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2021

Zarządzenie nr 1 z dnia 4 stycznia 2021 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 2 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2

Zarządzenie nr 3 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Marciszów w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 4 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lubomierzu przy ul. Majowej

Zarządzenie nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Osłej, gmina Gromadka

Zarządzenie nr 6 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osoby fizycznej,
położonej we Wrocławiu przy ul. Letniej, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 7 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Miejskiej
Bolesławiec ustanowionego na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu

Zarządzenie nr 8 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gaworzycach

Zarządzenie nr 9 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Procedury uruchamiania środków z rezerwy
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 10 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 4. Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zarządzenie nr 11 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania na wypadek
wystąpienia epidemii

Zarządzenie nr 12 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 13 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Szarocinie 1, 58-400 Kamienna Góra

Zarządzenie nr 14 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania członków komisji do przeprowadzenia oceny
formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko doradcy
zawodowego dla obywateli państw trzecich w Delegaturze DUW w Wałbrzychu w ramach realizowanego przez
Wojewodę Dolnośląskiego projektu nr 9/8- 2017/OGFAMI pt. „Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”

Zarządzenie nr 15 z dnia 15 stycznia 2021 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
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Zarządzenie nr 16 z dnia 15 stycznia 2021 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 17 z dnia 15 stycznia 2021 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 18 z dnia 15 stycznia 2021 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 19 z dnia 15 stycznia 2021 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 20 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka „Sobieradzik” w Wojcieszowie przy ul. Targowej 31, 59- 550 Wojcieszów

Zarządzenie nr 21 z dnia 15 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 22 z dnia 18 stycznia 2021 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 23 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
17 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 24 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony 2 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego, pozostającej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Zarządzenie nr 25 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony 2 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Połbina, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu

Zarządzenie nr 26 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat,
umowy najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Głogowie, przy ul. Obrońców pokoju 17

Zarządzenie nr 27 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pokrzywniku, gmina
Lubomierz, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 28 z dnia 21 stycznia 2021 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 29 z dnia 21 stycznia 2021 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 30 z dnia 21 stycznia 2021 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 31 z dnia 21 stycznia 2021 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 32 z dnia 21 stycznia 2021 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 33 z dnia 21 stycznia 2021 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 34 z dnia 21 stycznia 2021 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 35 z dnia 21 stycznia 2021 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 36 z dnia 21 stycznia 2021 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 37 z dnia 21 stycznia 2021 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 38 z dnia 22 stycznia 2021 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 Niechlów w 2021 roku

Zarządzenie nr 39 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie
uproszczonym Starosty Głogowskiego

Zarządzenie nr 40 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stara Kamienica w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 41 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 3 lat
kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Gajowej

Zarządzenie nr 42 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wstępnej oceny
formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu p.n. „Od zależności ku samodzielności” -
edycja 2021

Zarządzenie nr 43 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz
osoby fizycznej udziału w prawie własności budynku administracyjnego i w prawie użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Dzierżoniowie przy ul. Stefana Żeromskiego

Zarządzenie nr 44 z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny do
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, położonej w Kłodzku

Zarządzenie nr 45 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w
okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 46 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 368 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25
listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w
okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 47 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25
listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu
wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 48 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r. w
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województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 49 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2021 r.

Zarządzenie nr 50 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku na obszarze
województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 51 z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 93 z dnia 31 marca
2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań
administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 52 z dnia 8 lutego 2021 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 53 z dnia 8 lutego 2021 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 54 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 55 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 56 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 57 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 58 z dnia 8 lutego 2021 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 59 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Iwinach, gmina Warta
Bolesławiecka, na rzecz Gminy Warta Bolesławiecka

Zarządzenie nr 60 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 61 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Wo jewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 62 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 63 z dnia 12 lutego 2021 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 miasta Głogów w 2020 roku

Zarządzenie nr 64 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 65 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie organizacji stanowisk kierowania Wojewody Dolnośląskiego
oraz zapasowego miejsca pracy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na czas zewnętrznego
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie nr 66 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

https://bip.duw.pl/download/2/25721/Zarzadzenienr48.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25722/Zarzadzenienr49.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25722/Zarzadzenienr49.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25723/Zarzadzenienr50.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25723/Zarzadzenienr50.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25724/Zarzadzenienr51.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25724/Zarzadzenienr51.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25724/Zarzadzenienr51.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25725/Zarzadzenienr52.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25725/Zarzadzenienr52.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25725/Zarzadzenienr52.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25726/Zarzadzenienr53.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25726/Zarzadzenienr53.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25726/Zarzadzenienr53.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25727/Zarzadzenienr54.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25727/Zarzadzenienr54.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25727/Zarzadzenienr54.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25728/Zarzadzenienr55.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25728/Zarzadzenienr55.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25728/Zarzadzenienr55.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25729/Zarzadzenienr56.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25729/Zarzadzenienr56.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25729/Zarzadzenienr56.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25730/Zarzadzenienr57.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25730/Zarzadzenienr57.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25730/Zarzadzenienr57.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25731/Zarzadzenienr58.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25731/Zarzadzenienr58.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25731/Zarzadzenienr58.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25732/Zarzadzenienr59.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25732/Zarzadzenienr59.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25732/Zarzadzenienr59.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25779/Zarzadzenienr60.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25778/Zarzadzenienr61.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25778/Zarzadzenienr61.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25781/Zarzadzenienr62.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25781/Zarzadzenienr62.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25781/Zarzadzenienr62.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25780/Zarzadzenienr63.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25780/Zarzadzenienr63.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25780/Zarzadzenienr63.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25801/Zarzadzenienr64.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25801/Zarzadzenienr64.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25872/Zarzadzenienr65.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25872/Zarzadzenienr65.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25872/Zarzadzenienr65.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/25854/Zarzadzenienr66.pdf


lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji opiniującej wnioski na realizację zadań w ramach Programu
integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w województwie dolnośląskim w 2021 r.

Zarządzenie nr 67 z dnia 18 lutego 2021 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 2021

Zarządzenie nr 68 z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

Zarządzenie nr 69 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w
województwie dolnośląskim w 2021 roku

Zarządzenie nr 70 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 71 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika
wieczystego w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kolejowej

Zarządzenie nr 72 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności za 2004 rok z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Olszynie, Obręb Olszyna, obejmującej
działki nr 679/2, 681, 1041/6, 1041/21, 1041/22 i 1041/23

Zarządzenie nr 73 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności za 2002 rok z
tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Rudnej, obręb Rudna obejmującej działki
nr 715/13 i 715/24

Zarządzenie nr 74 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie wierzytelności
przysługującej Skarbowi Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa we
Wrocławiu przy ul. Stanisławowskiej

Zarządzenie nr 75 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie wierzytelności
przysługującej Skarbowi Państwa od likwidatorów Zakładu Kartonaży i Tektury Falistej sp. z o.o.

Zarządzenie nr 76 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie wierzytelności
przysługującej Skarbowi Państwa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa we
Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1/3

Zarządzenie nr 77 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie wierzytelności
przysługującej Skarbowi Państwa wynikającej z decyzji Starosty Jeleniogórskiego z dnia 23 maja 2014 r. znak GKN-
III.6825.69.Ka.85.2014

Zarządzenie nr 78 z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie ulg w spłacie wierzytelności
przysługującej Skarbowi Państwa wynikającej z decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 października 2018 r. znak
NRŚ-OR.7581.45.2018.MB

Zarządzenie nr 79 z dnia 2 marca 2021 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 80 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wałbrzychu przy ul. Parkowej za rok 2013 i
2014

Zarządzenie nr 81 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wałbrzychu przy ul. Ignacego Daszyńskiego 1
lc za rok 2003 i 2004

Zarządzenie nr 82 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Wałbrzychu przy ul. Odlewniczej nr 20/1 za
2011,2012 i 2013 rok
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Zarządzenie nr 83 z dnia 3 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 84 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych: w obrębie Łąka, gmina Bolesławiec,
oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 2/3, 2/5, 2/6, 161/10, 161/12, 161/13, w obrębie Chościszowice
oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 1/1 i 3/1, w obrębie Kraśnik Dolny oznaczonych geodezyjnie jako działka
numer 448/828 oraz w obrębie 1 miasto Bolesławiec oznaczonych geodezyjnie jako działka numer 1, za lata 2007 i
2008

Zarządzenie nr 85 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 86 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej Al. Jana Pawła II nr 7, 58-506 Jelenia Góra

Zarządzenie nr 87 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, zaległej należności za
rok 2005 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Lubaniu należnej od spółki
P.R.O.F.I.T sp. z o.o.

Zarządzenie nr 88 z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jugowicach , gmina Walim

Zarządzenie nr 89 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 90 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Długołęka prawa własności części nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Skarbu
Państwa, położonej w Kiełczowie, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 91 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony do 5 lat kolejnej
umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 92 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Chmieleniu, gmina Lubomierz

Zarządzenie nr 93 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej udziału
Skarbu Państwa w wysokości 8/96 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej we
Wrocławiu przy ul. Pierwszej Dywizji 15, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 94 z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
„Ostoja” przy ul. Pułaskiego 11/13, 59-900 Zgorzelec

Zarządzenie nr 95 z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kłodzku

Zarządzenie nr 96 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 97 z dnia 10 marca 2021 r. uchylające zarządzenie nr 89 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 marca
2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 98 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Żemikach Małych, przy ul.
Tynieckiej, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 99 z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego
się w budynku położonym w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 196, w granicach nieruchomości stanowiącej
współwłasność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 100 z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 3 lat, umowy
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najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana Połbina 1

Zarządzenie nr 101 z dnia 16 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 102 z dnia 16 marca 2021 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 2021 - 2025 - Edycja 2021 moduł I i II

Zarządzenie nr 103 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie dokonywania oceny formalnej oraz oceny merytorycznej w
ofertach składanych w ramach otwartego konkursu ofert w Programie Wieloletnim „Senior +” na lata 2021 - 2025 -
Edycja 2021 moduł I i II

Zarządzenie nr 104 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Zarządzenie nr 105 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego ćwiczenia
obronnego pk. „SUDETY-21”

Zarządzenie nr 106 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów w okręgu
wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 107 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym
nr 2

Zarządzenie nr 108 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul. Nad
Łomnicą

Zarządzenie nr 109 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Łagowie, gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 110 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części
nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Stary Węgliniec, przy
ul. Głównej 50, gm. Węgliniec, na rzecz Gminy Węgliniec

Zarządzenie nr 111 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie na wniosek należności z tytułu
odsetek za opóźnienie w spłacie należności cywilnoprawnej, związanej z zarządem nieruchomością stanowiącą
współwłasność wnioskodawcy, poniesionej przez Skarb Państwa

Zarządzenie nr 112 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie przy ul. Ludwika Zamenhoffa

Zarządzenie nr 113 z dnia 24 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 114 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 115 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Przecławicach, gmina Oborniki Śląskie

Zarządzenie nr 116 z dnia 25 marca 2021 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 117 z dnia 25 marca 2021 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
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Zarządzenie nr 118 z dnia 25 marca 2021 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 119 z dnia 25 marca 2021 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 120 z dnia 25 marca 2021 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 121 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
17 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 122 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu
wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 123 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 368 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w
okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 124 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w
okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 125 z dnia 25 marca 2021 r. w sp raw ę zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym
nr 2

Zarządzenie nr 126 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów w okręgu
wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 127 z dnia 26 marca 2021 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 128 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przekazania w użyczenie Uniwersyteckiemu Szpitalowi
Klinicznemu im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu na potrzeby Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu
składników majątku znajdujących się w magazynie Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 129 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku zlokalizowanym w Chocianowie
przy ul. Szprotawskiej nr 9

Zarządzenie nr 130 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym udziału
1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Czerwonej Wodzie, gmina Węgliniec na rzecz współwłaścicieli tej nieruchomości

Zarządzenie nr 131 z dnia 29 marca 2021 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 Domaniów w 2021 roku

Zarządzenie nr 132 z dnia 31 marca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników aktywów i pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu w roku 2020

Zarządzenie nr 133 z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w
2021 roku w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na łata 2021-2030

Zarządzenie nr 134 z dnia 2 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 135 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 136 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Brzegu Dolnym przy ul. 1 Maja

Zarządzenie nr 137 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 138 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Lubinie

Zarządzenie nr 139 z dnia 8 kwietnia 2021 r. uchylające zarządzenie nr 114 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24
marca 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 140 z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 141 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi
Siedlce, gmina Lubin

Zarządzenie nr 142 z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 143 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 144 z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Męcinka w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 145 z dnia 15 kwietnia 2021 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 Polkowice

Zarządzenie nr 146 z dnia 15 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 147 z dnia 15 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 148 z dnia 15 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 149 z dnia 15 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 150 z dnia 15 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 151 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 152 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej Węglińca w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie nr 153 z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 2 lat,
umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2
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Zarządzenie nr 154 z dnia 20 kwietnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 155 z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania Dolnośląskiego Zespołu do spraw
Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Zarządzenie nr 156 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Radwanicach w okręgu wyborczym nr 12

Zarządzenie nr 157 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Żukowice w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 158 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 157 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żukowice w okręgu
wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 159 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 137 z dnia
7 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 160 z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Karczycach, gmina Kostomłoty

Zarządzenie nr 161 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 162 z dnia 26 kwietnia 2021 r. uchylające zarządzenie nr 151 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15
kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 163 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 142 z dnia
9 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 164 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do
przeprowadzenia oceny formalnej oraz oceny merytorycznej projektów złożonych w konkursie ogłoszonym przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2021 r.

Zarządzenie nr 165 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim do wykonywania zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim w postępowaniu wyjaśniającym RD.5841.20.2021.BB w związku z wyłączeniem Rzecznika
Dyscyplinarnego od udziału w tej sprawie

Zarządzenie nr 166 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Janowicach Wielkich, przy ul. Kolejowej

Zarządzenie nr 167 z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 168 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Podgórzyn prawa własności części nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Podgórzynie

Zarządzenie nr 169 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

Zarządzenie nr 170 z dnia 27 kwietnia 2021 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 171 z dnia 27 kwietnia 2021 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 172 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 256 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
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16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików, w okręgu
wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 173 z dnia 27 kwietnia 2021 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 174 z dnia 27 kwietnia 2021 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 175 z dnia 27 kwietnia 2021 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 176 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
17 listopada 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobierzyce

Zarządzenie nr 177 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu
wyborczym nr 15

Zarządzenie nr 178 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 368 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie, w
okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 179 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
7 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w
okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 180 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym
nr 2

Zarządzenie nr 181 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8
stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów w okręgu
wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 182 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 10 lat, której przedmiotem jest ten sam budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dziwiszowie, gmina Jeżów Sudecki

Zarządzenie nr 183 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą asfaltową, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we wsi Żukowice, gmina Żukowice

Zarządzenie nr 184 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 185 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 142 z dnia
9 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 186 z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 143 z dnia
12 kwietnia 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 187 z dnia 4 maja 2021 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 Kobierzyce

Zarządzenie nr 188 z dnia 4 maja 2021 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 Syców

Zarządzenie nr 189 z dnia 4 maja 2021 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
Węgliniec

Zarządzenie nr 190 z dnia 4 maja 2021 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 Długołęka

Zarządzenie nr 191 z dnia 4 maja 2021 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, stanowiących własność Skarbu Państwa, w prawo własności tych gruntów,
położonych na terenie Gminy Gromadka

Zarządzenie nr 192 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kunicach, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 193 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej w
Bolkowie, ul. Kamiennogórska 3, 59-420 Bolków

Zarządzenie nr 194 z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Lubinie, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 195 z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo - Wychowawczej typu socjalizacyjnego SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu przy ul. Maślickiej 8a/23, 54 -
107 Wrocław

Zarządzenie nr 196 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie powołania Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

Zarządzenie nr 197 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim do wykonywania zadań Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim w postępowaniu wyjaśniającym RD.5841.21.2021.MKA w związku z wyłączeniem Rzecznika
Dyscyplinarnego od udziału w tej sprawie

Zarządzenie nr 198 z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10
marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu
wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 199 z dnia 12 maja 2021 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 Podgórzyn

Zarządzenie nr 200 z dnia 12 maja 2021 r. uchylające zarządzenie 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 201 z dnia 12 maja 2021 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 Oława

Zarządzenie nr 202 z dnia 12 maja 2021 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 Miasto Świdnica

Zarządzenie nr 203 z dnia 12 maja 2021 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 Miejskiej Dzierżoniów

Zarządzenie nr 204 z dnia 13 maja 2021 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 Rudna

Zarządzenie nr 205 z dnia 13 maja 2021 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 Stronie Śląskie

Zarządzenie nr 206 z dnia 13 maja 2021 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 Miejskiej Lubin

Zarządzenie nr 207 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu oraz na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do lat 5, której przedmiotem jest ta sama
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Miechowicach Oławskich, gmina Wiązów,
z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 208 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu oraz na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do lat 10, której przedmiotem jest ta sama
część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej
151, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 209 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
czynszu dzierżawnego i bezumownego korzystania z części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy
ul. Poselskiej

Zarządzenie nr 210 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Fabrycznej za rok 2012

Zarządzenie nr 211 z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Głogowskiej za rok 2017 i 2018

Zarządzenie nr 212 z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 213 z dnia 17 maja 2021 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 +” 2021 moduł 3 i 4"

Zarządzenie nr 214 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 215 z dnia 18 maja 2021 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 powodzią na terenie gminy Dzierżoniów w 2021 roku

Zarządzenie nr 216 z dnia 19 maja 2021 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 Marcinowice w 2021 roku

Zarządzenie nr 217 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem
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atmosferycznym - powodzią na terenie gminy Grębocice w 2021 roku

Zarządzenie nr 218 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we wsi Spalona, gmina Kunice

Zarządzenie nr 219 z dnia 19 maja 2021 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 powodzią na terenie gminy Ciepłowody w 2021 roku

Zarządzenie nr 220 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubań w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 221 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 2 lat, umowy
najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Lubinie, przy ul. Romualda Traugutta 3

Zarządzenie nr 222 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Św.
Maksymiliana Kolbe

Zarządzenie nr 223 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym, na
czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Górniczej

Zarządzenie nr 224 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 2 lat, umowy
najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana Połbina 1

Zarządzenie nr 225 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 2 lat, umowy
najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, przy ul. Hubskiej 29-33

Zarządzenie nr 226 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Ziębice prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Ziębicach przy ul. Browarnej 1

Zarządzenie nr 227 z dnia 31 maja 2021 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 powodzią na terenie gminy Niemcza w 2021 roku

Zarządzenie nr 228 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Udanin

Zarządzenie nr 229 z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów
wiejskich do 2030r. w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 230 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie
zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zarządzenie nr 231 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy

Zarządzenie nr 232 z dnia 4 czerwca 2021 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 powodzią na terenie gminy Kondratowice w 2021 roku

Zarządzenie nr 233 z dnia 4 czerwca 2021 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 2021 roku

Zarządzenie nr 234 z dnia 7 czerwca 2021 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 Piława Górna w 2021 roku
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Zarządzenie nr 235 z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji
składników majątku przekazanych w użyczenie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wrocławiu na potrzeby Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 236 z dnia 8 czerwca 2021 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 Dzierżoniów w 2021 roku

Zarządzenie nr 237 z dnia 8 czerwca 2021 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 Niemcza w 2021 roku

Zarządzenie nr 238 z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Opiekuńczo -
Rehabilitacyjnym dla Osób Starszych i Osób z Chorobą Alzheimera w Jodłowie nr 6-7, 57-530 Międzylesie

Zarządzenie nr 239 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie nr 240 z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 241 z dnia 11 czerwca 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 242 z dnia 11 czerwca 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 243 z dnia 11 czerwca 2021 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 244 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat w
infrastrukturze samorządu terytorialnego spowodowanych przez klęski żywiołowe

Zarządzenie nr 245 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Świdnicy, przy ul. Mikołaja Kopernika

Zarządzenie nr 246 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Świdnicy, przy ul. Waleriana Łukasińskiego

Zarządzenie nr 247 z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej

Zarządzenie nr 248 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława

Zarządzenie nr 249 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, należności z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa położonych: w obrębie Łąka, gmina Bolesławiec,
oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 2/3, 2/5, 2/6, 161/10, 161/12, 161/13, w obrębie Chościszowice
oznaczonych geodezyjnie jako działki numer 1/1 i 3/1, w obrębie Kraśnik Dolny oznaczonych geodezyjnie jako działka
numer 448/828 oraz w obrębie 1 miasto Bolesławiec oznaczonych geodezyjnie jako działka numer 1, za lata 2007 i
2008

Zarządzenie nr 250 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej, działka nr 905/11, AM-2, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Siekierczynie

Zarządzenie nr 251 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej, działka nr 905/16, AM-2, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Siekierczynie

Zarządzenie nr 252 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej, działka nr 905/17, AM-2, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Siekierczynie

Zarządzenie nr 253 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego Gminy Miejskiej Chojnów prawa własności nieruchomości gruntowej, wchodzącej w skład
zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Chojnowie, przy ul. Złotoryjskiej

Zarządzenie nr 254 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław

Zarządzenie nr 255 z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
rzecz współużytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Przesiece, gmina Podgórzyn

Zarządzenie nr 256 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym
w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

Zarządzenie nr 257 z dnia 22 czerwca 2021 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 Radwanice w 2021 roku

Zarządzenie nr 258 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Dzierżoniowskiego prawa własności lokalu F2 położonego w budynku posadowionym przy ul. Batalionów
Chłopskich 19 w Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 259 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
ograniczonego nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Włóki, gmina
Dzierżoniów

Zarządzenie nr 260 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków gmin/powiatów
złożonych w Programie „Centra opiekuńczo - mieszkalne” ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w
roku 2021

Zarządzenie nr 261 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie trybu postępowania przy umarzaniu w całości albo w części
bądź odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa lub należności Skarbu
Państwa przejętych z tytułu spadków i darowizn

Zarządzenie nr 262 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie trybu postępowania przy wyksięgowywaniu z ewidencji
księgowej należności zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa lub należności Skarbu Państwa przejętych z tytułu
spadków i darowizn

Zarządzenie nr 263 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora „Grześ”
w Karpaczu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9, 58-540 Karpacz

Zarządzenie nr 264 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Lubachowie, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 265 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Węgliniec prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Węglińcu przy ul. Kochanowskiego

Zarządzenie nr 266 z dnia 28 czerwca 2021 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 Stara Kamienica w 2021 roku

Zarządzenie nr 267 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
we wsi Stary Węgliniec, przy ul. Drzymały, gmina Węgliniec

https://bip.duw.pl/download/2/27051/Zarzadzenienr251.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27051/Zarzadzenienr251.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27052/Zarzadzenienr252.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27052/Zarzadzenienr252.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27052/Zarzadzenienr252.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27053/Zarzadzenienr253.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27053/Zarzadzenienr253.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27053/Zarzadzenienr253.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27054/Zarzadzenienr254.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27054/Zarzadzenienr254.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27055/Zarzadzenienr255.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27055/Zarzadzenienr255.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27055/Zarzadzenienr255.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27056/Zarzadzenienr256.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27056/Zarzadzenienr256.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27057/Zarzadzenienr257.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27057/Zarzadzenienr257.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27057/Zarzadzenienr257.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27058/Zarzadzenienr258.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27058/Zarzadzenienr258.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27058/Zarzadzenienr258.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27059/Zarzadzenienr259.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27059/Zarzadzenienr259.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27059/Zarzadzenienr259.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27060/Zarzadzenienr260.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27060/Zarzadzenienr260.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27060/Zarzadzenienr260.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27061/Zarzadzenienr261.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27061/Zarzadzenienr261.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27061/Zarzadzenienr261.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27062/Zarzadzenienr262.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27062/Zarzadzenienr262.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27062/Zarzadzenienr262.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27150/Zarzadzenienr263.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27150/Zarzadzenienr263.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27063/Zarzadzenienr264.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27063/Zarzadzenienr264.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27063/Zarzadzenienr264.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27064/Zarzadzenienr265.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27064/Zarzadzenienr265.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27064/Zarzadzenienr265.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27145/Zarzadzenienr266.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27145/Zarzadzenienr266.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27145/Zarzadzenienr266.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27146/Zarzadzenienr267.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27146/Zarzadzenienr267.pdf
https://bip.duw.pl/download/2/27146/Zarzadzenienr267.pdf


Zarządzenie nr 268 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie procedur wdrażania stopni alarmowych oraz stopni
alarmowych CRP w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i procedur realizacji przedsięwzięć w ramach
poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w tym modułów zadaniowych dla każdego stopnia

Zarządzenie nr 269 z dnia 1 lipca 2021 r. uchylające Zarządzenie nr 263 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca
2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora „Grześ” w Karpaczu, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 9, 58-540 Karpacz

Zarządzenie nr 270 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Chocianowie w okręgu wyborczym nr 4 i nr 6

Zarządzenie nr 271 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w budynku przy ul.
Poznańskiej 17, 56-200 Góra

Zarządzenie nr 272 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stoszycach, gmina Kąty
Wrocławskie, na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 273 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Schronisku dla bezdomnych
kobiet i osób niepełnosprawnych z usługami opiekuńczymi w Świdnicy ul. św. Brata Alberta 5, 58-100 Świdnica

Zarządzenie nr 274 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 275 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Powiatu
Wałbrzyskiego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Walimiu

Zarządzenie nr 276 z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sycowie

Zarządzenie nr 277 z dnia 12 lipca 2021 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 oraz
Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kłodzku

Zarządzenie nr 278 z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie odwołania członka składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli
przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 279 z dnia 12 lipca 2021 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 Międzylesie w 2021 roku

Zarządzenie nr 280 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14

Zarządzenie nr 281 z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funkcjonowania Szpitala
Tymczasowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 282 z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Twardogórze przy ul.
Wielkopolskiej

Zarządzenie nr 283 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Mokronosie Dolnym i w
Mokronosie Górnym, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 284 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora Marconi
Medica, ul. Rzeźnicza 13, 58-100 Świdnica

Zarządzenie nr 285 z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań i wysokości wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego
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Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 286 z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację
Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków

Zarządzenie nr 287 z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kunice w okręgu wyborczym nr 2, nr 6, nr 15

Zarządzenie nr 288 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji finansowo-inwestycyjnej
dolnośląskich jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie nr 289 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Długołęce przy ul. Słonecznej

Zarządzenie nr 290 z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
Wróblowicach, gmina Miękinia w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 291 z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu Ośrodek Badawczo - Rozwojowy ul. Kamieńskiego 73a, 51-124
Wrocław

Zarządzenie nr 292 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy
Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 293 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków właściwych starostów o
wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w art. 12a ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami

Zarządzenie nr 294 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Dziećmorowicach, gmina Walim

Zarządzenie nr 295 z dnia 28 lipca 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 296 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie
wykonującym działalność leczniczą pod nazwą Integrative Medical Center spółka z o.o., ul. Strzelińska 41, 56-010
Żemiki Wrocławskie w zakresie oceny metodologii i zasad stosowania hipertermii ogólnoustrojowej, kryteriów
kwalifikacji pacjentów, efektywności i toksyczności terapii w oparciu o analizę dokumentacji medycznej pacjentów
poddanych w/w terapii

Zarządzenie nr 297 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu
Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

Zarządzenie nr 298 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

Zarządzenie nr 299 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Romnowie, gmina Kąty Wrocławskie, na
rzecz Gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 300 z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 301 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Platerówce, w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 302 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Twardogórze

Zarządzenie nr 303 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 304 z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
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Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 305 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia
epidemii dla województwa dolnośląskiego na lata 2021-2024

Zarządzenie nr 306 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Radoszycach, gmina Rudna

Zarządzenie nr 307 z dnia 30 lipca 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 308 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie "wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Legnica, położonej w Legnicy przy ul. Gniewomierskiej

Zarządzenie nr 309 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego nr 44A, stanowiącego własność Skarbu
Państwa, znajdującego się w budynku położonym w Lubinie, przy ul. Armii Krajowej, wraz z udziałem w prawie
współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku

Zarządzenie nr 310 z dnia 30 lipca 2021 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 Platerówka w 2021 roku

Zarządzenie nr 311 z dnia 30 lipca 2021 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 Syców w 2021 roku

Zarządzenie nr 312 z dnia 2 sierpnia 2021 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 313 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Gminie
Wińsko, Plac Wolności 2, 56-160 Wińsko

Zarządzenie nr 314 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Legnickie Pole w okręgu wyborczym nr 9 i nr 11

Zarządzenie nr 315 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Grębocice w okręgu wyborczym nr 2 

Zarządzenie nr 316 z dnia 3 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny
wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zarządzenie nr 317 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Obornikach Śląskich, przy ul.
Władysława Orkana, na rzecz współużytkowników wieczystych

Zarządzenie nr 318 z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności, części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Dobrzykowice, położonej w Dobrzykowicach, gmina Czernica

Zarządzenie nr 319 z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 320 z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 321 z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 322 z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
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gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - gradem na terenie gminy Pielgrzymka w 2021 roku

Zarządzenie nr 323 z dnia 17 sierpnia 2021 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 Radwanice w 2021 roku

Zarządzenie nr 324 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Gaikach gmina Jerzmanowa

Zarządzenie nr 325 z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, należności z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Chościszowice: 1/1 i 3/1, w obrębie Łąka: 2/3, 2/5, 2/6,
161/15, 161/16, 161/17, 161/18, 161/19, 161/20, 161/21, 161/22, 161/23, 161/24, w obrębie Kraśnik Dolny: 448/828
oraz w obrębie 1 miasto Bolesławiec: działka numer 1, za lata 2010-2014

Zarządzenie nr 326 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lwówku
Śląskim

Zarządzenie nr 327 z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Gaikach gmina Jerzmanowa

Zarządzenie nr 328 z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb
Zdrowotnych dla województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 329 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Specjalistycznym Szpitalu im. dr
Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Alfreda Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

Zarządzenie nr 330 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie Bolesławieckim Zakładom
Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. terminu płatności opłat rocznych za 2021 r. z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 331 z dnia 26 sierpnia 2021 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 Polkowice w 2021 roku

Zarządzenie nr 332 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - gradem na terenie gminy Grębocice w 2021 roku

Zarządzenie nr 333 z dnia 26 sierpnia 2021 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 Stara Kamienica w 2021 roku

Zarządzenie nr 334 z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kondratowice

Zarządzenie nr 335 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale
Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 336 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz uaktualnienia listy Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 337 z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
4 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i
Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2017 - 2021

Zarządzenie nr 338 z dnia 6 września 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
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zjawiskiem atmosferycznym - deszczem nawalnym na terenie gminy Łagiewniki w 2021 roku

Zarządzenie nr 339 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Wrocław, położonej we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147a

Zarządzenie nr 340 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Gminy Wrocław wykonującej zadania miasta na prawach powiatu, położonej we Wrocławiu przy ul.
Stabłowickiej

Zarządzenie nr 341 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Wrocław wykonującej zadania miasta na prawach powiatu, położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 342 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy Wrocław wykonującej zadania miasta na prawach powiatu, położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 343 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na czas
oznaczony do lat 5, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Prochowicach

Zarządzenie nr 344 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do kwalifikacji wniosków organów
prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 345 z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze
darowizny do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności części nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Wrocław wykonującej zadania miasta na prawach powiatu, położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 346 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Mikołaja Kopernika

Zarządzenie nr 347 z dnia 14 września 2021 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 miasta i gminy Bogatynia w 2021 roku

Zarządzenie nr 348 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty firmie LACCERY S.A.
zaległych opłat rocznych za 2020 i 2021 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 349 z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 350 z dnia 15 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich 

Zarządzenie nr 351 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o udzielenie
wsparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia w ramach programu wieloletniego „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Zarządzenie nr 352 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora
„Magdalenka”, ul. Sprzymierzonych 11, 57-340 Duszniki Zdrój

Zarządzenie nr 353 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu dla Osób
Starszych „Starzyk”, ul. Chojnowska 9, 58-330 Jedlina Zdrój

Zarządzenie nr 354 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Psarach,
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gmina Wisznia Mała

Zarządzenie nr 355 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 356 z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 355 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21
września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu
wyborczym nr 9

Zarządzenie nr 357 z dnia 22 września 2021 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 miasta Bolesławiec w 2021 roku

Zarządzenie nr 358 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Dolnośląskim Szpitalu
Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54- 049 Wrocław

Zarządzenie nr 359 z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 360 z dnia 27 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 361 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 4 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we wsi Trzebnice, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 362 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Sycowie

Zarządzenie nr 364 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o
zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań rozpatrywanych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Zarządzenie nr 365 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Ognisku
Wychowawczym dla Dziewcząt z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 17, 59 - 800 Lubań

Zarządzenie nr 366 z dnia 4 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2021 r.

Zarządzenie nr 367 z dnia 4 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 368 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski na
realizację zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata
2021-2030, w województwie dolnośląskim w 2022 r.

Zarządzenie nr 369 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Podgórzyn, w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 370 z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będkowicach przy
ul. Wolności 1, gmina Sobótka, na rzecz Gminy Sobótka

Zarządzenie nr 371 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Ujeździe Górnym, gmina Udanin, na rzecz Gminy Udanin

Zarządzenie nr 372 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Mokronosie Dolnym, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 373 z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwową Strażą
Rybacką we Wrocławiu, na czas oznaczony 3 lat, umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej pozostającej w
trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, położonej we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże
Stanisława Wyspiańskiego 39B

Zarządzenie nr 374 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Radosław, Przemysław Lewicki S.C. zaległego zobowiązania z tytułu opłaty rocznej
za 2021 r. za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 375 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty spłaty przez
„INTERTRANS” PKS S.A. (KRS 0000081917) opłat rocznych za 2021 r., z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa położonych w Głogowie, obręb 0007 Stare Miasto, w granicach działek oznaczonych geodezyjnie
numerami 177/1,177/2,182 i 70/1

Zarządzenie nr 376 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji
we Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Olszynie
przy ul. Wolności 2

Zarządzenie nr 377 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 229/7, AM-1
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Lubuskiej

Zarządzenie nr 378 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 229/8, AM-1
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Lubuskiej

Zarządzenie nr 379 z dnia 8 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 229/5, AM-1
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Lubuskiej

Zarządzenie nr 380 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w budynku przy ul.
Parkowej 3, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 381 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu i na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Bierzycach, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 382 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
na rzecz współużytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Żmigrodzie, gmina Żmigród

Zarządzenie nr 383 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu ds. przeprowadzenia inwentaryzacji
składników majątku znajdującego się w Szpitalu Tymczasowym we Wrocławiu

Zarządzenie nr 384 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w budynku w
Biskupicach 3, 59-241 Legnickie Pole

Zarządzenie nr 385 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na czas oznaczony,
nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, na części nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krzyżowicach, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 386 z dnia 13 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego
trybu i na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieoznaczony, pomieszczenia biurowego nr 108, znajdującego
się w budynku stanowiącym własność Skarbu Państwa, położonym w Jeleniej Górze, przy ul. Wiejskiej 29

Zarządzenie nr 387 z dnia 13 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2021 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich
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Zarządzenie nr 388 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód
w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - piorunem na terenie gminy Krośnice w 2021 roku

Zarządzenie nr 389 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej
umowy użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Bogatyni, której
przedmiotem jest ta sama część nieruchomości położonej w Zgorzelcu

Zarządzenie nr 390 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny wniosków
organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w
ramach inwestycyjnych zadań samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury -
„Laboratoria Przyszłości” w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 391 z dnia 18 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej w Obornikach Śląskich

Zarządzenie nr 392 z dnia 20 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 230 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4
czerwca 2021 r., zmienione Zarządzeniem Nr 316 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie
powołania Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg

Zarządzenie nr 393 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miasta i
Gminy w Ścinawie, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa

Zarządzenie nr 394 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 26

Zarządzenie nr 395 z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
czas oznaczony do lat 3, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy
przy ul. Złotoryjskiej 30

Zarządzenie nr 396 z dnia 21 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 388 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
14 października 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - piorunem na terenie gminy Krośnice w 2021 roku

Zarządzenie nr 397 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Chocianowcu, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 398 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 399 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 400 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 401 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 402 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
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w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 403 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 404 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 405 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność' Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 406 z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 407 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części
nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kamiennej Górze

Zarządzenie nr 408 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Krzyżówkach, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 409 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w tiybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Krzyżowicach, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 410 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - huragan na terenie gminy Sulików w 2021 roku

Zarządzenie nr 411 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - huragan na terenie gminy Góra w 2021 roku

Zarządzenie nr 412 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 388 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14
października 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - piorunem na terenie
gminy Krośnice w 2021 roku

Zarządzenie nr 413 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej wnioski na realizację
zadań publicznych w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, w
województwie dolnośląskim w 2022 r.

Zarządzenie nr 414 z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka w Obornikach Śląskich

Zarządzenie nr 415 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Gminy w
Chojnowie, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

Zarządzenie nr 416 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu „Spokojna
Jesień” w Nowej Rudzie przy ul. Piłsudskiego 29
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Zarządzenie nr 417 z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji
budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 418 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w
Wydziale Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 419 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Karkonoskim
Zakątku Spółce z o.o. w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 420 z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Wrocławia na rozłożenie na
raty należności Skarbu Państwa wobec spółki Fabryka Automatów Tokarskich SA z tytułu opłat rocznych
za użytkowanie wieczyste gruntów za lata 2018-2020 oraz umorzenia części odsetek od zaległości z tego tytułu za
lata 2018-2019

Zarządzenie nr 421 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 422 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. 1-
go Maja

Zarządzenie nr 423 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Golińsku, gmina Mieroszów

Zarządzenie nr 424 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu przy
Placu Solnym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz na zastosowanie bonifikaty od
ceny sprzedaży tej nieruchomości

Zarządzenie nr 425 z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Mokrzeszowie, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 426 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - huragan na terenie gminy Wołów w 2021 roku

Zarządzenie nr 427 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kłaczynie, gmina Dobromierz

Zarządzenie nr 428 z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 429 z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie VIP SENIOR
RESORT ZŁOTY LAS z siedzibą w Lubachowie 27 D, 58-100 Świdnica

Zarządzenie nr 430 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, należności
Skarbu Państwa z tytułu odpłatnego nabycia przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Legnicy prawa
własności zabudowań położonych na nieruchomościach będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorstwa

Zarządzenie nr 431 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce
zapewniającej całodobową opiekę dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku
ELMED w Skoroszowie 34

Zarządzenie nr 432 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 3 lat,
umowy najmu części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Świdnicy, przy ul. Jagiellońskiej 23

Zarządzenie nr 433 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 434 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia na
czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2024 r., nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
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Państwa, położonej w Pławnicy, gmina Bystrzyca Kłodzka

Zarządzenie nr 435 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 2 lat,
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność
Skarbu Państwa, położona w Gaworzycach

Zarządzenie nr 436 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w 4. Wojskowym Szpitalu
Klinicznym z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Zarządzenie nr 437 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków gmin/powiatów
złożonych w dodatkowym naborze ofert w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne” ogłoszonym przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w roku 2021

Zarządzenie nr 438 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna, ul. Pilczycka
144-148, 54-144 Wrocław, filia: Zakład Leczniczy: Szpital Specjalistyczny Św. Rocha w Ozimku, ul. Częstochowska 31,
46-040 Ozimek, Oddział Dziecięcy (działający na terenie woj. opolskiego) w zakresie realizacji kształcenia i
doskonalenia zawodowego lekarzy, dostępności świadczeń zdrowotnych, wyposażenia podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny oraz efektywnego ich wykorzystania w realizacji
zadań dydaktycznych, a także oceny zasobów kadrowych

Zarządzenie nr 439 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2022 roku

Zarządzenie nr 440 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie z dotychczasowym
dzierżawcą

Zarządzenie nr 441 z dnia 3 grudnia 2021 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 we wsiach Kruszyn i Łaziska

Zarządzenie nr 442 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Bielanach Wrocławskich, gmina Kobierzyce

Zarządzenie nr 443 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy

Zarządzenie nr 444 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w
2022 roku w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 445 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie promocji szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 446 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego tiybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, lokalu użytkowego „D” znajdującego się w budynku
położonym w Dzierżoniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 19

Zarządzenie nr 447 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
czas oznaczony do 30 kwietnia 2023 r., części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego

Zarządzenie nr 448 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych
we wsi Zabór Wielki, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 449 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. Stanisława Moniuszki 38

Zarządzenie nr 450 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 1 roku kolejnej umowy
użyczenia na rzecz Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, której przedmiotem jest ta sama część
nieruchomości położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 451 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach konkursu
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organizowanego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych przez Wojewodę Dolnośląskiego „Szkoła LIVE -
jesteśmy na TAK!”

Zarządzenie nr 452 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Nieszczycach, gmina Rudna

Zarządzenie nr 453 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa za lata 1999 - 2000 przypadających od Przedsiębiorstwa
Przemysłu Drzewnego w Legnicy w upadłości

Zarządzenie nr 454 z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy
użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi w Dzierżoniowie, której przedmiotem jest ta
sama część nieruchomości położonej w Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 455 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie użycia straży gminnych i straży miejskich do wspólnych
działań z Policją

Zarządzenie nr 456 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3 z siedzibą przy ul. dr. Janusza Korczaka 1, 57 - 300 Kłodzko

Zarządzenie nr 457 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Placówce
Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 z siedzibą przy ul. dr. Janusza Korczaka lb, 57 - 300 Kłodzko 

Zarządzenie nr 458 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Godzikowicach, gmina Oława

Zarządzenie nr 459 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Oleśniczce, gmina Długołęka

Zarządzenie nr 460 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności za lata
2002 - 2006 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w obrębach
Raciborowice Górne i Raciborowice Dolne, w gminie Warta Bolesławiecka

Zarządzenie nr 461 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu
opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 2 miasta Bolesławiec, w
granicach działek nr 333, 334, 335, 336 i 321, za lata 2002-2004

Zarządzenie nr 462 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności
cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomością gruntową, położoną w
Szczytnicy, obręb Szczytnica, gmina Warta Bolesławiecka, oznaczoną jako działka nr 408/27

Zarządzenie nr 463 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności
cywilnoprawnych, przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomością gruntową, położoną w
Szczytnicy, obręb Szczytnica, gmina Warta Bolesławiecka, oznaczoną jako działka nr 408/11

Zarządzenie nr 464 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Sw.
Maksymiliana Kolbego

Zarządzenie nr 465 z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Działoszynie, gmina
Bogatynia

Zarządzenie nr 466 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie, w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie nr 467 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 468 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1
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Zarządzenie nr 469 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 461 z dnia 13
grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności z tytułu opłat za
użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 2 miasta Bolesławiec, w granicach
działek nr 333,334,335,336 i 321, za lata 2002-2004

Zarządzenie nr 470 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przyjęcia Programu
Współpracy Wojewody Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Zarządzenie nr 471 z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw
funkcjonowania Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 472 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Trzebnicy przy ul. Łącznej
1c

Zarządzenie nr 473 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 474 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 475 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 476 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 477 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 478 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 479 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 480 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 481 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu
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Zarządzenie nr 482 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 483 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na warunkach preferencyjnych,
w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa,
znajdującego się w budynku wielolokalowym położonym we Wrocławiu, przy ul. gen. I. Połbina wraz z udziałem w
częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 484 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie, z urzędu, należności z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów położonych w obrębie Chościszowice: 1/1 i 3/1, w obrębie Łąka: 2/3, 2/5, 2/6,
161/15, 161/16, 161/17, 161/18, 161/19, 161/20, 161/21, 161/22, 161/23, 161/24, w obrębie Kraśnik Dolny: 448/828
oraz w obrębie 1 miasto Bolesławiec: działka numer 1, za lata 2010-2014

Zarządzenie nr 485 z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników aktywów i pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 486 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na okres 3 lat, kolejnej umowy
dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu z
dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 487 z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników aktywów i pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu

Zarządzenie nr 488 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym im. Jana Mikulicza -Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

Zarządzenie nr 489 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej
własność Województwa Dolnośląskiego położonej w Bożkowie, gmina Nowa Ruda

Zarządzenie nr 490 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jerzykowicach
Wielkich, gmina Lewin Kłodzki - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 491 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Województwa Dolnośląskiego położonej w Bożkowie, gmina Nowa Ruda

Zarządzenie nr 492 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze darowizny
do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej
stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego położonej w Bożkowie, gmina Nowa Ruda

Zarządzenie nr 493 z dnia 24 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 494 z dnia 24 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 495 z dnia 24 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego
Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 496 z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Sokołowcu, gmina Świerzawa

Zarządzenie nr 497 z dnia 27 grudnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego
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Zarządzenie nr 498 z dnia 27 grudnia 2021 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.
Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 499 z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarnoepidemiologicznym położonym
na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 500 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu
organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 501 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego
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