Węgliniec.

Zarządzenie  nr  480  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  placówki  całodobowej  opieki:  Prywatnego  Domu
Opieki, Bukowinka 17k, Twardogóra.

Zarządzenie  nr  481  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony  kolejnej  umowy  dzierżawy,  której
przedmiotem  jest  ta  sama  nieruchomość  stanowiąca  własność  Skarbu  Państwa,  położona  w  Legnicy  z
dotychczasowym  dzierżawcą.

Zarządzenie  482  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy
dzierżawy  i  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na  czas  oznaczony   do  31  grudnia  2012  r.  nieruchomości  gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kraszów, gmina Międzybórz.

Zarządzenie  nr  483  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  trybie  uproszczonym  w  Placówce  Wielofunkcyjnej
"Dziecięcy  Dom"  we  Wrocławiu  przy  ul.  Parkowej  2.

Zarządzenie  nr  484  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny  zabudowanej  nieruchomości,
stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Kowarach  przy  ul.  Górniczej  22,  oznaczonej  geodezyjnie  jako
działka  nr  445/4,  AM-10,  obręb  0001,  o  pow.  2,0472  ha   na  rzecz  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej  Szpitala  Specjalistycznego  MSW  w  Jeleniej  Górze  z  przeznaczeniem  na  cel  publiczny  tj.  na  utworzenie
Centrum Leczenia Uzależnień.

Zarządzenie  nr  485  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  nieoznaczony  kolejnej  umowy  najmu,  której
przedmiotem  jest,  stanowiący  własność  Skarbu  Państwa,  ten  sam  lokal  mieszkalny  znajdujący  się  w  budynku
położonym  w  Dobromierzu  przy  ul.  Krótkiej  5B/2  z  dotychczasowym  najemcą.

Zarządzenie nr 486 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, kolejnych umów najmu, których
przedmiotem są lokale mieszkalne znajdujące się w budynku położonym w Kostomłotach przy ul. 1 Maja 8/1, 8/2, 8/3
z dotychczasowymi najemcami.

Zarządzenie  nr  487  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany  nieruchomości  gruntowej  niezabudowanej
stanowiącej własność Józefy Szajna składającej się z działek: nr 164/3 i nr 164/4, AM-5, obręb 0004 Lwówek Śląski na
nieruchomość  gruntową  niezabudowaną  stanowiącą  własność  Skarbu  Państwa  składają  się  z  działek:  nr  98/6  i  nr
100/8,  AM-1,  obręb 0004 Lwówek Śląski  w celu  realizacji  zadania  inwestycyjnego p.n.  "Lwówek Śl.  -  zabezp.p/pow.
Miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl.".

Zarządzenie nr 488 w sprawie zmiany zarządzenia nr 300 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 października 2011 roku
w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  przetargu  ustnego  nieograniczonego,  nieruchomości  stanowiącej
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własność Skarbu Państwa, położonej w Posadowicach, gmina Bierutów.

Zarządzenie nr 489 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, budynku
stanowiącego  własność  Skarbu  Państwa  wraz  z  prawem  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej,
położonej  w  Leśnej,  przy  ul.  Baworowo  59.

Zarządzenie  nr  490  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  nieoznaczony,  umowy  najmu,  której
przedmiotem  jest  stanowiący  własność  Skarbu  Państwa  lokal  mieszkalny  znajdujący  się  w  budynku  położonym  w
Legnickim Polu przy pl. Henryka Pobożnego 4 z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie 491 w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Jakości Artykułów Rolno-
Spożywczych na wystąpienie z wnioskiem do Prezydenta Miasta Wrocławia o przekazanie między jednostkami prawa
trwałego zarządu na nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12.

Zarządzenie nr 492 w sprawie powołania członków Komisji do oceny wniosków.

Zarządzenie nr 493 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki.

Zarządzenie  nr  494  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Miejskiej  Gminy  Lubomierz,  w
okręgu wyborczym nr 6.

Zarządzenie  nr  495  w  sprawie  przeprowadzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady  Gminy  Miękinia  w  okręgu
wyborczym  nr  8.

Zarządzenie  nr  496  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny  na  rzecz  Polskich  Sieci
Elektroenergetycznych  "Operator"  S.A.  z  siedzibą  w  Konstancinie  -  Jeziorna,  prawa  własności  nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mokrzeszowie, gm. Świdnica, z przeznaczeniem na realizację celu
publicznego.

Zarządzenie nr  497 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr  498 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 499 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy  oraz  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  na  okres  10  lat,  nieruchomości  gruntowej,  stanowiącej  własność
Skarbu  Państwa,  położonej  w  Karpaczu,  przy  ul.  Nad  Łomnicą  z  dotychczasowym  dzierżawcą.

Zarządzenie nr  500 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  na czas oznaczony -  3  lat,  kolejnej  umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie  nr  501  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanych  nieruchomości,  stanowiących  własność  osób  fizycznych,  położonych  w  Bolkowicach,  gmina
Paszowice  pod  realizację  inwestycji  celu  publicznego  -  w  ramach  zadania  p.n.:  "Kanał  Ulgi  Bolkowice  -  melioracje
podstawowe, gm. Paszowice".

Zarządzenie  nr  502  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  do  zasobu  nieruchomości  Skarbu  Państwa
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych i Gminy Strzelin, położonych w Strzegowie,
gmina Strzelin pod realizację inwestycji celu publicznego w ramach zadania pod nazwą: "Oława - budowa wału, gm.
Strzelin".

Zarządzenie  nr  503  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego  nieograniczonego,
stanowiącego  własność  Skarbu  Państwa,  lokalu  mieszkalnego  nr  8,  położonego  w  Wałbrzychu  przy  ul.
Dąbrowszczaków  10.

Zarządzenie nr 504 w sprawie przeprowadzenia kontroli  doraźnej w Pensjonacie dla Osób Starszych "GRZEŚ" ul.  M.
Skłodowskiej - Curie 9, 58-540 Karpacz.

Zarządzenie  nr  505  zmieniające  zarządzenie  nr  113  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  1  lipca  2009  r.  w  sprawie
powołania  Komisji  Wojewódzkiej  do  spraw  weryfikacji  strat  w  infrastrukturze  samorządu  terytorialnego
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spowodowanych przez klęski żywiołowe, zmienione zarządzeniem nr 281 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 września
2010 r.,  zarządzeniem nr  231 Wojewody Dolnośląskiego z  dnia  1  sierpnia  2011 r.,  zarządzeniem nr  299 Wojewody
Dolnośląskiego  z  dnia  6  października  2011  r.  oraz  zarządzeniem  nr  343  Wojewody  Dolnośląskiego  z  dnia  18  lipca
2012 r.

Zarządzenie  nr  506  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej  prawa  własności
nieruchomości,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa,  położonej  w  Siekierowicach,  gmina  Dobroszyce.

Zarządzenie nr 507 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie nr 508 zmieniające Zarządzenie nr 42 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 lutego 2012 roku w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Dobrej, gmina Dobroszyce.

Zarządzenie nr 509 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nieszczycach, gmina Rudna.

Zarządzenie nr 510 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Gen. Karola Kniaziewicza 21-25, na rzecz użytkownika
wieczystego, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Zak" we Wrocławiu oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty od
ceny sprzedaży.

Zarządzenie nr 511 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kopacz, gm. Złotoryja.

Zarządzenie nr 512 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na rzecz Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę we Wrocławiu, której przedmiotem jest lokal użytkowy
znajdujący się w budynku położonym we Wrocławiu przy Placu Muzealnym 16.

Zarządzenie nr 513 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własości niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lubawce.

Zarządzenie nr 514 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

Zarządzenie nr 515 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej placówki całodobowej opieki: Domu Opieki w
Szalejowie Górnym 10.

Zarządzenie nr 516 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 517 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest ta sama cęść nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miłoszowie, gmina
Leśna z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 518 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 519 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Walim.

Zarządzenie nr 520 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie z urzędu prawa trwałego zarządu w stosunku do
nieruchomości zabudowanej, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Spółdzielczej.

Zarządzenie nr 521 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Spolecznej - Adam Żmuda, ul.
Kościelna 12.

Zarządzenie nr 522 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 523 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
stanowiącego własność Skarbu Państwa, lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Wałbrzychu przy ul. Uzdrowiskowej
9.

Zarządzenie nr 524 zmieniające Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 82 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców zamierzających
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wykonywać przewóz drogowy, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 106 z dnia 6 maja 2010 r. oraz
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 60 z dnia 4 marca 2011 r.

Zarządzenie nr 525 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej położonej w Oławie przy ul. Zwierzynieckiej 9 na rzecz współużytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 526 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, przy ul. Fabrycznej, na rzecz
współużytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 527 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w
Ruszowie, gmina Węgliniec, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 528 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa udziału,
wynoszącego 1/2 w prawie współwłasności lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Starobielawskiej 31 we Wrocławiu oraz
związanego z nim udziału wynoszącego 1/4 w prawie współużytkowania wieczystego gruntu, na rzecz
współwłaściciela lokalu.

Zarządzenie nr 529 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Skarbowi Państwa udziału wynoszącego
1/2 niezabudowanej nieruchomości, położonej w Brzeźnicy, gmina Bardo na rzecz współwłaściciela.

Zarządzenie nr 530 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mysłakowice, w okręgu
wyborczym nr 2.

Zarządzenie nr 531 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie, w okregu
wyborczym nr 3.

Zarządzenie nr 532 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mściwojów w okręgu
wyborczym nr 1.

Zarządzenie nr 533 zmieniające Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego Nr 82 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie
powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców zamierzających
wykonywać przewóz drogowy, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 106 z dnia 6 maja 2010 r.,
Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 60 z dnia 4 marca 2011 r. oraz Zarządzeiem Wojewody Dolnośląskiego Nr
524 z dnia 6 grudnia 2012 r.

Zarządzenie nr 534 zmieniające Zarządzenie nr 496 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2012 roku  w
sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych
"Operator" S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Mokrzeszowie, gm. Świdnica, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

Zarządzenie nr 535 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radwanicach, gmina Siechnice.

Zarządzenie nr 536 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kamienna Góra, w okręgu
wyborczym nr 10.

Zarządzenie nr 537 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miłoradzicach, gmina Lubin.

Zarządzenie nr 538 w sprawie utworzenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha.

Zarządzenie nr 539 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do
podmiotów zajmujących się wytwarzaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, pawa własności nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej.

Zarządzenie nr 540 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu
użytkowego "B", położonego w Dzierżoniowie przy ul. Batalionów Chłopskich 19.

Zarządzenie nr 541 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 542 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ciechanowicach gm.
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Marciszów.

Zarządzenie nr 543 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na
zawarcie, na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Domeyki 6A z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 544 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lata - kolejnej umowy użyczenia,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi
Gniewomirowice z dotychczasowym biorącym w użyczenie.

Zarządzenie nr 545 w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej.

Zarządzenie nr 546 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 Psarach, gmina Wisznia Mała.

Zarządzenie nr 547 w sprawie wyrażenia zgody Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na złożenie wniosku o
wygaszenie prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zabudowanej, położonej w Pieńsku przy ul.
Wolności 11.

Zarządzenie nr 548 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a osobami
fizycznymi we współwłasności nieruchomości, położonej w Miłochowicach, gmina Milicz.

Zarządzenie nr 549 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Kowary, prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowarach przy ul. Mariana
Buczka.

Zarządzenie nr 550 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do dnia 31.12.2015 roku kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we Wrocławiu. przy ul. Gen. I. Połbina 1, z dotychczasowym biorącym w użyczenie.

Zarządzenie nr 551 zmieniające Zarządzenie Nr 148 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie
ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego, zmienione Zarządzeniem Nr 459 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 9 października 2012 r.

Zarządzenie nr 552 uchylające zarządzenie w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania
niektórych czynności kancelaryjnych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 553 w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych w warunkach zagrożenia i wojny na
obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 554 w sprawie wykonywania zadań obronnych podmiotów leczniczych w ramach powszechnego
obowiązku obrony w powiecie/mieście

Zarządzenie nr 556 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Szczodrem gmina Długołęka

Zarządzenie nr 557 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Lewinie Kłodzkim, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej

liczba wejść: 8676

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

https://bip.duw.pl/download/2/1638/Zarzadzenie_542.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1639/Zarzadzenie_543.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1639/Zarzadzenie_543.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1639/Zarzadzenie_543.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1640/Zarzadzenie_544.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1640/Zarzadzenie_544.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1640/Zarzadzenie_544.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1641/Zarzadzenie_nr_545.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1642/Zarzadzenie_nr_546.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1642/Zarzadzenie_nr_546.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1642/Zarzadzenie_nr_546.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1643/Zarzadzenie_nr_547.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1643/Zarzadzenie_nr_547.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1643/Zarzadzenie_nr_547.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1644/Zarzadzenie_nr_548.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1644/Zarzadzenie_nr_548.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1645/Zarzadzenie_nr_549.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1645/Zarzadzenie_nr_549.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1645/Zarzadzenie_nr_549.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1646/Zarzadzenie_nr_550.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1646/Zarzadzenie_nr_550.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1646/Zarzadzenie_nr_550.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1647/Zarzadzenie_nr_551.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1647/Zarzadzenie_nr_551.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1647/Zarzadzenie_nr_551.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1674/Zarzadzenie_nr_552.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1674/Zarzadzenie_nr_552.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1674/Zarzadzenie_nr_552.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1675/Zarzadzenie_nr_553.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1675/Zarzadzenie_nr_553.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1676/Zarzadzenie_nr_554.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1676/Zarzadzenie_nr_554.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1677/Zarzadzenie_nr_556.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1677/Zarzadzenie_nr_556.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1678/Zarzadzenie_nr_557.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/1678/Zarzadzenie_nr_557.pdf
https://bip.duw.pl/javascript:winopen('/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody/31,2012.print',700,550)
https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody/31,2012.pdf
https://bip.duw.pl/bip/powiadom/31,dok.html?poz=dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody&drukuj=window&keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=400
https://bip.duw.pl/javascript:history.go(-1)


METRYKA STRONY
Data publikacji : 04.01.2012
Data modyfikacji : 07.01.2013
Rejestr zmian

Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP

https://bip.duw.pl/bip/rejestr/31,dok.html

