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Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojeódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu
uruchaminia środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 3 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w MOPS w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 4 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do RG Stoszowice.

Zarządzenie nr 5 w sprawie przweprowadzenia kontroli doraźnej Domu Opieki Sióstr św. Jadwigi, Kłodzko.

Zarządzenie nr 6 w sprawie wyrażenie zgdoy na odpłatne nabycie do zasobu Skarbu Państwa prawa uzytkowania
wieczystego - Lwówek Ślaski.

Zarządzenie nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości zabudowanej,
Świdnica, Śródmieście.

Zarządzenie nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości - Karpacz, ul. Zamkowa 4.

Zarządzenie nr 9 zmienające zarządzenie w sprawie nadania statutów WSSE we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom
sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa.

Zarządzenie nr 10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 355 z 2010 r.

Zarządzenie nr 11w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o
zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywaniai alarmowania.

Zarządzenie nr 12 zmieniające Zarządzenie Nr 222 z 2010 r.

Zarządzenie nr 13 w sprawie odmowy na wyrażenie zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości - Kudowa
Zdrój.

Zarządzenie nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności - Lubań, ul. Wojska Polskiego
3.

Zarządzenie nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Świeradów Zdrój, ul.
Krucza.

Zarządzenie nr 16 w sprawie przeprowadzenie kontroli doraźnej w placówce mieszczącej się w Opolnicy 1, "Arkadia"
Domy Emeryta i Rencisty Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy dzierżawy - Pieńsk.

Zarządzenie nr 18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 351 z 2010 r.

Zarządzenie nr 19 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych z zakresu
ochrony informacji niejawnych w DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz prawa własności nieruchomości - Legnica, ul. Jaworzyńska
151.

Zarządzenie nr 21 w sprawie powolania Gminnej Komisji - gmina Radwanice.

Zarządzenie nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy - Rudzica, gmina Siekierczyn.

Zarządzenie nr 23 w sprawie wyrażeniazgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego - Radwanice, ul.
Przemysłowa.

Zarządzenie nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości - Wroclaw, ul. Kościerzyńska.
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Zarządzenie nr 25 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - Podgórzyn.

Zarządzenie nr 26 w sprawie wykonania niektórych czynności kancelaryjnych w DUW we Wroclawiu.

Zarządzenie nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż współwłasności nieruchomości - Doboszowicach.

Zarządzenie nr 28 w sprawie przeprowadzenie kontroli doraźnej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu

Zarządzenie nr 29

Zarządzenie nr 30 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Rodzinnym Domu Dziecka w Przedmościu.

Zarządzenie nr 31 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej - Szczytnica,
gmina Warta Bolesławiecka.

Zarządzenie nr 32 w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiazku trybu przetargowego zawarcia umowy
użytkowania nieruchomosci - Wrocław, ul. Ołbińska.

Zarządzenie nr 33 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu Skarbu Państwa niezabudowanych
nieruchomości - Lwówek Śląski.

Zarządzenie nr 34 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w ZOZ, Szpital w Olawie.

Zarządzenie nr 35 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Przychodni Lekarskiej MEDICA NZOZ w Oławie.

Zarządzenie nr 36 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Konsultacje i Badania Psychologiczne we Wrocławiu,
ul. Rumiankowa.

Zarządzenie nr 37 w sprawie przeprowadzenie kontroli doraźnej w DPS Wrocław, ul. Farna.

Zarządzenie nr 38 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu dla osób starszych "Starzyk" w Jedlinie Zdrój.

Zarządzenie nr 39 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnje - DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o., Legnica

Zarządzenie nr 40 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawey - Legnica, ul. Św. Wojciecha,
Senatorska.

Zarządzenie nr 41 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do niszczenia znalezionych materiałów
wybuchowych i niebezpiecznych.

Zarządzenie nr 42 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 43 zmeiniające zarządzenia w sprawie Regulamniu DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 44 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Legnica, ul. Asnyka.

Zarządzenie nr 45 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości - Iwiny, ul. T.
Kościuszki.

Zarządzenie nr 46 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie umowy dzierzawy nieruchomości - Legn ica, ul. Rymarska.

Zarządzenie nr 47 zmieniające Zarządzenie Nr 38 z 2011 r.

Zarządzenie nr 48 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Kozice, gm. Krotoszyce. 

Zarządzenie nr 49 w sprawie ponownych wyboprów do rady Miejskiej w Strzelinie.

Zarządzenie nr 50 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w DPS we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 51 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym
"Seniovita" - Psary.

Zarządzenie nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 53 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełnijących do Rady Gminy Jordanów Śląski

Zarządzenie nr 54 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaz nieruchomości zabudowaznej - Miszkowice, gm.
Lubawka.

Zarządzenie nr 55 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Sosnówka, gm.
Podgórzyn.

Zarządzenie nr 56 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Wrocław, ul. Metalowców.

Zarządzenie nr 57 zmieniające Zarządzenia Nr 75 z 2009 r.
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Zarządzenie nr 58 w sprawie okreslenia warunków udzielania bonifikat.

Zarządzenie nr 59 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Legnica.

Zarządzenie nr 60 zmieniające Zarządzenie Nr 82 z 2009 r.

Zarządzenie nr 61 w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowania i
Sprawowania Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zarządzenie nr 62 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Wrocław, ul. Św. Mikołaja.

Zarządzenie nr 63 w sprawie wyrażenia zgodyu na sprzedaż nieruchomości - Nowa Ruda.

Zarządzenie nr 64 zmieniające Zarządzenie Nr 115 z 2010 r.

Zarządzenie nr 65 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Legnica, ul. Głogowska
i Leszczyńska.

Zarządzenie nr 66 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej w Godzięcinie.

Zarządzenie nr 67 w sprawie przeprowadzeniw yborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotym Stoku.

Zarządzenie nr 68 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej DPS w Krośnicach.

Zarządzenie nr 69 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru
Budowlanego we Wroclawiu.

Zarządzenie nr 70 w sprawie przeprowadzeni awyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej.

Zarządzenie nr 71 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu "Jesienny Liść", Dziwiszów.

Zarządzenie nr 72 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Wroclaw.

Zarządzenie nr 73 zmienijące zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 74 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Dzikowiec, gm. Nowa Ruda.

Zarządzenie nr 75 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Bystrzyca Kłodzka.

Zarządzenie nr 76 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Opolno-Zdrój, gm.
Bogatynia.

Zarządzenie nr 77 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Rybnica, gm. Stara
Kamienica.

Zarządzenie nr 78 w sprawie powołania Gminnje Komisji - Siechnice.

Zarządzenie nr 79 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Wąsosz.

Zarządzenie nr 80 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu międzywydziałowego do sparw reorganizacji
w systemie ochrony zdrowia.

Zarządzenie nr 81 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego.

Zarządzenie nr 82 zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu
uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa.

Zarządzenie nr 83 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - Wrocławe, ul. Jerzmanowska.

Zarządzenie nr 84 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii
we Wroclawiu.

Zarządzenie nr 85 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy Zgorzelec.

Zarządzenie nr 86 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy Nowa Ruda.

Zarządzenie nr 87 w sprawie wynagrodzenia osób wchodzących w skład wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r.

Zarządzenie nr 88 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 89 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Węglińcu.

https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsd282.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents80a5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents93d8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsd6a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsd6a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsf25c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb208.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsdf76.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4432.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4432.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9997.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9997.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1818.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents48e8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4560.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4560.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents64c6.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentscbbf.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8378.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0ccd.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0ccd.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfdd2.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsac44.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7c0b.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7c0b.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents85e5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents85e5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1ca9.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents3ebb.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents354c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents354c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentscf43.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsff32.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsff32.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0458.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents6c25.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents6c25.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents18db.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8bb8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa570.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa570.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents26e8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents26e8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb800.pdf


Zarządzenie nr 90 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
użytkowania nieruchomości - Kudowa Zdrój.

Zarządzenie nr 91 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - Szklarska Poręba, ul. Batalionów Chłopskich.

Zarządzenie nr 92 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - Świdnica, ul. Sprzymierzeńców.

Zarządzenie nr 93 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 94 w sprawie ustalenia zasad rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych.

Zarządzenie nr 95 w sprawie ponownego wyboru radnego do Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.

Zarządzenie nr 96 w sprawie przeprowadznei kontroli doraźnej w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Strzelinie.

Zarządzenie nr 97 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego - Wrocław, ul. Sępa Szarzyńskiego.

Zarządzenie nr 98 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - gm. Długołęka, obręb
Borowa.

Zarządzenie nr 99 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - gm. Długołęka, obręb
Borowa.

Zarządzenie nr 100 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Kotla.

Zarządzenie nr 101 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Radwanice.

Zarządzenie nr 102 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy lokalu użytkowego - Dzierżoniów, ul.
Batalionów Chłopskich.

Zarządzenie nr 103 w sprawie wyrażenia zgody na przekazania nieruchomości - Świebodzice.

Zarządzenie nr 104 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Góra.

Zarządzenie nr 105 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Żmigród.

Zarządzenie nr 106 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego umowy dzierżawy
nieruchomości - Wrocław, ul. Obornicka.

Zarządzenie nr 107 zmieniające zarządzenie w sprawie utowrzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 108 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Długołęka.

Zarządzenie nr 109 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niercuhomości - Bogatynia.

Zarządzenie nr 110 zmieniające Zarządzenie Nr 75 z 2009 r.

Zarządzenie nr 111 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - Żerniki Wrocławskie,
gm. Siechnice.

Zarządzenie nr 112 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 113 w sprawie powołania Gminnej Komisji - Niechlów.

Zarządzenie nr 114 w sprawie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Dzierżoniów.

Zarządzenie nr 115 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kościuszki, na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 116 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej przy ul. Kozanowskiej na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 117 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Proszkowie gm. Środa Śląska na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 119 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym
"SENIOVITA" S.C., 56-209 Jemielno, Psary 50.

Zarządzenie nr 120 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul.
Grunwaldzkiej 104.

Zarządzenie nr 121 w sprawie powołania Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we
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Wrocławiu.

Zarządzenie nr 122 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złotoryji w okręgu
wyborczym nr 3.

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

Zarządzenie nr 124 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Głogowie.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Stara Kamienica.

Zarządzenie nr 126 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Skarbu
Państwa lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku położonym w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 - go Maja
41 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w prawie
własności gruntu na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 127 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym stanowiącego własność Skarbu
Państwa prawa własności kolalu mieszkalnego nr 2, mieszczącego się w budynku połozonym w Szklarskiej Porębie
przy ul. 1 - go Maja 41, wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku
mieszkalnego oraz w prawie własności gruntu na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 128 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Kominiarskiej
21, na rzecz współużytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 129 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu porzy ul. Legnickiej 52 i ul. Dąbrówki na rzecz
użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 130 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomosci zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radkowie przy ul. Piastowskiej 24,
na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 131 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu.

Zarządzenie nr 132 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy Alei Piastów, na
rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 133 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Januszkowicach w gminie Długołęka.

Zarządzenie nr 134 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Sulików, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Sulikowie.

Zarządzenie nr 135 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, nieruchomości połozonej we Wrocławiu przy ul. Orkana 49 a, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 136 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie nr 137 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
Ścinawa.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Bolków.

Zarządzenie nr 139 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
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własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Rusku, gmina Strzegom.

Zarządzenie nr 140 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych,
znajdujących się w budynku położonym w Dziwiszowie nr 1 a, gmina Jeżów Sudecki, w granicach nieruchomości,
stanowiącej własnośc Skarbu Państwa wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Jeżów Sudecki.

Zarządzenie nr 142 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Warta Bolesławiecka.

Zarządzenie nr 143 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
najmu lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Skarbu Państwa, usytuowanego w budynku położonym we
Wrocławiu przy ul. Nowy Świat 38, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie nr 144 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Lewin Kłodzki.

Zarządzanie nr 145 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 Miasta Oława.

Zarządzenie nr 146 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Trzebnica.

Zarządzenie nr 147 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i przymrozkami
wiosennymi na terenie gminy Niemcza.

Zarządzenie nr 148 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi przy ul.
Hożej 11.

Zarządzenie nr 149 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Ząbkowickiego
nieruchomości zabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Waryńskiego 15

Zarządzenie nr 150 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, połozonych w Oławie przy ul. Sikorskiego, na rzecz użytkowania wieczystego.

Zarządzenie nr 151 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Starym Wielisławiu, gm. Kłodzko, na rzecz użytkowników
wieczystych.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Świdnica.

Zarządzenie nr 153 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Domaniów.

Zarządzenie nr 155 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie
59-300 Lubin, ul. Składowa 3.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Wąsosz.

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 przymrozkami wiosennymi na
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terenie gminy Rudna. 

Zarządzenie nr 158 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 Oborniki Śląskie.

Zarządzenie nr 159 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Nasławicach, gmina Sobótka, na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego. 

Zarządzenie nr 160 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Bogatynia,
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Bogatyni i Kopaczowie gmina Bogatynia.

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Paszowice.

Zarządzenie nr 162 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu.

Zarządzenie nr 163 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności zabudowanej
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu, przy ul. Pułaskiego, na rzecz Powiatu
Zgorzeleckiego.

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 powodzią i przymrozkami
wiosennymi na terenie gminy Chojnów.   

Zarządzenie nr 165 w sprawie powołania Gminnej Komisji do psraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Lubin. 

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Siechnice.  

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 przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Platerówka. 

Zarządzenie nr 168 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3lat, 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 169 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradem i
przymrozkami wiosennymi na terenie gminy Dzierżoniów. 

Zarządzenie nr 170 w sprawie powołania Gminnej Komisji do psraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Środa Śląska. 

Zarządzenie nr 171 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie
darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Siechnice, położonych w Radwanicach i
Siechnicach.

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

Zarządzenie nr 173 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 Ścinawa.

https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsced9.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsced9.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsced9.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0075.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0075.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0075.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0075.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0abf.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0abf.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents0abf.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents88b3.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents88b3.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb2a4.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsdcd5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsdcd5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse3ac.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse3ac.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse3ac.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc790.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4223.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents17ec.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ee5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfb54.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfb54.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfb54.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc177.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc6c5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse2a6.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse2a6.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse2a6.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfc1f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfc1f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfc1f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse990.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse990.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse990.pdf


Zarządzenie nr 174 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej Wałbrzycha w okręgu
wyborczym nr 5.

Zarządzenie nr 175 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 176 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Wińsko. 

Zarządzenie nr 177 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Mokronoskiej,
na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 178 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Brzeg
Dolny. 

Zarządzenie nr 179 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, stanowiąca własność Skarbu Państwa, połozona w Legnicy, przy ul.
Złotoryjskiej 89 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Zarządzenie nr 180 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres
10 lat umowy dzierżawy oraz zawarcie na okres 10 lat umowy dzierżawy, ktorej przedmiotem jest stanowiąca
własność Skarbu Państwa nieruchomość zabudowana położona w Karpaczu.

Zarządzenie nr 181 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela
nierucomości przyległej - Haliny Kokoszko, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu.

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 Domaniów.

Zarządzenie nr 183 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju.

Zarządzenie nr 184 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Posadzie, gmina Bogatynia.

Zarządzenie nr 185 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
udziału w wysokości 4826/100000 w prawie uzytkowania wieczystego zabudowanego gruntu, położonego we
Wroclawiu przy ul. Budziszyńskiej.

Zarządzenie nr 186 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych gradobiciem na terenie gminy
Jaworzyna Śląska.

Zarządzenie nr 187 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą połozonych na terenie gminy
Środa Śląska.

Zarządzenie nr 188 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi na
terenie gminy Piława Górna.

Zarządzenie nr 189 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znjadujących sie na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Miękinia.

Zarządzenie nr 190 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu
wyborczym nr 2.

Zarządzenie nr 191 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ulicy Asnyka 6, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 192 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej w Międzylesiu.

Zarządzenie nr 193 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa w
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wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelinie przy ul. Dzierżoniowskiej na rzecz
użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 194 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Skarbu Państwa, połozonych w Nowej Rudzie na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 195 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ścinawce Średnicej, gm. Radków, na
rzecz Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Wrocławska oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty
od ceny sprzedaży.

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 gradobiciem na terenie gminy
Świdnica.

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 susza na terenie gminy Gromadka.

Zarządzenie nr 198 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, połozonej w Karpnikach, gmina Mysłakowice na rzecz spółki Młyn Karpnicki Spółka z o. o.

Zarządzenie nr 199 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy
Wegliniec.    

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 suszą na terenie gminy Wąsocz.

Zarządzenie nr 202 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu, przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 203 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 204 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 205 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
ktorej przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 206 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 207 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowaej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 208 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą. 

Zarządzenie nr 209 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą. 

Zarządzenie nr 210 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej, z dotychczasowym najemcą.
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Zarządzenie nr 211 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas zonaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą. 

Zarządzenie nr 212 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 213 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 214 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 215 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 216 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana garażem, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona w Bogatyni, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 217 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Zgorzeleckiego,
zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej 10.

Zarządzenie nr 218 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Trzebnica.

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 suszą na terenie gminy Milicz.

Zarządzenie nr 220 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotknietych suszą na terenie gminy Wołów.

Zarządzenie nr 221 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Grębocice.

Zarządzenie nr 222 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela mianowanego ubegającego się o
awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zarządzenie nr 223 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela mianowanego ubiegającego o awans
na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zarządzenie nr 223a w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 224 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakładzie opieki zdrowotnej pn. Zaklad
Opiekuńczo-Leczniczy dla Dorosłych p.w. Św. Jadwigi prowadzony przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia Św. K.
Boromeusza przy ul. Bochenka 30 w Trzebnicy.

Zarządzenie nr 225 w sprawie kontroli zewnętrznych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, uchylenia Zarządzenia nr 276
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej
w Wierzbicach, gmina Kobierzyce oraz uchylenia Zarządzenia nr 373 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 grudnia
2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 276 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2008 r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce.

Zarządzenie nr 227 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
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Oleśnicy. 

Zarządzenie nr 228 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz współużytkowników
wieczystych, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie przy ul.
Fabrycznej.

Zarządzenie nr 229 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kozicach, gmina Krotoszyce.

Zarządzenie nr 230 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Paszowice w okręgu
wyborczym nr 2.

Zarządzenie nr 231 zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 113 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorialnego
spowodowanego przez klęski żywiołowe.

Zarządzenie nr 232 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku w granicach działek oznaczonych
geodezyjnie jako działki nr 118, 120 AM-8, 147, 149/1, 150/1, 154, 156/2 AM-11, obręb IV Pieńsk, o powierzchni
15,8843 ha, z dotychczasowym dzierżąwcą. 

Zarządzenie nr 233 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa, połozonej we Wrocławiu przy ul. Melioranckiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 5/1, AM-7, obręb
0066-Widawa, o powierzchni 3,4611 ha, na rzecz Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa
Kosackiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego.

Zarządzenie nr 234 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Krępicach,gmina Miękinia, nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.

Zarządzenie nr 235 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony - 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość połozona w Trójcy, gmina Zgorzelec.

Zarządzenie nr 236 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste
gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonej w Szczytnicy, gmina Warta Bolesławiecka.

Zarządzenie nr 237 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 93 Wojewody dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce, oznaczonej geodezyjnie jako
działki nr 286/122 o powierzchni 0,3933 ha, nr 286/124 o powierzchni 1,1733 ha, nr 286/127 o powierzchni 0,3388
ha, nr 286/129 o powierzchni 0,2035 ha, nr 351 o powierzchni 0,2044 ha, nr 352 o powierzchni 1,3609 ha, AM-7,
obręb 0001-Bielany Wrocławskie.

Zarzązenie nr 238 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 Leśna.

Zarządzenie nr 239 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych.

Zarządzenie nr 240 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz Gminy Lubawka,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Miszkowicach.

Zarządzenie nr 241 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 Lubań.

Zarządzenie nr 242 w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjanych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Środa
Śląska.

Zarządzenie nr 243 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie nr 244 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych powodzia na terenie gminy Lubań.

Zarządzenie nr 245 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz współużytkowników
wieczystych, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Iwinach, gmina
Warta Bolesławiecka.
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Zarządzenie nr 246 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnosląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu. 

Zarządzenie nr 247 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika
wieczystego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 4 miasta
Bolesławiec.  

Zarządzenie nr 248 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika
wieczystego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku.

Zarządzenie nr 249 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu przy ul. Leśnej 6a, oznaczonej geodezyjnie jako działka
nr 532/10, AM-5, obręb 0004, o powierzchni 0,0796 ha, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie nr 250 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności niezabudowanych nieruchomości, położonych w Kowarach. 

Zarządzenie nr 251 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 połozonym w Sadowicach, gm. Kąty
Wrocławskie, przy ul. Szkolej 7 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami w częściach wspólnych budynku
mieszkalnego oraz w prawie własności gruntu, na rzecz dotychczasowych najemców.

Zarządzenie nr 252 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
Domaniów.

Zarządzenie nr 253 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych przymrozkami wiosennymi i
gradobiciem na terenia gminy Olszyna.

Zarządzenie nr 255 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Chociebuskiej 17, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 256 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Metalowców 25, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 257 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony - do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest część o powierzchni 0,0018 ha nieruchomości zabudowanej boksem garażowym, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
634/177, AM-6, obręb 0015 Tarninów, o powierzchni 0,4338 ha, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 258 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych oraz
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych powodzią i gradobiciem na terenie
gminy Góra.

Zarządzenie nr 259 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. do 3 lat, kolejnych umów
dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie.

Zarządzenie nr 260 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą - ADF REHABILITACJA sp.
z o. o. we Wrocławiu - na czas zonaczony - 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część o
powierzchni 0,0750 ha nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Nowy
Świat, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 19/11, AM-25, obręb 0001-Stare Miasto o powierzchni 0,1558 ha.

Zarządzenie nr 261 w sprawie zasad przeprowadzenia konkursu, mającego na celu wybór lokalizacji projektu pn.:
"Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego", realizowanego zgodnie z treścią Porozumienia zawartego w dniu 14
kwietnia 2011 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Wojewodą Dolnośląskim w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz ustalenia kryteriów oceny propozycji lokalizacji
projektów i powołania składu Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 262 w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Ścinawa.

Zarządzenie nr 263 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej "Domu Seniora" w Szklarskiej Porębie przy ul.
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Franciszkańskiej 30.

Zarządzenie nr 264 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie z zasadobu nieruchomości Skarbu
Państwa na rzecz Gminy Jelenia Góra lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy ul. Wyczółkowskiego 7 w
Jeleniej Górze wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Zarządzenie nr 265 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 Domaniów.

Zarządzenie nr 266 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, prawa
własności nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Kulin, gm. Środa Śląska, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 230/1, AM-2, obręb Kulin, o pow. 0,05 ha.

Zarządzenie nr 267 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie na rzecz użytkownika wieczystego tj. Krzysztofa
Rabińskiego.

Zarządzenie nr 268 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Kopaczów     ,
gm. Bogatynia z dotychczasowym najemcą Grzegorzem Bednarkiem.  

Zarządzenie nr 269 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego
najmcy, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Strzelinie.

Zarządzenie nr 270 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 311 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2001 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu
Państwa położonych w Strzelinie przy ul. Brzegowej 55 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w
prawie użytkowania wieczystego gruntu i w częściach wspólnych budynku.

Zarządzenie nr 271 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego - Stanisława Marca, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wroclawiu przy ul. Mydlanej 3, oznaczonej geodezyjnie, AM-19, obręb nr 0064-Swojczyce jako działki nr 2/12 o
powierzchni 0,1502 ha oraz nr  8/15 o powierzchni 0,0242 ha.

Zarządzenie nr 272 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji "Na ratunek dzieciom z chorobą
nowotworową" we Wrocławiu ul. O. Bujwida 42 50-368 Wrocław.

Zarządzenie nr 273 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej placówki całodobowej opieki "Maranta" w
Bierutowie przy ul. Polnej 1a.

Zarządzenie nr 274 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej "Samarytanin" ul.
Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław.

Zarządzenie nr 275 zmieniające zarządzenie Nr 252 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 sierpnia 2010 r., w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Batalionów Chłopskich 20, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr
175/5, AM-6, obręb 0001-Szklarska Poręba, o powierzchni 0,2805 ha, na rzecz użytkowników wieczystych - Jolanty i
Jarosława małżonków Bartnik.

Zarządzenie nr 276 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Wałbrzych,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu.

Zarządzenie nr 277  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
stanowiącej własnośc Skarbu Państwa, nieruchomości położonej we wsi Borowa, gmina Długołęka, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 250/16, AM-2, obręb Borowa o powierzchni0,2447 ha.

Zarządzenie nr 278 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej z dotychczasowym najemcą. 

Zarządzenie nr 279 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama częśc nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
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w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 280 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 281 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych huraganem na terenie gminy Góra.

Zarządzenie nr 282 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu
przy ul. Armii Krajowej z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 283 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu
przy ul. Armii Krajowej z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 284 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźmej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w
Kamiennej Górze.

Zarządzenie nr 285 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa połozonej w Miszkowicach, gmina Lubawka, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 386/8,
AM-2, obręb 0006-Miszkowice, o powierzchni 0,1356 ha na nieruchomość, stanowiącą własność Stanisławy i Ryszarda
małż. Jaszczur na prawach wspólności ustawowej, położoną w Miszkowicach, gmina Lubawka, oznaczoną geodezyjnie
jako działki nr 386/5 i nr 386/7, AM-2, obręb 0006 Miszkowice, o łącznej powierzchni 0,0900 ha.

Zarządzenie nr 286 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Parkowej, na
rzecz uzytkownika wieczystego - Dolnośląskiej spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu.  

Zarządzenie nr 287 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, z dotychczasowym
dzierżawcą.

Zarządzenie nr 288 w sprawie powołania Gminnej komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących sie na obszarach dotkniętych deszczem nawalnym na terenie
gminy Radków.

Zarządzenie nr 289 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie nr 290 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

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

Zarządzenie nr 292 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 293 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie.

Zarządzenie nr 294 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Oławskiego, udziału
Skarbu Państwa wynoszącego 725/10000 w prawie własności nieruchomości zabudowanej, połozonej w Oławie przy
ul. 3-go Maja 1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 76, AM-46, obręb 0003 - Oława, o powierzchni 0,9737 ha.

Zarządzenie nr 295 zmianiające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw utworzenia Wojewódzkiej Komisji
do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medyczny we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 296 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lądku Zdrój.

Zarządzenie nr 297 w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim.

Zarządzenie nr 298 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zgorzelec, w okręgach
wyborczych nr 3 i 9.
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Zarządzenie nr 299 zmianiające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 113 z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie
powołania komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w infrastrukturze samorządu terytorilanego
spowodowanych przez klęski żywiołowe.

Zarządzenie nr 300 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
nieruchomosci stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Posadowicach, gmina Bierutów, oznaczonej
geodezyjnie jako działka nr 190/3, AM-2, obręb Nr 0007, Posadowice, o powierzchni 0,12 ha. 

Zarządzenie nr 301 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy,
której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w
Zabkowicach Śląskich, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 302 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w miejscowości Smolnik, gm. Leśna,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 311/1 i nr 311/2.

Zarządzenie nr 303 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, połozonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Juliusza Słowackiego 3, na rzecz
użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 304 zmianiające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 272 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli doraźnej w Fundacji "Na ratunek dzieciom z choroba nowotworową" we Wrocławiu ul. O.
Bujwida 42 50-368 Wrocław

Zarządzenie nr 305 zmianiające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej we Wrocłaaiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym połozonym na terenie
województwa dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 306 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, w
okręgu wyborczym nr 2.

Zarządzenie nr 307 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej pracodawcy posiadającego status zakładu pracy
chronionej pod nazwą: Przedsiebiorstwo Usługowe :Jareks" Sp. z o. o., ul. Okólna 1a, 59-220 Legnica.

Zarządzenie nr 308 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, na okres do 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, z dotychczasowym
dzierżawcą.

Zarządzenie nr 309 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu,
której przedmiotem jest ten sam lokal użytkowy, stanowiący własnośc Skarbu Państwa, położony w Zgorzelcu, przy
ul. Krupińskiego, z dotychczasowym najemcą.

Zarządzenie nr 310 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce opieki całodobowej: "Arkadia" Dom
Emeryta i Rencisty Sp. z o. o., 57-320 Polanica Zdrój ul. Ogrodowa 7.

Zarządzenie nr 311 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny spłeniania przez magazyn broni w
siedzibie Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu wymogów dotyczących przechowywania broni palnej bojowej,
broni mysliwskiej śrutowej, amunicji oraz miotaczy gazu obezwładniającego.

Zarządzenie nr 312 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej placówki całodobowej opieki: Dom Opieki
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim, przy ul. Powstańców Śląskich 7.

Zarządzenie nr 313 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność osób fizycznych, połozonych w Jankowicach i
Marcinkowicach, gmina Oława na relaizację inwestycji celu publicznego w ramach realizowanego zadania
inwestycyjnego pod nazwą: "Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Siechnice i gm. Oława".

Zarządzenie nr 314 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 315 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we
Wrocławiu - Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 ul. Kniaziewicza 29a, 50-455 Wrocław.

Zarządzenie nr 316 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki.
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Zarządzenie nr 317 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej: Domu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
przy ul. Caritas 4.

Zarządzenie nr 318 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz
Obrońców z Urzędu.

Zarządzenie nr 319 w sprawie rozwiązania Dolnośląskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Trakcie Przygotowania i
Sprawowania Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Zarządzenie nr 320 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni
Małej.

Zarządzenie nr 321 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Oceniającej do oceny prac nadesłanych na konkurs
organizowany w ramach programu ,,Moja szkoła w Unii Europejskiej - edycja Powrót do szkoły".

Zarządzenie nr 322 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności nieruchomości
niezabudowanej w Lewinie Kłodzkim oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 317/2, AM-1.

Zarządzenie nr 323 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie, ul. Bohaterów Getta 23,na rzecz współużytkowników
wieczystych.

Zarządzenie nr 324 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych w Szczawinie oznaczonych geodezyjnie jako działki nr 172/1 i nr 173/16, AM-1,
obręb 0030-Szczawin o łącznej powierzchni 3,00 ha, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 325 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ciepłowody.

Zarządzenie nr 326 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w Miliczu.

Zarządzenie nr 327 w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 328 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, o kręgu
wyborczym nr 13.

Zarządzenie nr 329 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, połżonej w Mirkowie, gmina Długołęka.

Zarządzenie nr 330 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetragowej nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica.

Zarządzenie nr 331 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotym Stoku.

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

Zarządzenie nr 333 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 1g.

Zarządzenie nr 334 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów oraz na
zawarcie na czas nieokreślony, umów najmu 12 lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku położonym we
Wrocławiu, przy ul. Połbina 1e.

Zarządzenie nr 335 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 1 f.

Zarządzenie 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 1 d.

Zarządzenie nr 337 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów oraz na
zawarcie na czas nieokreślony, umów najmu 9 lokali mieszkalnych, znajdująych się w budynku położonym we
Wrocławiu, przy ul. Połbina 1c.
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Zarządzenie nr 338 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej pracodawcy posiadającego status zakładu pracy
chronionej pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usługowe ,, Jarex" Sp. z o.o., ul. Okólna 1a, 59-220 Legnica.

Zarządzenie nr 339 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 341 w sprawie powołania Zespołu ds. Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 342 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Murarskiej 4-5.

Zarządzenie nr 343 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, umowy dzierżawy, której
przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, Położona w Dębowym Gaju, gmina Lwówek
Śląski z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie nr 344 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Rudnej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Rudna.

Zarządzenie nr 345 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Zabrodziu, gmina Kąty Wrocławskie obręb 0032, Zabrodzie, o
powierzchni 0,0902 ha.

Zarządzenie nr 346 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 347 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 348 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 349 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony , tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skrabu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 350 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Staszica, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 351 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabuowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Staszica, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 352 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnych umów
dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksami garażowymi, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. S. Wyspiańskiego, z dotychczasowymi dzierżawcami.

Zarządzenie nr 353 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony, tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 354 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 355 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierzawcą.

Zarządzenie nr 356 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skrabu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 357 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat, kolejnej umowy
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dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana boksem garażowym, stanowiąca własność
Skrabu Państwa, położona w Legnicy przy ul. Kilińskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 358 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dzierżoniów.

Zarządzenie nr 359 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa
własności nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Siechnicach.

Zarządzenie nr 360 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 361 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa, położonych w Dusznikach Zdroju.

Zarządzenie nr 362 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Zbylutowie, gmina Lwówek Śląski,
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej.

Zarządzenie nr 363 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we
Wrocławiu z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48.

Zarządzenie nr 364 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie na rzecz użytkowników wieczystych.

Zarządzenie nr 365 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świdnicy przy ul. Grodzkiej 15.

Zarządzenie nr 366 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości,
stanowiącej wpółwłasność Skarbu Państwa i Gminy Wąsosz, położonej w Wąsoszu przy Placu Wolności 29.

Zarządzenie nr 367 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie.

Zarządzenie nr 368 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice w zakresie
działalności Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie nr 369 w sprawie przeprowadzenia kontroli uproszczonej w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży
Rybackiej we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 370 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
nieruchomości położonej w obrębie Niedźwiedzice, gm. Chojnów, z przeznaczeniem na budowę wałów
przeciwpowodziowych.

Zarządzenie nr 371 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. Szkolnej 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w częściach wspólnych budynku
mieszkalnego oraz w prawie własności gruntu, na rzecz dotychczasowego najemcy.

Zarządzenie nr 372 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 373 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kondratowice w okręgu
wyborczym nr 1.

Zarządzenie nr 374 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia
we Wrocławiu ul. R. Traugutta 112 bud E 50 - 420 Wrocław.

Zarządzenie nr 375 w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 376 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie.

Zarządzenie nr 377 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych w Siechnicach, nieruchomości stanowiącej
własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.

Zarządzenie nr 378 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Rudzie.

Zarządzenie nr 379 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych we
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Wrocławiu przy ul. Robotniczej.

Zarządzenie nr 380 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, przy ul. Ciepłej 1, na rzecz użytkownika wieczystego.

Zarządzenie nr 381 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pęgowie gmina Oborniki Śląskie, na rzecz użytkownika
wieczystego.

Zarządzenie nr 382 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz Gminy Miejskiej Głogów, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa - gospodarowanych przez
Agencję Mienia Wojskowego, położonych w Głogowie.

Zarządzenie nr 383 w sprawie powołania członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach
Medycznych we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 384 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych
użytkowników wieczystych, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bielawie.

Zarządzenie nr 385 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na czas nieoznaczony,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, z
dotychczasowym dzierżawcą.

Zarządzenie nr 386 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 387 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przysługującego Skarbowi
Państwa udziału w wysokości 23/48 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Wilczycach, gm.
Długołęka, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości.

Zarządzenie nr 388 zmieniające zarządzenie w sprawie wykonywania niektórych czynności kancelaryjnych w
Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 389 dotyczące wykonywania zadań obronnych służby zdrowia w ramach powszechnego obowiązku
obrony w powiecie / mieście.
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