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2020

Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Wojcieszów, w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 2 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu
uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym

Zarządzenie nr 3 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego dla
obywateli państw trzecich w Delegaturze DUW w Wałbrzychu, w związku z realizacją zadania „Infopunkty i doradztwo
specjalistyczne”, w ramach projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 4 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego udziału w wysokości 2413/100000 w prawie własności garażu wielostanowiskowego oraz prawa do
wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 39 w tym garażu wraz z udziałem wprawie wieczystego
użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej

Zarządzenie nr 5 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego udziału w wysokości 2413/100000 w prawie własności garażu wielostanowiskowego oraz prawa do
wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 40 w tym garażu wraz z udziałem wprawie wieczystego
użytkowania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Wrocławiu przy ul. Budziszyńskiej

Zarządzenie nr 6 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 7 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Raszowie, gmina Kamienna Góra

Zarządzenie nr 8 z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
położonych na terenie Gminy Siechnice

Zarządzenie nr 9 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dokonywania uzupełnień braków formalnych i zakresu
braków podlegających uzupełnieniom w ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie
Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 - Edycja 2020 moduł I i II

Zarządzenie nr 10 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny formalnej oraz oceny merytorycznej w
ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2015 - 2020 -
Edycja 2020 moduł I i II

Zarządzenie nr 11 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w trybie zwykłym w
Urzędzie Miasta i Gminy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

Zarządzenie nr 12 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia składu zespołu kontrolnego do przeprowadzenia
kontroli problemowej w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie

Zarządzenie nr 13 z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

Zarządzenie nr 14 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
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Gminy Syców prawa własności części nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Sycowie

Zarządzenie nr 15 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Syców prawa własności części nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Wielowsi, gmina Syców

Zarządzenie nr 16 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Syców prawa własności części nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Nowym Dworze, gmina Syców

Zarządzenie nr 17 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Warcie Bolesławieckiej

Zarządzenie nr 18 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Warcie Bolesławieckiej

Zarządzenie nr 19 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Warcie Bolesławieckiej

Zarządzenie nr 20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Michałów, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 21 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej niezabudowanej,
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Siedlce, gmina Lubin

Zarządzenie nr 22 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miłkowicach przy ul. Przemysłowej,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 466/14, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 23 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miłkowicach, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 466/24, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 24 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miłkowicach, oznaczonej geodezyjnie
jako działka nr 466/31, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Miłkowice

Zarządzenie nr 25 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko doradcy
zawodowego dla obywateli państw trzecich w Delegaturze DUW w Wałbrzychu, w związku z realizacją zadania
„Infopunkty i doradztwo specjalistyczne”, w ramach projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 26 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
udziału w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego , stanowiącego własność Skarbu Państwa
położonego w Jeleniej Górze przy ul. Bolesława Prusa , na rzecz współwłaściciela tego lokalu

Zarządzenie nr 27 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na
rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości, udziału Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości
zabudowanej, położonej w Rybnicy, gmina Stara Kamienica

Zarządzenie nr 28 z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łężycach, gmina Szczytna

Zarządzenie nr 29 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
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Krotoszyce w okręgu wyborczym nr 7

Zarządzenie nr 30 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Szczytnej

Zarządzenie nr 31 z dnia 17 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
położonych na terenie Gminy Węgliniec

Zarządzenie nr 32 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony w trybie
bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Dzierżoniowie, przy ul.
Mikołaja Kopernika lis , w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 33 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Brackiej

Zarządzenie nr 34 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny ofert złożonych w konkursie „MALUCH +” 2020 - moduł 4, trybu przeprowadzenia tej oceny oraz trybu
dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień

Zarządzenie nr 35 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
w Nowej Rudzie, ul. Parkowa 20, 57-402 Nowa Ruda

Zarządzenie nr 36 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Górna 23, 57-500 Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 37 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
w Podzamku 28, 57-300 Kłodzko

Zarządzenie nr 38 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej
umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul.
Druckiego - Lubeckiego 4/6

Zarządzenie nr 39 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej pomieszczeń oddziału
Szpitala, przy ul. Szpitalnej 1 w Kłodzku wyznaczonego jako tymczasowe miejsce pobytu mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Szczytnej w likwidacji

Zarządzenie nr 40 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pomocy Społecznej
w Jugowie, Główna 118, 57-430 Jugów

Zarządzenie nr 41 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w budynku w Biskupicach
3, 59-241 Legnickie Pole

Zarządzenie nr 42 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2020 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 43 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony 3 lat kolejnej
umowy użyczenia na rzecz Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą we
Wrocławiu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze, przy ul. Wiejskiej 29

Zarządzenie nr 44 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległej, nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Środzie Śląskiej

Zarządzenie nr 45 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego
ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20”

Zarządzenie nr 46 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzime w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko

Zarządzenie nr 47 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Otoku, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 48 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokalu
mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 11s, na rzecz
dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 49 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokalu
mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 11s, na rzecz
dotychczasowego najemcy

Zarządzenie nr 50 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Krobica,
gmina Mirsk

Zarządzenie nr 51 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie przy ul. Zielonej

Zarządzenie nr 52 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2

Zarządzenie nr 53 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja” przy ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec

Zarządzenie nr 54 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Strzelinie przy ul. Elizy Orzeszkowej 17, 57-100 Strzelin

Zarządzenie nr 55 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 r. w
województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 56 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw poszukiwań i weryfikacji miejsc
oraz źródeł historycznych związanych z II wojną światową oraz upamiętnienia miejsc kaźni więźniów obozu
koncentracyjnego Gross-Resen i jego filii, obozów pracy przymusowej oraz obozów jenieckich na terenie Dolnego
Śląska

Zarządzenie nr 57 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Legnickie Pole w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 58 z dnia 18 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2020 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 59 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej prawa własności części
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy pl.
Kościelnym

Zarządzenie nr 60 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Kobierzyce prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Gniechowicach

Zarządzenie nr 61 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul.
Szewskiej, w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości
przyległych

Zarządzenie nr 62 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Złotoryjskiej 97 z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 63 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
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okres 1 roku, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 64 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33 A

Zarządzenie nr 65 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A

Zarządzenie nr 66 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi
na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Zarządzenie nr 67 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej,
ul. Lwowska 6, 55-200 Oława

Zarządzenie nr 68 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wstępnej oceny
formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu na realizację Programu „Od zależności ku
samodzielności”

Zarządzenie nr 69 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przysługującego Skarbowi
Państwa udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, położonej we wsi Wrociszów Górny, gmina Sulików

Zarządzenie nr 70 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych na terenie Gminy Żórawina

Zarządzenie nr 71 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy
Miejskiej Dzierżoniów

Zarządzenie nr 72 z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
położonych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 73 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy
Siechnice

Zarządzenie nr 74 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Miasto
Świdnica

Zarządzenie nr 75 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 wraz z udziałem w prawie własności
gruntu, położonego w budynku zlokalizowanym w Jeleniej Górze, przy ul. Wolności nr 196

Zarządzenie nr 76 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Dobkowie, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 77 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie dolnośląskim w 2020 roku

Zarządzenie nr 78 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz oceny merytorycznej ofert złożonych w celu realizacji zadania konkursowego ogłoszonego w
ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Edycja 2020
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Zarządzenie nr 79 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego Gminy Kamienna Góra, prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Czadrowie, Krzeszowie i Lipienicy, gm. Kamienna Góra

Zarządzenie nr 80 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 68 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
powołania komisji do przeprowadzenia wstępnej oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu
na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności”

Zarządzenie nr 81 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 82 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Ziębicach

Zarządzenie nr 83 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej oraz oceny merytorycznej ofert złożonych w celu realizacji zadania konkursowego ogłoszonego w
ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2020 r.

Zarządzenie nr 84 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 85 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa zabudowana boksem garażowym,
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 86 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, udziału
w wysokości 1/4 w prawie własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa położonego w
Piechowicach, na rzecz współwłaściciela tego lokalu

Zarządzenie nr 87 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie z siedzibą w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 13

Zarządzenie nr 88 z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2020 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 89 z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do spraw realizacji działań
związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zjawisku rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 90 z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
położonych na terenie Gminy Prochowice

Zarządzenie nr 91 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat
jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu
Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy
Twardogóry

Zarządzenie nr 92 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i
rozrywkowych na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 93 z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2020 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 94 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/16 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez
Wicewojewodę Dolnośląskiego.
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Zarządzenie nr 95 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Tamówku, gmina Polkowice

Zarządzenie nr 96 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olesznie
Podgórskiej, gmina Lubomierz, na rzecz współwłaścicieli nieruchomości

Zarządzenie nr 97 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Sulikowie

Zarządzenie nr 98 z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie powołania
Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w 2020 roku w ramach Programu integracji społeczności romskiej w
Polsce na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 99 z dnia 19 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. „SUDETY-20”

Zarządzenie nr 100 z dnia 19 marca 2020 r. uchylające Zarządzenie nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca
2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Pieczy Zastępczej w
Głogowie z siedzibą w Głogowie przy ul. Słowiańskiej 13

Zarządzenie nr 101 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 102 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do dnia 6 czerwca 2021
r. kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Gaworzycach, gmina Gaworzyce

Zarządzenie nr 103 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 7 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sieniawce, gmina
Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 104 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 105 z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzldego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 106 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Szczytna prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Szczytnej

Zarządzenie nr 107 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miliczu

Zarządzenie nr 108 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 7 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Działoszynie,
gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 109 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na rok kolejnej umowy najmu,
tej samej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul.
Generała Władysława Sikorskiego

Zarządzenie nr 110 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miliczu

Zarządzenie nr 111 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego, prawawłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa,położonej w Wieży, gmina Gryfów Śląski

Zarządzenie nr 112 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Województwa Dolnośląskiego prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we wsi Biała gmina Chojnów

Zarządzenie nr 113 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Tyńcu Małym,
gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 114 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkownika wieczystego spółki Tauron Dystrybucja SA z siedzibą w Warszawie, prawa własności części
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul.
Przechodniej

Zarządzenie nr 115 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatym, gmina
Bogatynia, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 116 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 7 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wyszkowie, gmina
Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 117 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Kowarach

Zarządzenie nr 118 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Krobicy, gmina Mirsk

Zarządzenie nr 119 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Krobicy, gmina Mirsk

Zarządzenie nr 120 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Nowa Ruda

Zarządzenie nr 121 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, udziału Skarbu Państwa w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości, położonej w Czernicy,
gmina Dobromierz

Zarządzenie nr 122 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gromadzyniu, gmina Prochowice,
oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 95 i nr 96, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 123 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lisowicach, gmina Prochowice,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 629, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 124 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lisowicach, gmina Prochowice,
oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 711, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 125 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Prochowicach, oznaczonej
geodezyjniejako działka nr 26, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 126 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Prochowicach, oznaczonej
geodezyjniejako działki nr 23 i nr 51, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Ścinawa
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Zarządzenie nr 127 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomościstanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Mierzowicach, gmina
Prochowice,oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 51, nr 160, nr 389 i nr 429, na rzecz użytkownika wieczystego -
Gminy Ścinawa

Zarządzenie nr 128 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności części
nieruchomości gruntowej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Przejęsławiu, gmina Osiecznica

Zarządzenie nr 129 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pilchowicach,
gmina Wleń

Zarządzenie nr 130 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego nr 5, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 131 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego nr 6, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 13, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 132 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Kowarach, w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 133 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Leśnej, w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 134 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Oławie przy PI. Zamkowym 17, 55-200 Oława

Zarządzenie nr 135 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Karpaczu

Zarządzenie nr 136 z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań i wysokości wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 137 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Mietków prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Milinie, gmina Mietków

Zarządzenie nr 138 z dnia 20 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 355 z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje
kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy, prowadzących
szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub
tramwajem

Zarządzenie nr 139 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni,
gmina Bogatynia, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 140 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 7 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Opolnie-Zdroju, gmina
Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 141 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 142 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
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stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 89

Zarządzenie nr 143 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Nowicach, gm. Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 144 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy, ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Zarządzenie nr 145 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec

Zarządzenie nr 146 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu -
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

Zarządzenie nr 147 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Kłodzku przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 148 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Długiej,
w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 149 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zabezpieczenia prawidłowej realizacji
umów o dofinansowanie zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH +” 2020 moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 150 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Radkowie

Zarządzenie nr 151 z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 152 z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarnoepidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 154 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo -Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego, 55 - 300 Środa Śląska, ul. Kilińskiego 30, w dniu 5 czerwca 2020
roku

Zarządzenie nr 155 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Złotoryj skiego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, wchodzącej w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Świerzawie

Zarządzenie nr 156 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 157 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu
użytkowego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego wNowicach, gmina Jaworzyna Śląska w drodze
przetargu ustnego ograniczonego

Zarządzenie nr 158 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Nowicach, gmina Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 159 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Nowicach, gmina Jaworzyna Śląska

Zarządzenie nr 160 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej organizatora
turnusów rehabilitacyjnych - Pana Wiesława Osińskiego

Zarządzenie nr 161 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym Starosty
Powiatu Wrocławskiego, który zadania w obszarze kontrolowanym realizuje przy pomocy Powiatowego Zakładu
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Katastralnego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 162 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy
wykonujący zawód medyczny oraz zasad podwyższania wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach stosunku
pracy, niewykonujących zawodu medycznego w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Legnicy,
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zgorzelcu oraz Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w
Trzebnicy

Zarządzenie nr 163 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, na czas
oznaczony do 10 lat, części niezabudowanej nieruchomości (rów) stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wilkszynie, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 164 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Snowidzy, gmina Mściwojów

Zarządzenie nr 165 z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego w
dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do oceny merytorycznej wniosku „Poprawa dostępności i podniesienie
jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z
pojawieniem się COVID-19”

Zarządzenie nr 166 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej
Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29

Zarządzenie nr 167 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w
prawie użytkowania wieczystego gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Dzierżoniowie, przy
ul. Świdnickiej

Zarządzenie nr 168 z dnia 19 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds.
zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie zadań określonych w Resortowym programie rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 169 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
dla Dzieci NADZIEJA Nr 2, 58 - 500 Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 80/2,4 w dniach 25 - 26 czerwca 2020 roku

Zarządzenie nr 170 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, na
czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Legnicy, przy ul. Adama Asnyka 6

Zarządzenie nr 171 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu
Skarbu Państwa od Miasta i Gminy Szklarska Poręba, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w
Szklarskiej Porębie, przy ul. Jedności Narodowej i ul. Jeleniogórskiej

Zarządzenie nr 172 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomość gruntowej niezabudowanej,
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona we wsi Siedlce, gmina Lubin

Zarządzenie nr 173 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Inspekcji
Handlowej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 174 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym na terenie gminy Ząbkowice Śląskie w 2020 roku

Zarządzenie nr 175 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w Brodnie, gmina
Środa Śląska

Zarządzenie nr 176 z dnia 3 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i warunków
udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
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położonych na terenie Gminy Twardogóra

Zarządzenie nr 177 z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 120 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24
kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nowa Ruda

Zarządzenie nr 178 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w budynku przy ul. Parkowej
3, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 179 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. języka
polskiego w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w ramach
realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 180 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. integracji w
szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w ramach
realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 181 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko specjalisty ds. zajęć
wyrównawczych w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w
ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 182 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko asystenta kulturowego w
szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w ramach
realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 183 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Borów w 2020 roku

Zarządzenie nr 184 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Dziadowa Kłoda w 2020 roku

Zarządzenie nr 185 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Kłodzko w 2020 roku

Zarządzenie nr 186 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat kolejnej
umowy części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w
Składowicach, gmina Lubin

Zarządzenie nr 187 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 5 lat w
trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Rakoszycach, przy ul.
Wrocławskiej 12/1, w granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 188 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Zgorzelcu, przy ul. Wolności 1

Zarządzenie nr 189 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wyszkowie,
gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 190 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 255, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Zarządu Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzenie nr 191 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
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Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 192 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 193 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 194 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 195 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego

Zarządzenie nr 196 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego, tj. Gminy Bolesławiec, prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Trzebieniu, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 197 z dnia 16 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie
przeprowadzenia kontroli problemowe] w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Mickiewicza 1, 56-500 Syców

Zarządzenie nr 198 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez II
Wicewojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 199 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, prawa
własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Pieńsku przy
ul. Fabrycznej, na rzecz użytkownika wieczystego - Gminy Pieńsk

Zarządzenie nr 200 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kowarach

Zarządzenie nr 201 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 202 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Ciepłowody

Zarządzenie nr 203 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. języka
polskiego w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w ramach
realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 204 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko asystenta
kulturowego w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w
ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 205 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. zajęć
wyrównawczych w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w
ramach realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja,
akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 206 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds.
integracji w szkołach w związku z realizacją zadania „Grupowe i indywidualne formy wsparcia w szkołach” w ramach
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realizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja.
Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 207 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez
suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun,
obsunięcie się ziemi lub lawinę zwanej dalej Komisją

Zarządzenie nr 208 z dnia 22 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 184 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 lipca
2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - gradem na terenie gminy
Dziadowa Kłoda w 2020 roku

Zarządzenie nr 209 z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym i powodzią na terenie gminy miejskiej Kłodzko w 2020 roku

Zarządzenie nr 210 z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie
uproszczonym Starosty Powiatu Wrocławskiego, który zadania w obszarze kontrolowanym realizuje przy pomocy
Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 211 z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Głogów w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 212 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 10 lat, części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Osiecznicy

Zarządzenie nr 213 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony umowy
użyczenia na rzecz Powiatu Ząbkowickiego, której przedmiotem część nieruchomości położnej w Ziębicach przy pl.
Strażackim 8

Zarządzenie nr 214 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań
realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Zarządzenie nr 215 z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem i deszczem nawalnym na terenie gminy Strzelin w 2020 roku

Zarządzenie nr 216 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Platerówce, w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 217 z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Węglińca, w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 218 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - gradem na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 2020 roku

Zarządzenie nr 219 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym na terenie gminy Kłodzko w 2020 roku

Zarządzenie nr 220 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku Dom Seniora
„Leśne Zacisze”, Kliczków 60, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 221 z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wałbrzych prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Drohobyckiej

Zarządzenie nr 222 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33 A

Zarządzenie nr 223 z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 5 lat
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kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Żarskiej Wsi, gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 224 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 225 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mirsku, gmina Mirsk

Zarządzenie nr 226 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przeprowadzenia przetargowego trybu i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat,
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 227 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 228 z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań i wysokości wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 229 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania planów operacyjnych
funkcjonowania organów administracji publicznej województwa dolnośląskiego oraz udziału w tym procesie jednostek
organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 230 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Trzcińsku, gmina Janowice Wielkie

Zarządzenie nr 231 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim do wykonywania zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 232 z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze
województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 233 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do lat 3,
kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kowarach, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 234 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego, części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Generała Kazimiera Pułaskiego

Zarządzenie nr 235 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 236 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej we wsi Wichrów,
gmina Kostomłoty

Zarządzenie nr 237 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy i na zawarcie na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 7 wraz z przynależnymi
pomieszczeniami, położonego w Sulikowie, przy ul. Wiejskiej 1b, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 238 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej „Junior ” 58-535 Miłków 138

Zarządzenie nr 239 z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 240 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu
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przy ul. Kruczej

Zarządzenie nr 241 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 242 z dnia 28 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 243 z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 244 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym
w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra

Zarządzenie nr 245 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do lat 3, lokalu mieszkalnego nr 11, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, położonego we Wrocławiu przy ul. Tramwajowej 2, z dotychczasowym najemcą lokalu

Zarządzenie nr 246 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oraz
na zawarcie na okres do lat 5 kolejnej umowy użyczenia na rzecz Gminy Zgorzelec, której przedmiotem jest ten sam
lokal użytkowy, znajdujący się w granicach części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Zgorzelcu

Zarządzenie nr 247 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Olszynie

Zarządzenie nr 248 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 249 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Rudna w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 250 z dnia 11 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 251 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie utworzenia oddziałów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 252 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 253 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów organizacyjnych Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowych stacji sanitarnoepidemiologicznych położonych
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 254 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bolesławcu, przy ul.
Mostowej, gmina Bolesławiec

Zarządzenie nr 255 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej lokalu
mieszkalnego, stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 54, na rzecz
dotychczasowych najemców

Zarządzenie nr 256 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Sulików, w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 257 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym i huraganem na terenie gminy Żórawina w 2020 roku

Zarządzenie nr 258 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 258 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania
wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i
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alarmowania

Zarządzenie nr 259 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Jaworzyna Śląska w 2020 roku

Zarządzenie nr 260 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 244 z dnia 07.09.2020 r. o
przeprowadzeniu kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia
Góra

Zarządzenie nr 261 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 262 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 207 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utrzymania, doskonalenia oraz określenia zakresu odpowiedzialności
Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 263 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 264 z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
czas oznaczony 2 lat, części tej samej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolkowie,
przy ul. Rycerskiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz
Zespołu Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy

Zarządzenie nr 265 z dnia 21 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 266 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym — deszczem nawalnym i huraganem na terenie gminy Strzegom w 2020 roku

Zarządzenie nr 267 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce Dzienny
Dom „Senior+”, ul. Kościelna 6, 57-330 Szczytna

Zarządzenie nr 268 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu, w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 269 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pogodnej
Starości OAZA w Kraśniku Górnym 29

Zarządzenie nr 270 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3, kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona we Wrocławiu przy ul. Granicznej

Zarządzenie nr 271 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3, kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa,
położona we Wrocławiu

Zarządzenie nr 272 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w
trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jałowcu, gmina Lubań na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 273 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności

Zarządzenie nr 274 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej zarządzenia nr 576 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego do Spraw
Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

Zarządzenie nr 275 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w trybie zwykłym w
placówce Klub „Senior+” ul. Krzycka 2, 67-240 Kotla

Zarządzenie nr 276 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43 c, 55-080 Kąty Wrocławskie
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Zarządzenie nr 277 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości
Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 278 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
i na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 279 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kowarach, przy ul.
Henryka Sienkiewicza 7, gmina Kowary

Zarządzenie nr 280 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie
przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Wilczej

Zarządzenie nr 281 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Osieku Łużyckim, gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 282 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów u zupełniających do Rady
Miasta i Gminy Wleń, w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 283 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 469 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10
września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków o odroczenie terminów, rozłożenie na raty lub
umorzenie spłat należności pieniężnych powstałych po dniu 1 stycznia 1998 r. o charakterze cywilnoprawnym
przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej z tytułu gospodarowania nieruchomościami

Zarządzenie nr 284 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2020

Zarządzenie nr 285 z dnia 7 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 286 z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i
Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Zarządzenie nr 287 z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu spłaty należnej
za 2019 r. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul.
Jaworzyńskiej 254

Zarządzenie nr 288 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Podgórzyn, w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 289 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych we Wrocławiu przy ul. Tadeusza
Kościuszki nr 29, 29a

Zarządzenie nr 290 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Brunowie, gmina Lwówek Śląski
na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 291 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Głównej

Zarządzenie nr 292 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lubaniu przy ul. Głównej

Zarządzenie nr 293 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych opłat z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Wrocławiu przy ul, Ziemowita 11a, 11b,
11c
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Zarządzenie nr 294 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 288 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 12 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn, w
okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 295 z dnia 14 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Karty Audytu
Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 296 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 99 lat w
użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego oraz nieodpłatne zbycie prawa własności budynku
garażowego posadowionego na tej nieruchomości

Zarządzenie nr 297 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 99 lat w
użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego oraz nieodpłatne zbycie prawa własności budynku
garażowego posadowionego na tej nieruchomości

Zarządzenie nr 298 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym i powodzią na terenie gminy Marcinowice w 2020 roku

Zarządzenie nr 299 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania członków Komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny ofert złożonych w konkursie „MALUCH +” 2021, trybu przeprowadzenia tej oceny oraz trybu
dokonywania korekt, uzupełnień i wyjaśnień

Zarządzenie nr 300 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnicy, przy ul.
Brzozowej, na rzecz Gminy Miasta Oleśnicy

Zarządzenie nr 301 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, gmina Bystrzyca
Kłodzka

Zarządzenie nr 302 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy części tej samej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Pieszycach, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Polkomtel
Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Zarządzenie nr 303 z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie na okres 99 lat w
użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jana Kilińskiego oraz nieodpłatne zbycie prawa własności budynku
garażowego posadowionego na tej nieruchomości

Zarządzenie nr 304 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miękini, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 305 z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sobinie, gmina
Polkowice, na rzecz Gminy Polkowice

Zarządzenie nr 306 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia
inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 307 z dnia 21 października 2020 r. zmieniające zarządzenie  nr 289 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
12 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległych opłat z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych we Wrocławiu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 29, 29a

Zarządzenie nr 308 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Wiązów w 2020 roku
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Zarządzenie nr 309 z dnia 22 października 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 298 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
16 października 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - deszczem
nawalnym i powodzią na terenie gminy Marcinowice w 2020 roku

Zarządzenie nr 310 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubinie, obręb 0001, obejmującej działki
nr 44/1 i 46/1 za 2002 rok

Zarządzenie nr 311 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubinie, obręb 0001, obejmującej działki
nr 44/4, 46/6 i 49

Zarządzenie nr 312 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubinie, obręb 0001, obejmującej działkę
nr 1147

Zarządzenie nr 313 z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubinie, obręb 0003 obejmującej działki
nr 1147 i 79/1 oraz nieruchomości Skarbu Państwa położnej w Lubinie, obręb 0009 obejmującej działki nr 3, 4/1, 4/2,
5, 858/1 i 858/2, za rok 1999 oraz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubinie, obręb 0009, obejmującej
działki nr 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5, 858/6 i 858/7 za 2000 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w regulowaniu opłat
za wieczyste użytkowanie nieruchomości w toku postępowania upadłościowego o sygn. akt U-21/00

Zarządzenie nr 314 z dnia 23 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony
Danych Osobowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

Zarządzenie nr 315 z dnia 24 października 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji
publicznej

Zarządzenie nr 316 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji
publicznej

Zarządzenie nr 317 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Strzelin w 2020 roku

Zarządzenie nr 318 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji
publicznej

Zarządzenie nr 319 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do spraw
zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie województwa
dolnośląskiego

Zarządzenie nr 320 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Wąsosza

Zarządzenie nr 321 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Oława w 2020 roku

Zarządzenie nr 322 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach roinych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Głogów w 2020 roku

Zarządzenie nr 323 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Kunice w 2020 roku

Zarządzenie nr 324 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 325 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
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trybu i na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 326 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu i na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 łat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 327 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 328 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubaniu

Zarządzenie nr 329 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Świdnica w 2020 roku

Zarządzenie nr 330 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Jelcz-Laskowice w 2020 roku

Zarządzenie nr 331 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim do wykonywania zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim w czasie jego nieobecności

Zarządzenie nr 332 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - deszczem nawalnym i powodzią na terenie gminy Siechnice w 2020 roku

Zarządzenie nr 333 z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 334 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 319 Wojewody Dolnośląskiego z
dnia 28 października 2020 r., w sprawie powołania Zespołu Koordynującego do spraw zwalczania, zapobiegania i
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 335 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Golińsku,
gmina Mieroszów

Zarządzenie nr 336 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Kotla w 2020 roku

Zarządzenie nr 337 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 338 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 339 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 340 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 341 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego
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Zarządzenie nr 342 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 343 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 344 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 345 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 346 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 347 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Lubinie, z
dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 348 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 349 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu
wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 350 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kobierzyce

Zarządzenie nr 351 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Wołów w 2020 roku

Zarządzenie nr 352 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi
Weterynarii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 353 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 354 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - huraganem na terenie gminy Wisznia Mała w 2020 roku

Zarządzenie nr 355 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności części
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łaziskach, gmina Twardogóra

Zarządzenie nr 356 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych we Wrocławiu

Zarządzenie nr 357 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 358 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Dzierżoniów w 2020 roku

Zarządzenie nr 359 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
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kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 360 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Kilińskiego, z dotychczasowymi najemcami

Zarządzenie nr 361 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 362 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul.
Kilińskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 363 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Staszica, z
dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 364 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym — powodzią na terenie gminy Pęcław w 2020 roku

Zarządzenie nr 365 z dnia 23 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 366 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 367 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 368 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 369 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Kłodzkiego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, wchodzącej w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku

Zarządzenie nr 370 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 371 z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zawidowie

Zarządzenie nr 372 z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad opracowania
planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej województwa dolnośląskiego oraz udziału w
tym procesie jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 373 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Gaworzyce w okręgu wyborczym nr 12

Zarządzenie nr 374 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu
wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 375 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 268 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, w
okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 376 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 282 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2
października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, w okręgu
wyborczym nr 4
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Zarządzenie nr 377 z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia
działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu wykrywania i
alarmowania

Zarządzenie nr 378 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Ania Tomisław 41c,
59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 379 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 380 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 381 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 382 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 383 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 384 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 385 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 386 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 387 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 388 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 389 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 390 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej Wałbrzychu, Obręb 0007, Piaskowa Góra,
obejmującej działki 311/1, 312/4, 313/14 i 313/18 za lata 2013/2014

Zarządzenie nr 391 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej Wałbrzychu, przy ul. Lubelskiej 21 za 2013 rok

Zarządzenie nr 392 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śląski w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 393 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Jerzmanowa w okręgu wyborczym nr 3
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Zarządzenie nr 394 z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i
powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 395 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ogrzewalni i Łaźni,
mieszczącej się w Oleśnicy przy ul. Kolejowej 2, 56-400 Oleśnica

Zarządzenie nr 396 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Niepublicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o., ul. Cicha 1,58-200 Dzierżoniów

Zarządzenie nr 397 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym
Zespole Opieki Zdrowotnej w Świdnicy Regionalny Szpital Specjalistyczny "LATAWIEC" w Świdnicy, ul. Leśna 27-29,
58-100 Świdnica

Zarządzenie nr 398 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Szpitalu im.
dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Zarządzenie nr 399 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 1 roku, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 400 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w tiybie uproszczonym Starosty
Głogowskiego

Zarządzenie nr 401 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawisldem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Rudna w 2020 roku

Zarządzenie nr 402 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Ścinawa w 2020 roku

Zarządzenie nr 403 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 3-go Maja 18, 55-200 Oława

Zarządzenie nr 404 z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy
Społecznej Gminy Dzierżoniów mieszczącym się przy ul. Piastowskiej 1, 58-200 Dzierżoniów

Zarządzenie nr 405 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Zarządzenie nr 406 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rudna w okręgu
wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 407 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu
wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 408 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 268 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, w
okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 409 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 282 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
2 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wleń, w okręgu
wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 410 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 320 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
28 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąsosza

Zarządzenie nr 411 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kunice w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 412 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie

Zarządzenie nr 413 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 414 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Siedlcu, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 415 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Gozdnie, w
granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 416 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Gozdnie, w
granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 417 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Gozdnie, w
granicach nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 418 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 419 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 420 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 421 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 422 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 423 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 424 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 425 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 426 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 427 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 428 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zawidowie
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Zarządzenie nr 429 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Boleścinie, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 430 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej niezabudowanej na rzecz jej użytkownika wieczystego, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Goli Dzierżoniowskiej, gmina Niemcza

Zarządzenie nr 431 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego dla
obywateli państw trzecich w Delegaturze DUW w Wałbrzychu, w związku z realizacją zadania „Infopunkty i doradztwo
specjalistyczne”, w ramach projektu nr 9/8-2017/OG-FAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 432 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 433 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zarządzenie nr 434 z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Kuratorium Oświaty we
Wrocławiu do części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 435 z dnia 24 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa,
położonych w Oleśniczce, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 436 z dnia 24 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 437 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach , dotkniętych zjawiskiem
atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Grębocice w 2020 roku

Zarządzenie nr 438 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 439 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 440 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 441 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 442 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 443 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 444 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 445 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
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do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 446 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 447 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 448 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby
fizycznej wraz z udziałami w prawie własności gruntu, położonego w Szalejowie Dolnym, gmina Kłodzko

Zarządzenie nr 449 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 450 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad rejestracji składników majątku zakupionego
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rzecz Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 451 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oznakowania składników majątku,
zakupionych na potrzeby Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu
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