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Zarządzenie  nr  1  z  dnia  4  stycznia  2010  r.  w  sprawie  nadania  statutow  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej  we  Wrocławiu  oraz  powiatowym  stacjom.

Zarządzenie nr 2 z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie zmniany Regulaminu Dolnośląskeigo Urzedu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  3  z  dnia  6  stycznia  2010  r.  w  sprawie  powołania  i  okreslania  składu  personalnego  oraz  zasad
funkcjonowania  DKOME  EURO  2012.

Zarządzenie nr 4 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - Karpacz,
ul. Mostowa.

Zarządzenie nr 5 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - Karpacz,
ul. Mostowa.

Zarządzenie nr 6 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia Zarzadzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 173 z dnia 1
lipca 2008 r.

Zarządzenie nr 7 z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchmości gruntowej
- Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 34.

Zarządzenie  nr  8  z  dnia  6  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  Wróblowice,
gmina Miękinia.

Zarządzenie  nr  9  z  dnia  6  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  Wróblowice,
gmina Miękinia.

Zarządzenie nr 10 z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu doradczego procesu likwidacji Państwowego
Zakładu Budżetowego "Stawy Milickie".

Zarządzenie nr 11 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości -
Kudowa Zdrój, ul. Zdrojowa 32

Zarządzenie nr 12 z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgdody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
- Wołów, ul. Kościuszki

Zarządzenie  nr  13  z  dnia  8  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wprowadzenia  dokumentu  programowego  Polityki
Bezpieczeństwa  Informacji  DUW.

Zarządzenie nr 14 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie likwidacji DUW - ZOU.

Zarządzenie  nr  15  z  dnia  15  stycznia  2010 r.  w  sprawie  zawarcia  zgdody na  zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy -
Krzewin, gmina Bogatynia.

Zarządzenie  nr  16  z  dnia  26 stycznia  2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy -
Legnica, ul. Wyspiańskiego.

Zarządzenie  nr  17  z  dnia  26 stycznia  2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy -
Zgorzelec, ul. Wolności.

Zarządzenie nr 18 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubin w okręgu wyborczym nr 5.

Zarządzenie nr 19 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
- Wrocław, Aleja Karkonoska 59 a.

Zarządzenie  nr  20  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgdoy  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
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Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  21  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  22  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  23  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  24  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  25  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  26  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  27  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  28  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  własności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  29  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  prawa  włąsności  lokalu  -
Borzygniew,  ul.  Wodna.

Zarządzenie  nr  30  z  dnia  28  stycznia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  Chełmsko
Śląskie, gmina Lubawka.

Zarządzenie nr 31 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 32 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie umowy dzierżawy - Legnica, ul. Mickiewicza.

Zarządzenie nr 33 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Daszów.

Zarządzenie  nr  34 z  dnia  3  lutego 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomosci  -  Wałbrzych,  ul.
Noworudzka

Zarządzenie nr 35 z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości - Zawidów, ul.
Młynarska 8.

Zarządzenie nr 36 z dnia z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady Gminy
Miękinia w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie  nr  37  z  dnia  5  lutego  2010  r.  w  sprawie  odmowy  wyrażenia  zgody  na  zbycie  boksu  garażowego  -
Wrocław,  ul.  Pionierów

Zarządzenie nr 38 z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości - Wrocław,
ul. Banacha 11

Zarządzenie nr 39 z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - Zawidów.

Zarządzenie nr 40 z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości - Ruszów, gmina
Węgliniec.

Zarządzenie  nr  41  z  dnia  16  lutego  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomoścu  gruntowej  -
Bagieniec, gmina Jaworzyna Śląska.

Zarządzenie nr 42 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyznaczenia ABI w DUW we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  43  z  dnia  22  lutego  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  Szklarska
Poręba, ul. 1-Maja.

Zarządzenie nr 44 z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgdoy na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
- Wałbrzych, ul. Kaszubska.

Zarządzenie nr 45
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Zarządzenie nr 46 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zgody na zawarcie umowu dzierżawy nieruchomości - Legnica,
ul. Reymonta 2

Zarządzenie nr 47 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości - Legnica,
ul. Bydgoska.

Zarządzenie nr 48 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Brunów, gmina
Chocianów.

Zarządzenie nr 49 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgdoy na sprzedaż nieruchomości - Karpacz.

Zarządzenie  nr  50  z  dnia  25  lutego  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  -  Glogów,  ul.
Sikorskiego.

Zarządzenie nr 51 z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa włąsności - Paszowice.

Zarządzenie nr 52 z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości -
Długołęka.

Zarządzenie nr 53 z dnia 1 marca 2010 r.  w sprawie przygotowania i  przeprowadzenia ćwiczenia wojewódzkiego w
dniach 09-10 czerwca 2010 r.

Zarządzenie  nr  54  z  dnia  1  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  udziału  w  prawie  użytkowania
wieczystego - Wrocław, ul. Sobótki 34

Zarządzenie  nr  55  z  dnia  2  marca  2010  r.  w  sprawie  powołanie  Dolnośląskiej  Rady  ds.  Bezpieczeństwa  Dzieci  i
Młodzieży.

Zarządzenie nr 56 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28
stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 57 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej w Wałbrzychu
przy ul. Antka Kochanka.

Zarządzenie nr 58 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 59 z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych we Wrocławiu nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Redyckiej.

Zarządzenie  nr  60  z  dnia  8  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w
Zagórzu  Śląskim,  gmina  Walim.

Zarządzenia  nr  61  z  dnia  8  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wygaszenie  prawa  trwałego  zarządu  na
rzecz Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu do nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy ul. Krasickiego 1.

Zarządzenie nr 62 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenia nr 63 z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5 z dnia 6 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 64 z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
położonego w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego.

Zarządzenie  nr  65  z  dnia  12  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  dla
nieruchomości  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Poznańskiej.

Zarządzanie nr 66 z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w Legnicy u zbiegu ulic Św. Wojciecha i Senatorskiej.

Zarządzenie  nr  67  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  umowy najmu nieruchomości
położonej w Jaroszowie, gmina Strzegom.

Zarządzenia nr 68 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego.

Zarządzenie  nr  69  z  dnia  15  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu
nieruchomości  położonej  w  Kiełczowie  gmina  Długołęka.

Zarządzenie nr 70 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Powiatu
Świdnickiemu nieruchomości położonej w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13.

https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents3181.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents3181.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9edb.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9edb.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa758.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa758.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents07f8.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1b84.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1b84.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7641.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents65a0.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents65a0.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4e6e.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4e6e.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1534.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1534.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents2f3b.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents2f3b.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents898a.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents898a.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsdb67.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsdb67.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents3c8c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents36a1.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents36a1.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7346.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7346.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa9b7.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsa9b7.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsf145.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8ef9.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents268d.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents268d.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents6f36.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents6f36.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9590.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents9590.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents5b4f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents5b4f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8071.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8071.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse090.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse090.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse1f7.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentse1f7.pdf


Zarządzenie  nr  71  z  dnia  22  marca  2010  r.  w  sprawie  tworzenia  zastępczych  miejsc  szpitalnych  w  warunkach
zagrożenia  i  wojny  na  obszarze  województwa  dolnośląskiego.

Zarządzenie  nr  72  z  dnia  23  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bez  przetargu
nieruchomości  położonej  w  Wałbrzychu  przy  ul.  Beethovena.

Zarządzenie nr 73 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej
w Niedźwiedzicach, gmina Chojnów.

Zarządzenie  74  z  dnia  23  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości  położonej  w  Ciechowie,  gmina  Środa  Śląska.

Zarządzenie  nr  75  z  dnia  23  marca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Przesiece, gmina Podgórzyn.

Zarządzenie nr 76 z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej
w Niedźwiedzicach, gmina Chojnów.

Zarządzenie nr 77 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 347 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zrządzenie nr 78 z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiki Województwa Dolnośląskiego,
radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

ZZarządzenie nr 79 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie nr 80 z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.

Zarządzenie nr 81 z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 82 z dnia 9 kwietnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Jeleniej Górze.

Zarządzenie nr 83 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 222 z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie  nr  84  z  dnia  9  kwietnia2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Wojewódzkich  do  spraw  szacowania  i
weryfikacji  szkód.

Zarządzenie  nr  85  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  na
terenie gminy Oława.

Zarządzenie  nr  86  z  dnia  9  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  na
terenie gminy Siechnice.

Zarządzenie nr 87 z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej.

Zarządzenie  nr  88  z  dnia  12  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza.

Zarządzenie  nr  89  z  dnia  12  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mickiewicza.

Zarządzenie nr 90 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych, w
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Jeleniej Górze przy ul. Czarnieckiego.

Zarządzenie nr 91 z dnia 14 kwietnia 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód na
terenie gminy Wąsosz.

Zarządzenie nr 92 z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  93  z  dnia  15  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu
nieruchomości  położonej  w  Bielanach  Wrocławskich,  gmina  Kobierzyce.

Zarządzenie  nr  94  z  dnia  15  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości
położonej  w  Niedźwiedzicach,  gmina  Chojnów.

Zarządzenie  nr  95  z  dnia  15  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku
przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu znajdującego się we Wrocławiu przy ul. Milickiej 12.

Zarządzenie nr 96
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Zarządzenie nr 97 z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki św. Jadwigi
Śląskiej, położonego w Henrykowie przy Pl. Cystersów 4d.

Zarządzenie nr 98 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Dolnośląskiego urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  99  z  dnia  26  kwietnia  2010 r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w trybie  przetargu  ustnego
nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kościuszki 2.

Zarządzenie nr 100 z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej ¾
części nieruchomości położonej w Sadach Górnych, gm. Bolków.

Zarządzenie  nr  101  z  dnia  26  kwietnia  2010  r.  w  sprawie  wprowadzenia  regulaminu  używania  służbowych  kart
płatniczych.

Zarządzenie nr 102 z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce całodobowej
opieki – „Maranta” Pensjonat dla Osób Starszych, Bierutów ul. Polna 1A.

Zarządzenie nr 103 z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części
własności lokalu położonego w Kamiennej Górze przy ul. Mostowej 10.

Zarządzenie  nr  104  z  dnia  6  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
nieruchomości  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Wyspiańskiego.

Zarządzenie nr 105 z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy Żórawina.

Zarządzenie nr 106 z dnia 6 maja 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 82 z dnia 27 maja 2009 r.w sprawie powołania
Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia testó kwalifikacyjnych dla kierowców zamierzająych wykonywać przewóz
drogowy.

Zarządzenie nr 107 z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Krośnicach przy ul. Parkowej 33.

Zarządzenie  nr  108  z  dnia  10  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Krośnicach przy ul. Parkowej 33.

Zarządzenie nr 109 z dnia 11 maja 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 10. Z dnia 7 stycznia 2010 r.

Zarządzenie  nr  110  z  dnia  12  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Obornikach Śląskich przy ul. Piłsudskiego nr 10.

Zarządzenie  nr  111  z  dnia  12  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  warunkach  preferencyjnych,
bezprzetargowo nieruchomości położonej w Cieszkowie przy ul. Grunwaldzkiej 54.

Zarządzenie nr 112 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu do
realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie  nr  113  z  dnia  18  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  z  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości  położonych  w  Radwanicach.

Zarządzenie  nr  114  z  dnia  14  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul.

Zarządzenie nr 115 z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu lokali położonych przy ul. Brzegowej 55 w Strzelinie.

Zarządzenie nr 116 z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Lwówku
Śląskim oraz Rakowice Wielkie.

Zarządzenie nr 117 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawi powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód na obszarach
dotkniętych powodzią na terenie gm. Góra.

Zarządzenie  nr  118  z  dnia  21  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  przetargu  ustnego
nieruchomości położonej w Rybarzowice, gmina Bogatynia.

Zarządzenie  nr  119  z  dnia  21  maja  201o  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości
położonych  w  Lwówku  Śląskim  oraz  w  miejscowości  Brunów.

Zarządzenie  nr  120  z  dnia  25  maja  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
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nieruchomości położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Okrzei 26.

Zarządzenie nr 121 z dnia 26 maja 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 48 z dnia 25 maja 2010 r.

Zarządzenie nr 122 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szacowania wielkości szkód spowodowanych przez powódź w
maju 2010 r.

Zarządzenie  nr  123  z  dnia  1  czerwca  2010  r.  w  sprawie  uchylenia  Statutu  Dolnośląskiego  Centrum  Zdrowia
Publicznego.

Zarządzenie nr 124 z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  125  z  dnia  2  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Bierutów.

Zarządzenie  nr  126  z  dnia  2  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Prochowice.

Zarządzenie  nr  127  z  dnia  4  czerwca  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Samodzielnym
Publicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej  w  Świdnicy  przy  pl.  Wojska  Polskiego  2a.

Zarządzenie  nr  128  z  dnia  4  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Ścinawa.

Zarządzenie  nr  129  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Kotla.

Zarządzenie  nr  130  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Wąsocz.

Zarządzenie  nr  131  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Oborniki Śląskie.

Zarządzenie  nr  132  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią i deszczem nawalnym na terenie gm. Brzeg Dolny.

Zarządzenie  nr  133  z  dnia  8  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie miasta Oława.

Zarządzenie  nr  134  z  dnia  8  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Wińsko.

Zarządzenie  nr  135  z  dnia  8  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Siechnice.

Zarządzenie  nr  136  z  dnia  8  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Głogów.

Zarządzenie  nr  137 z  dnia  9  czerwca 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia  kontroli  w Urzędzie  Gminy Lewin Kłodzki
przy ul. Nad Potokiem 4.

Zarządzenie nr 138 z dnia 9 czerwca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Wyszkowie gmina Bogatynia.

Zarządzenie nr 139 z dnia 9 czerwca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Nieszczycach gmina Rudna.

Zarządzenie  nr  140  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Żmigród.

Zarządzenie  nr  141  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych deszczem nawalnym na terenie gm. Ciepłowody.

Zarządzenie  nr  142  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie miasta Wrocław.

Zarządzenie  nr  143  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
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obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Środa Śląska.

Zarządzenie  nr  144  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Wisznia Mała.

Zarządzenie  nr  145  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. miejskiej Głogów.

Zarządzenie  nr  146  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Oława.

Zarządzenie  nr  147  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Jemielno.

Zarządzenie nr 148 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Karty i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 149 z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Zawidowie.

Zarządzenie  nr  150  z  dnia  11  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  w  drodze  darowizny
nieruchomości w Świebodzicach.

Zarządzenie  nr  151  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Pęcław.

Zarządzenie  nr  152  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Trzebnica.

Zarządzenie  nr  153  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Rudna.

Zarządzenie  nr  154  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Żukowice.

Zarządzenie  nr  155  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Malczyce.

Zarządzenie  nr  156  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Niechlów.

Zarządzenie  nr  157  z  dnia  14  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Milicz.

Zarządzenie  nr  158  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Sobótka.

Zarządzenie  nr  159  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Jaworzyna Śląska.

Zarządzenie  nr  160  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią i gradobiciem na terenie gm. Marcinowice.

Zarządzenie  nr  161  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Trójcy, gm. Zgorzelec.

Zarządzenie  nr  162  z  dnia  17  czerwca  2010 r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Górze, ul. Dworcowa 44.

Zarządzenie  nr  163  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy dzierżawy
nieruchomości położonej w Studniskach Dolnych, gm. Sulików.

Zarządzenie  nr  164 z  dnia  17  czerwca 2010 r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  przetargu  i  zawarcie
umowy najmu nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Zamkowej 4.

Zarządzenie  nr  165  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku
przeprowadzenia  przetargu  zawarcie  umowy  najmu  nieruchomości  położonej  w  Karpaczu,  ul.  Kamienna  4.

Zarządzenie  nr  166  z  dnia  17  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  obowiązku
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przeprowadzenia  przetargu  zawarcie  umowy  najmu  nieruchomości  położonej  w  Karpaczu,  ul.  Leśna  6a.

Zarządzenie nr 167 z dnia 17 czerwca 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Kamiennej 22.

Zarządzenie nr 168 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 353 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 169 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użytkowanie wieczyste w
drodze przetargu ustnego nieruchomości położonych w Wałbrzychu.

Zarządzenie  nr  170  z  dnia  21  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Długołęka.

Zarządzenie  nr  171  z  dnia  21  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Żórawina.

Zarządzenie  nr  172 z  dnia  22 czerwca 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Okrzei.

Zarządzenie  nr  173  z  dnia  22  czerwca  2010  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Komendzie  Wojewódzkiej  Państwowej
Straży Rybackiej we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  174  z  dnia  22  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Czernica.

Zarządzenie  nr  175  z  dnia  22  czerwca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów dotkniętych powodzią na terenie gm. Kobierzyce.

Zarządzenie nr 176 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
położonego w Bolesławcu przy ul. Lubańskiej 22.

Zarządzenie nr 177 z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości położonej
w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 87.

Zarządzenie nr 178 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzą na terenie gminy Miękinia.

Zarządzenie nr 179 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzą na terenie gminy Prusice.

Zarządzenie  nr  180 z  dnia  25 czerwca 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Sycowie.

Zarządzenie nr 181 z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat stałych na
nieruchomości położonych w Dzierżoniowie.

Zarządzenie  nr  182 z  dnia  25 czerwca 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Chojnowie przy ul. Fabrycznej.

Zarządzenie  nr  183  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Cmentarnej.

Zarządzenie nr 184 z dnia 25 czerwca 2010 r.  w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji
Handlowej we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  185  z  dnia  25  czerwca  2010  r.  sprawie  nadania  Statutu  Wojewódzkiemu  Inspektoratowi  Ochrony
Środowiska we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  186 z  dnia  25 czerwca 2010 r.  w sprawie  nadania  Statutu  Wojewódzkiemu Inspektoratowi  Nadzoru
Budowlanego we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  187  z  dnia  28  czerwca  2010  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Wojewódzkiemu  Inspektoratowi
Farmaceutycznemu  we  Wrocławiu.

Zarządzenie nr 188 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynarii
we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  189 z  dnia  28 czerwca 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na sprzedaż w trybie  bezprzetargowym
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nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Tarasa Szewczenki.

Zarządzenie nr 190 z dnia 28 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 347.

Zarządzenie nr 191 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią i deszczem nawalym na terenie miasta i gminy Jelcz Laskowice.

Zarządzenie  nr  192 z  dnia  29 czerwca 2010 r.  w sprawie nadania  Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi  Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 193 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego.

Zarządzenie  nr  194  z  dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Wojewódzkiemu  Inspektoratowi  Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 195 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 196 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu
Drogowego we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  197  z  dnia  30  czerwca  2010  r.  w  sprawie  nadania  Statutu  Wojewódzkiemu  Urzędowi  Ochrony
Zabytków  we  Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  198  z  dnia  2  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  na
obszarach dotkniętych powodzią na Tereni gminy Grębocice.

Zarządzenie nr 199 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
przy ul. Szpitalnej 20 w Chojnowie.

Zarządzenie nr 200 z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
przy ul. Szpitalnej 20 w Chojnowie.

Zarządzenie  nr  201  z  dnia  7  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym,
nieruchomości  położonej  w  Szczytnej  przy  ul.  Robotniczej  19.

Zarządzenie  nr  202  z  dnia  7  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej,
nieruchomości  położonej  w  Kopańcu,  gmina  Stara  Kamienica.

Zarządzenie nr 203 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali
mieszkalnych położonych w budynku nr 21 w Wierzchowni, gm. Pęcław.

Zarządzenie  nr  204  z  dnia  9  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Wołów.

Zarządzenie  nr  205  z  dnia  9  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym na terenie gm. Ziębice.

Zarządzenie nr 206 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości położonej w Kamionkach 77, gm. Pieszyce.

Zarządzenie nr 207 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu.

Zarządzenie nr 208 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty na
nieruchomości położonej w Strzelinie przy ul. Dzierżoniowskiej 32.

Zarządzenie nr 209 z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy
dzierżawy dla nieruchomości położonej w Siedlimowicach, gm. Żarów.

Zarządzenie  nr  210  z  dnia  13  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów  dotkniętych  gradobiciem  na  terenie  gm.  Świdnica.

Zarządzenie  nr  211  z  dnia  14  lipca  2010  r.  zmieniające  zarządzenie  Wojewody  Dolnośląskiego  nr  222  z  dnia  17
sierpnia 2009 r.

Zarządzenie  nr  212  z  dnia  14  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy pl. Jana Pawła II 1

Zarządzenie  nr  213 z  dnia  15 lipca 2010 r.  w sprawie  wyrażenia  zgody na wygaszenie  prawa trwałego zarządu do
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nieruchomości położonej w Lubomierzu przy ul. Wolności 65.

Zarządzenie nr  214 z  dnia 20 lipca 2010 r.  w sprawie ustalenia zasad kontroli  zarządczej  w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  215  z  dnia  21  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  prawa  własności
nieruchomości położonej w Tłumaczowie. 

Zarządzenie  nr  216  z  dnia  23  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód
obszarów  dotkniętych  gradobiciem  na  terenie  gm.  Żarów.  

Zarządzenie nr 217 z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej.

Zarządzenie  nr  218  z  dnia  27  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
nieruchomości  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Wyspiańskiego.

Zarządzenie  nr  219  z  dnia  28  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  egzaminacyjnej  do  spraw  kwalifikacji
kandydatów  na  instruktorów  techniki  jazdy.  

Zarządzenie  nr  220  z  dnia  28  lipca  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zmiany  prawa  własności  do
nieruchomości położonej w gm. Długołęka.

Zarządzenie  nr  221  z  dnia  29  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i gradobiciem na terenie gm. Świdnica.

Zarządzenie  nr  222  z  dnia  29  lipca  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  na
obszarach dotkniętych gradobiciem na terenie gm. Jaworzyna Śląska.

Zarządzenie  nr  223  z  dnia  2  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Kwalifikacyjnej  dla  nauczyciela
mianowanego  ubiegającego  się  o  awans  stopień  nauczyciela  dyplomowego.

Zarządzenie  nr  224  z  dnia  2  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Kwalifikacyjnej  dla  nauczyciela
mianowanego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  dyplomowego.

Zarządzenie  nr  225  z  dnia  2  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Kwalifikacyjnej  dla  nauczyciela
mianowanego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  dyplomowego.

Zarządzenie  nr  226  z  dnia  2  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Komisji  Kwalifikacyjnej  dla  nauczyciela
mianowanego  ubiegającego  się  o  awans  na  stopień  nauczyciela  dyplomowego.

Zarządzenie nr  227 z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej  Komisji  do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i gradobiciem na terenie miasta Nowa Ruda.

Zarządzenie nr  228 z  dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Osoli, gm. Gromadka.

Zarządzenie nr 229 z dnia 3 sierpnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości położonej w Nowej Rudzie.

Zarządzenie  nr  230  z  dnia  3  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  drodze  przetargu
nieograniczonego  lokali  położonych  w  Dusznikach  –  Zdroju,  Zieleńcu.

Zarządzenie nr 231 z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów nieodpłatnego
użyczenia nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 91.

Zarządzenie  nr  232  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odstąpienie  od  przeprowadzenia
przetargu  na  zawarcie  umowy  dzierżawy  nieruchomości  położonej  we  Wrocławiu.

Zarządzenie nr 233 z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Pensjonacie Opiekuńczo
– Rehabilitacyjnym Rodzinny Dom Opieki „SENIOVITA” w Psarach.

Zarządzenie nr 234 z dnia 9 sierpnia 2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 114. Z dnia 3 lipca 2009r.

Zarządzenie nr  235 z  dnia 9 sierpnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
lokalu położonego w Lubaniu przy ul. Górnej 8.

Zarządzenie nr  236 z dnia 9 sierpnia 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej  Komisji  do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i gradobiciem na terenie gm. Nowa Ruda.
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Zarządzenie nr 237 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności stanowiących dochody
Skarbu Państwa.

Zarządzenie nr 238 z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 10 z dnia 7 tycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 239 z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i gradobiciem na terenie gm. Pielgrzymka.

Zarządzenie nr 240 z dnia 13 sierpnia 2010 r.  zmieniające Zarządzenie nr 122 Wojewody Dolnośląskeigo z dnia 31
maja 2010 r.

Zarządzenie nr 241 z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji.

Zarządzenie  nr  242  z  dnia  17  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
nieruchomości  położonej  we  Wrocławiu  przy  ul.  Nowy  Świat  32.

Zarządzenie nr 243 z dnia 17 sierpnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste,  w
drodze przetargu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Antka Kochanka.

Zarządzenie nr 244 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Gromadka.

Zarządzenie nr 245 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i powodzią na terenie gm. Sulików.

Zarządzenie nr 246 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Zgorzelec.

Zarządzenie nr 247 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Bogatynia.

Zarządzenie nr 248 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Pieńsk.

Zarządzenie nr 249 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych deszczem nawalnym i powodzią na terenie gm. Zagrodno.

Zarządzenie  nr  250  z  dnia  19  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
części nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego.

Zarządzenie  nr  251  z  dnia  19  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
nieruchomości położonej w Bogatyni.

Zarządzenie  nr  252  z  dnia  19  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej e Szklarskiej Porębie przy ul. Batalionów Chłopskich 20.

Zarządzenie nr 253 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania i organizacji Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.

Zarządzenie nr 254 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Osiecznica.

Zarządzenie nr 255 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gm. Stara Kamienica.

Zarządzenie nr 256 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności lokalu w budynku położonym w Dusznikach – Zdroju, zieleniec nr 43.

Zarządzenie  nr  257  z  dnia  20  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  w  drodze
bezprzetargowej położonej w Nowej Wsi Wrocławskiej.

Zarządzenie nr 258 z dnia 20 sierpnia 2010 r.  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 Gryfów Śląski.

Zarządzenie nr 259 z dnia 20 sierpnia 2010 r.w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w RZGW we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 260 z dnia 23 sierpnia 2010 r.w sprawie zmiany Regulaminu DUW we Wrocławiu.
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Zarządzenie  nr  261z  dnia  23  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw  szacowania  szkód  -
gmina Leśna.

Zarządzenie  nr  262 z  dnia  23 sierpnia  2010 r.  w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód -
gmina Nowogrodziec.

Zarządzenie nr 263 z dnia 24 sierpnia 2010 r.w sprawie przeprowadzenia kontroli w fundacji "Wrocławskie hospicjum
dla Dzieci".

Zarządzenie  nr  264  z  dnia  24  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  w  Miejskim  Centrum  Usług
Socjalnych  DPS,  Wrocław.

Zarządzenie  nr  265 z  dnia  26 sierpnia  2010 r.  w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód -
gmina Lwówek Śląski.

Zarządzenie  nr  266 z  dnia  26 sierpnia  2010 r.  w sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód -
gmina Złotoryja.

Zarządzenie  nr  267  z  dnia  27  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  aktualizacji  Karty  Audytu  Wewnętrznego  oraz  Księgi
Procedur  Audytu  Wewnętrznego  w  DUW.

Zarządzenie nr 268 z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie kontroli w Domu Seniora "Promyk".

Zarządzenie nr 269 z dnia 30 sierpnia 2010 r, w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

Zarządzenie nr 270 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu DUW.

Zarządzenie  nr  271  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Lubań.

Zarządzenie  nr  272  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Gryfów Śląski.

Zarządzenie  nr  273  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Lubań.

Zarządzenie  nr  274  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Świerzawa.

Zarządzenie  nr  275  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Olszyna.

Zarządzenie  nr  276  z  dnia  1  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Wleń.

Zarządzenie  nr  277  z  dnia  1  wrzesnia  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Platerówka.

Zarządzenie nr 278 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedażnieruchomości - Duszniki Zdrój,
Zieleniec.

Zarządzenie nr 279 z dnia 2 wrzesnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Skarbu Państwa.

Zarządzenie  nr  280  z  dnia  6  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
miasto Jelenia Góra.

Zarządzenie nr 281 z dnia 6 września 2010 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Nr 113 z dnia 1 lipca 2009 r.

Zarządzenie nr 282 z 6 września 2010 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Nr 347 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 283 z dnia 6 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Zgorzelec, ul.
Wolności.

Zarządzenie  nr  284  z  dnia  7  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Lubomierz.

Zarządzenie  nr  285  z  dnia  8  września  2010  r.  w  sprawie  powołania  Gminnej  Komisji  do  spraw szacowania  szkód  -
gmina Radków.
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Zarządzenie nr 286 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie kontroli doraźnych.

Zarządzenie nr 287 z dnia 10 września 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód -
gmina Mysłakowice.

Zarządzenie nr 288 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wojewody z dnia 10 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 289 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Miejskiej Pieńsk.

Zarządzenie nr 290 z dnia 16 wrzesnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości - Karpacz, ul.
Bystra.

Zarządzenie nr 291 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w
Przesiece, gmina Podgórzyn.

Zarządzenie nr 292 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej - DPS w Szarocinie.

Zarządzenie nr 293 z dnia 20 września 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej - A1 Polska.

Zarządzenie nr 294 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie kontroli w Urzedzie Miejskim w Chojnowie.

Zarządzenie  nr  295  z  dnia  23  września  2010  r.  zmieniające  Zarządzenie  Wojewody   Dolnośląskiego  nr  303  z  13
listopada 2008 r.

Zarządzenei nr 296 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej - Dom Opieki "Senior", Kraśnik Dolny.

Zarządzenie nr 297 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie nadania Statutu WITD we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 298 z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód -
gmina Mirsk.

Zarządzenie nr 299 z dnia 29 września 2010 r.  w sprawie powołania Gminnej Komisji  do spraw szacowania szkód -
gmina Międzybórz.

Zarządzenie  nr  300  z  dnia  29  września  2010  r.  w  sprawie  zgody  na  zbycie  prawa  własności  nieruchomości
zabudowanych  -  Wałbrzych.

Zarządzenie  nr  301  z  dnia  30  września  2010  r.  w  sprawie  nadania  statutów  Wojewódzkiej  Stacji  Sanitarno-
Epidemiologicznej  we  Wrocławiu  oraz  powiatowym  stacjom  sanitarno-epidemiologicznym.

Zarządzenie nr 302 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42 z dnia 18 lutego 2010 r.

Zarządzenie  nr  303  z  dnia  1  października  2010  r.  w  sprawie  nabycia  niezabudowanych  nieruchomości  -  Lwówek
Śląski.

Zarządzenie nr 304 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Siechnice.

Zarządzenie nr 305 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Krośnice.

Zarządzenie nr 306 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Chojnów.

Zarządzenie nr 307 z dnia 11 października 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej - Całodobowa Placówka Opiekuńczo-
Pielęgnacyjnej "Seniorzy Oaze", Kraśnik Górny.

Zarządzenie  nr  308  z  dnia  11  października  2010  r.  w  sprawie  kontroli  doraźnej  -  Niepubliczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej  Zespół  Uzdrowisk  Kłodzkich  S.A.,  Polanica  Zdrój.

Zarządzenie nr 309 z dnia 13 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Bogatynia.

Zarządzenie nr 310 z dnia 13 października 2010 r. zmeiniające zarządzenie nr 112.

Zarządzenie nr 311 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Miłkowice.

Zarządzenie nr 312 z dnia 20 paździenrika 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Jelcz-Laskowice.
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Zarządzenie nr 313 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie kontroli doraźnej - Miejskie centrum Usług Socjalnych,
Wrocław.

Zarządzenie nr 314 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Białopole,
gmina Bogatynia.

Zarządzenie nr 315 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej - Szklarska
Poręba.

Zarządzenie nr 316 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód -
gmina Oława.

Zarządzenie nr  317 z  dnia 26 października 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy najmu
nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie nr 318 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy
najmu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie nr 319 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy
najmu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie nr 320 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy
najmu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie nr 321 z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony umowy
najmu nieruchomości położonej w Zgorzelcu przy ul. Armii Krajowej.

Zarządzenie nr 322 z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 314 z dnia 18 listopada 2008
roku.

Zarządzenie  nr  323  z  dnia  27  października  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Domu  Opieki
„Arkadia” położonej w Ścinawce Górnej 50.

Zarządzenie  nr  324  z  dnia  27  października  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Domu  Seniora
położonym W Górze przy ul. Poznańskiej 17.

Zarządzenie  nr  325  z  dnia  27  października  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  budynku
położonym  w  Jemielnie  84.

Zarządzenie  nr  326  z  dnia  28  października  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  użyczenie
nieruchomości  położonej  w  Węglińcu  przy  ul.  Karola  Wojtyły  16.

Zarządzenie nr 327 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w
Miszkowicach na nieruchomości położone w Bukówce.

Zarządzenie nr 328 z dnia 28 października 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
położonej w Jaczkowicach.

Zarządzenie  nr  329  z  dnia  28  października  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  w  trybie
bezprzetargowym prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej we Wrocławiu, obręb 28 – Grabiszyn.

Zarządzenie nr 330 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wińsku.

Zarządzenie nr 331

Zarządzenie  nr  332  z  dnia  28  października  2010  r.  w  sprawie  zmiany  Regulaminu  Dolnośląskiego  Urzędu
Wojewódzkiego  we  Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  333  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  użyczenie  na  rzecz  Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Opatowskiej.

Zarządzenie  nr  334  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Ciechanowicach.

Zarządzenie  nr  335  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
nieruchomości  położonej  w  Zgorzelcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

Zarządzenie  nr  336  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
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nieruchomości  położonej  w  Zgorzelcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

Zarządzenie  nr  337  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
nieruchomości  położonej  w  Zgorzelcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

Zarządzenie  nr  338  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
nieruchomości  położonej  w  Zgorzelcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

Zarządzenie  nr  339  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu
nieruchomości  położonej  w  Zgorzelcu  przy  ul.  Armii  Krajowej.

Zarządzenie  nr  340  z  dnia  3  listopada  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Urzędzie
Marszałkowskim  Województwa  Dolnośląskiego  we  Wrocławiu.

Zarządzenie nr 341 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód na
obszarach dotkniętych powodzią na terenie gminy Chocianów.

Zarządzenie  nr  342  z  dnia  8  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Miękini.

Zarządzenie  nr  343  z  dnia  8  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Miłkowie, gmina Podgórzyn.

Zarządzenie nr 344 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Bolesławcu przy ul. Jana Sobieskiego 7.

Zarządzenie  nr  345  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy
części nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Asnyka.

Zarządzenie nr 346

Zarządzenie  nr  347 z  dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w Pensjonacie  „Astor”
położonym we Wrocławiu przy ul. Granicznej.

Zarządzenie  nr  348  z  dnia  10  listopada  2010  r.  w  sprawie  postępowanie  udzielenia  ulg  w  spłacie  należności
przysługującym  państwowym  jednostkom  budżetowym.

Zarządzenie nr 349 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmian w zakresie akcji kurierskiej na terenie województwa
dolnośląskiego.

Zarządzenie nr 350 z dnia 15 listopada 2010 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 347 z dnia 29
grudnia 2009 r.

Zarządzenie nr 351 z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bukówce nr 74.

Zarządzenie nr 352 z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bukówce nr 75.

Zarządzenie nr 353 z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bukówce nr 76.

Zarządzenie nr 354 z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Bukówce nr 77.

Zarządzenie nr  355 z  dnia 19 listopada 2010 r.  w sprawie ustalenia warunków udzielenia bonifikat  od opłaty z  tyt.
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności tych nieruchomości.

Zarządzenie nr 356 z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce mieszczącej
się w Opolnicy 1.

Zarządzenie  nr  357  z  dnia  23  listopada  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Domu  Opieki
Stowarzyszenia  Wspólnota  położonej  w  Wójtówce  1.

Zarządzenie  nr  358  z  dnia  23  listopada  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Domu  Pomocy
Społecznej  Ostrowina  21.

Zarządzenie  nr  359  z  dnia  23  listopada  2010  r.  w  sprawie  wdrożenia  Polityki  Bezpieczeństwa  Informacji  w
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Dolnośląskim  Urzędzie  Wojewódzkim  we  Wrocławiu.

Zarządzenie nr 360 z dnia 23 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie nr 188 z dnia 2010 r.

Zarządzenie  nr  361  z  dnia  26  listopada  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Miejskim Centrum
Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Zarządzenie  nr  362  z  dnia  1  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Gminnym  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czernicy.

Zarządzenie  nr  363  z  dnia  1  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Miejsko  Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołowie.

Zarządzenie  nr  364  z  dnia  1  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Gminnym  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Głogowie.

Zarządzenie nr 365 z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Biura Spisowego we Wrocławiu.

Zarządzenie nr 366 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i
Gminy Prochowice.

Zarządzenie nr  367 z  dnia 8 grudnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności
nieruchomości położonej w Kotli.

Zarządzenie  nr  368  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony  umowy
użyczenia nieruchomości położonej w Nowej Rudzie.

Zarządzenie  nr  369  z  dnia  8  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości  położonej  w  Szklarskiej  Porębie.

Zarządzenie  nr  370  z  dnia  9  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Piechowicach.

Zarządzenie nr 371 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Szczawnie Zdroju.

Zarządzenie  nr  372  z  dnia  10  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wykładowej.

Zarządzenie nr 373 z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 276 z dnia 29 września 2008 roku.

Zarządzenie nr 374 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu kontroli finansowej Oddziału Kontroli Finansowej
Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zarządzenie  nr  375  z  dnia  14  grudnia  2010  r.  w  sprawie  odmowy  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie
bezprzetargowym  nieruchomości  położonej  w  Legnicy  przy  ul.  Murarskiej.

Zarządzenie nr 376 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Janowicach Wielkich.

Zarządzenie nr 377 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
we Wrocławiu przy ul. Objazdowej 40.

Zarządzenie  nr  378  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przeprowadzenia  kontroli  doraźnej  w  Miejskim  Centrum
Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 25/27.

Zarządzenie  nr  379  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  na  czas  oznaczony  umowy
dzierżawy nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Karkonowskiej 18.

Zarządzenie  nr  380  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  użyczenia
nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki 47.

Zarządzenie  nr  381  z  dnia  15  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  odpłatne  nabycie  nieruchomości
położonej  w  Lwówku  Śląskim.

Zarządzenie nr 382 z dnia 17 grudnia 2010 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż e drodze przetargu ustnego
nieruchomości położonej w Legnicy przy ul. Bielańskiej.

Zarządzenie  nr  383  z  dnia  17  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym
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nieruchomości położonej w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 7.

Zarządzenie  nr  384  z  dnia  17  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  trybie  bezprzetargowym
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Huty 17.

Zarządzenie nr 385 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Domeyki 6A.

Zarządzenie  nr  386  z  dnia  17  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Kudowie - Zdroju przy ul. Fabrycznej 12.

Zarządzenie nr 387 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieruchomości gruntowej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1-go Maja.

Zarządzenie nr 388 z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Ziębicach.

Zarządzenie  nr  389  z  dnia  20  grudnia  2010  r.  w  sprawie  ustanowienia  dysponentów  środków  budżetowych,  trybu
uruchomienia środków budżetowych oraz rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa.

Zarządzenie nr  390 z dnia 21 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia kontroli  w Specjalistycznym Szpitalu im.
Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego 4.arządzenie nr 390

Zarządzenie nr 391 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
„Przyjazny Dom” we Wrocławiu przy ul. Okulickiego 2.

Zarządzenie nr 392 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Paszowice.  

Zarządzenie nr 393 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Dusznikach – Zdroju.

Zarządzenie nr 394 z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubań.

Zarządzenie  nr  395  z  dnia  23  grudnia  2010  r.  zmieniające  zarządzenia  nr  340  Wojewody  dolnośląskiego  z  dnia  3
listopada 2010 roku.

Zarządzenie  nr  396  z  dnia  23  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  nieruchomości  w  drodze
darowizny  nieruchomości  położonej  w  Kudowie  –  Zdroju.

Zarządzenie  nr  397  z  dnia  29  grudnia  2010  r.  w  sprawie  nieodpłatnego  przekazania  do  Zasobu  Własności  Rolnej
Skarbu  Państwa  mienia  likwidowanego  zakładu  budżetowego  pn.  Państwowy  Zakład  Budżetowy  "Stawy  Milickie"  w
Rudzie Sułowskiej.

Zarządzenie nr 397a z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przejęcia pozostałych po likwidacji Państwowego Zakładu
Budżetowego „Stawy Milickie” środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Zarządzenie nr 398 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej
w Siechnicach w okręgu wyborczym nr 3.

Zarządzenie nr 399 z dnia 31 grudnia 2010 r.  w sprawie przeprowadzenia wybrów uzupełniających do Rady Gminy
Czarny Bór.

Zarządzenie  nr  400  z  dnia  31  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  rozwiązanie  umowy
użytkowania  wieczystego  nieruchomości  położonej  w  Kamiennej  Górze  przy  ul.  Wałbrzyskiej  2c.

Zarządzenie  nr  401  z  dnia  31  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  w  drodze  bezprzetargowej
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 6-7.

Zarządzenie  nr  402  z  dnia  31  grudnia  2010  r.  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  nieruchomości
położonej w Jaworze przy ul. Małej nr 3.

 

https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4501.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsed1f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsed1f.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentscbbc.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentscbbc.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1ead.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents1ead.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7df5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7df5.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfaae.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfaae.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfe82.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfe82.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb941.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsb941.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7561.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents7561.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4abd.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4abd.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4e90.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4e90.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents48da.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents48da.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8efc.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8efc.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4c15.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents4c15.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc49a.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc49a.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsc49a.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8378-2.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents8378-2.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents858e.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents858e.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents19c0.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents19c0.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents92f7.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents92f7.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfc8c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contentsfc8c.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents21b0.pdf
https://bip.duw.pl/ftp/bip/get_file_contents21b0.pdf


liczba wejść: 5170

METRYKA STRONY
Data publikacji : 11.01.2010
Rejestr zmian

Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP

Drukuj
Generuj PDF
Powiadom
Powrót

https://bip.duw.pl/javascript:winopen('/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody/33,2010.print',700,550)
https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/zarzadzenia-wojewody/33,2010.pdf
https://bip.duw.pl/bip/powiadom/33,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)
https://bip.duw.pl/bip/rejestr/33,dok.html

