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Zarządzenie nr 1 z dnia 3 stycznia 2022 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 3 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa własności
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Spalonej, gmina Kunice

Zarządzenie nr 3 z dnia 5 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży
miejskich do wspólnych działań z Policją

Zarządzenie nr 4 z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego - Gminy Legnica, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej

Zarządzenie nr 5 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Udanin

Zarządzenie nr 6 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Opieki Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej im. ks. Jana Schneidera w Malczycach, ul. 1 Maja 39, 55-320 Malczyce

Zarządzenie nr 7 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia
oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert złożonych w naborze ofert w ramach Programu Wieloletniego
„Senior +” na lata 2021 - 2025 - Edycja 2022 r.

Zarządzenie nr 8 z dnia 10 stycznia 2022 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 2022 moduł I i II

Zarządzenie nr 9 z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją
napływającą i wytwarzaną w toku działalności Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 10 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności nieruchomości
gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Kardynała Bolesława Kominka

Zarządzenie nr 11 z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, prawa własności
części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Paszowice, gmina
Paszowice

Zarządzenie nr 12 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 15 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Zespołu do spraw
usunięcia pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny
ustrój totalitarny, albo w inny sposób ustrój taki propagujące

Zarządzenie nr 13 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich działających na terenie województwa dolnośląskiego w 2022 r.

Zarządzenie nr 14 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o udzielenie w 2022
roku wsparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia oraz działania promujące czytelnictwo w ramach
programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Zarządzenie nr 15 z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
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Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 16 z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty przez
Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o. w Bolesławcu, opłaty rocznej za 2021 r. z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Czerwonej Wodzie w granicach działek
oznaczonych geodezyjnie nr ewidencyjnym 1984,1986/11,1986/12,1986/13 AM 2, 4, obręb 001 Czerwona Woda

Zarządzenie nr 17 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany prawa własności
przysługującego Skarbowi Państwa do części nieruchomości położonej w Jelczu Laskowicach, na część nieruchomości
stanowiącej własność spółki Kompozyty Sp. z o.o. z siedzibą w Stanowicach

Zarządzenie nr 18 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wińsko, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Kozowie

Zarządzenie nr 19 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dębnie, gmina Żmigród, na
rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 20 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków „COVID” oraz ustalenia
trybu i zasad oceny tych wniosków

Zarządzenie nr 21 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu zespołu do oceny wniosków o udzielenie
w 2022 roku wsparcia finansowego na zakup książek i wyposażenia oraz działania promujące czytelnictwo w
ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” poprzez
powołanie dodatkowego członka

Zarządzenie nr 22 z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego - Gminy Legnica, prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej

Zarządzenie nr 23 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubań w okręgu wyborczym nr 8

Zarządzenie nr 24 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Prusicach

Zarządzenie nr 25 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
użytkownika wieczystego Gminy Chocianów, prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Skarbu Państwa, położonych we wsiach Szklary Dolne, Trzebnice, Chocianowiec, Brunów gm. Chocianów
oraz w Chocianowie

Zarządzenie nr 26 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu na złożenie wniosku 0 przekazanie
trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi

Zarządzenie nr 27 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie odwołania z funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim, powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz uaktualnienia listy Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 28 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 29 z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 30 z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie użycia straży gminnych i straży
miejskich do wspólnych działań z Policją

Zarządzenie nr 31 z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w trybie uproszczonym w
Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 12, 50-069 Wrocław

Zarządzenie nr 32 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 33 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali
użytkowych, na okres 5 lat, znajdujących się w budynku biurowym posadowionym na nieruchomości
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stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul. Jaworzyńskiej 65

Zarządzenie nr 34 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres
1 roku, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Wrocławskiej z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 35 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas
określony do dnia 31 grudnia 2024 r., części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wałbrzych w
użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu, przy ul. Alfreda Sokołowskiego

Zarządzenie nr 36 z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 37 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań administracji publicznej

Zarządzenie nr 38 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy ul. Tadeusza Gajcego

Zarządzenie nr 39 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa
własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jordanowie
Śląskim - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 40 z dnia 11 lutego 2022 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 47

Zarządzenie nr 41 z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2022 roku

Zarządzenie nr 42 z dnia 15 lutego 2022 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 „Od zależności ku samodzielności” Edycja 2022

Zarządzenie nr 43 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Szklarskiej Porębie, przy ul. Hugona Kołłątaja

Zarządzenie nr 44 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 3 lat, umowy
użyczenia części nieruchomości zabudowanej pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu, położonej w Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2

Zarządzenie nr 45 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Seniora Villa
Kosmowski, ul. Kościuszki 18, 58-310 Szczawno Zdrój

Zarządzenie nr 46 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu użytkowego, położonego w Dzierżoniowie przy ul.
Świdnickiej, stanowiącego własność Skarbu Państwa, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie
użytkowania wieczystego gruntu

Zarządzenie nr 47 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Górze, przy ul. Tadeusza Kościuszki

Zarządzenie nr 48 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Miliczu

Zarządzenie nr 49 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej
w Wałbrzychu przy ul. Sportowej

Zarządzenie nr 50 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Powiatu Jaworskiego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Jaworze

Zarządzenie nr 51 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
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nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Komamie, gmina Janowice Wielkie

Zarządzenie nr 52 z dnia 23 lutego 2022 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 53 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 54 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 55 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 56 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 57 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 58 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 59 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
określony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zgorzelcu,
przy ul. Armii Krajowej

Zarządzenie nr 60 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie dolnośląskim na lata 2022 - 2026

Zarządzenie nr 61 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Bardzie w okręgu wyborczym nr 5

Zarządzenie nr 62 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok
2022 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji
lekarskich

Zarządzenie nr 63 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Dolnośląskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego
zarządu ustanowionego na części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Dzierżoniowie przy ul. Ignacego Krasickiego 36, będącej siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 64 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, części
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, do dnia 31 grudnia 2022 r. położonej w
Dąbrowie, gmina Oleśnica

Zarządzenie nr 65 z dnia 2 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 66 z dnia 3 marca 2022 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 2022

Zarządzenie nr 67 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty Polskiemu Towarzystwu
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Schronisk Młodzieżowych zaległej opłaty rocznej za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 68 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu oraz na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do dnia 30 listopada 2025 r., której przedmiotem
jest ta sama część budynku posadowionego na nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kłodzku, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 69 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Lubań w okręgu wyborczym nr 6

Zarządzenie nr 70 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Platerówce w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 71 z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Świeradów-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11

Zarządzenie nr 72 z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu przy
ul. Granicznej 1

Zarządzenie nr 73 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Marciszowie, gmina Marciszów

Zarządzenie nr 74 z dnia 17 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań i wysokości wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 75 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Kłodzku, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego

Zarządzenie nr 76 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Dusznikach-Zdroju, stanowiących
własność podmiotu prywatnego - spółki z o. o. oraz w części współwłasność z Gminą Duszniki-Zdrój

Zarządzenie nr 77 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
składników aktywów i pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu w roku 2021

Zarządzenie nr 78 z dnia 24 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 79 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Dolnośląskim
Stowarzyszeniu Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol”, ul. Szpitalna 20, 59-225
Chojnów

Zarządzenie nr 80 z dnia 24 marca 2022 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 81 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanej, położonej w Dusznikach-Zdroju, przy ul. Zdrojowej, stanowiącej
własność Gminy Duszniki-Zdrój

Zarządzenie nr 82 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 r. środków Funduszu
Solidarnościowego z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą programów finansowanych ze środków Funduszu
Solidarnościowego

Zarządzenie nr 83 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Towarzystwie
Edukacji Otwartej, ul. Robotnicza 36-38, 53-608 Wrocław

Zarządzenie nr 84 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
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Skarbu Państwa, części nieruchomości zabudowanej i części nieruchomości niezabudowanej, położonych w
Dusznikach-Zdroju, przy ul. Sportowej, stanowiących własność Gminy Duszniki-Zdrój

Zarządzenie nr 85 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, części nieruchomości zabudowanej, położonej w Dusznikach-Zdroju, przy ul. Fryderyka Chopina,
stanowiącej własność Gminy Duszniki-Zdrój

Zarządzenie nr 86 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie do zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Dusznikach-Zdroju, stanowiących
własność Gminy Duszniki-Zdrój oraz w części współwłasność z podmiotem prywatnym

Zarządzenie nr 87 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Chocianów, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Żabicach, gmina Chocianów

Zarządzenie nr 88 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Towarzystwie
Działań dla Samorozwoju ul. Kiełczowska 43/3, 51-315 Wrocław

Zarządzenie nr 89 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
„JUNIOR” w Miłkowie 138

Zarządzenie nr 90 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 91 z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na 24 raty zapłaty przez Panią
Agatę Posoń, opłaty rocznej za 2020 r. i 2021 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Karpaczu, obręb 0003, oznaczonej geodezyjnie numerem geodezyjnym jako działka 917

Zarządzenie nr 92 z dnia 5 kwietnia 2022 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 2022 r.

Zarządzenie nr 93 z dnia 6 kwietnia 2022 r. uchylające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 162 z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej testy kwalifikacyjne dla osób
ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloków
programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C1,C1+E,C i C+E lub D1,D1+E,D i D+E oraz
nadania jej regulaminu wewnętrznego, zmienione Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 63 z dnia
7 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr 147 z dnia 16 maja 2018 r oraz Zarządzeniem
Wojewody Dolnośląskiego nr 186 z dnia 31 maja 2019 r.

Zarządzenie nr 94 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, na czas nieoznaczony, pomieszczeń mieszkalnych położonych na parterze budynku
przy ul. Kolejowej 12 w Stróży, gmina Mietków w części nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i
osób fizycznych

Zarządzenie nr 95 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, na czas nieoznaczony, pomieszczeń mieszkalnych położonych na parterze i piętrze
budynku przy ul. Kolejowej 13/2 w Stróży, gmina Mietków w części nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu
Państwa i osób fizycznych

Zarządzenie nr 96 z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na
obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 97 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12

Zarządzenie nr 98 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie przy ul.
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Kolejowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Miejskiej Lubin

Zarządzenie nr 99 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Paszowicach

Zarządzenie nr 100 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Paszowicach

Zarządzenie nr 101 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lubinie przy ul.
Odrodzenia 26 na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, tj. Gminy Miejskiej Lubin

Zarządzenie nr 102 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na
okres 2 lat, lokali biurowych położonych w budynku, posadowionym w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 3 3
A, stanowiącym własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 103 z dnia 13 kwietnia 2022 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 Zgorzelcu, przy ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G

Zarządzenie nr 104 z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej we wsi Zbytowa, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 105 z dnia 15 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 106  z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres 3 lat, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 107  z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Żmigrodzie, na skutek wystąpienia jako właściciel nieruchomości
tj. Skarb Państwa z roszczeniem w trybie art. 231 § 2 kodeksu cywilnego

Zarządzenie nr 108 z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności zabudowanej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Kłodzku, przy ul. Ignacego Daszyńskiego 18

Zarządzenie nr 109 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w
Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, Świt 79D, 52-225 Wrocław

Zarządzenie nr 110 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 111 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania i określenia zadań zespołu do realizacji w
województwie dolnośląskim modułu 3 wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”
dotyczącego wspierania w 2022 roku organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w
zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania
posiłków

Zarządzenie nr 112 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim oraz uaktualnienia listy Zastępców Rzecznika
Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Dolnośląskim

Zarządzenie nr 113 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 114 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 115 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
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Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zarządzenie nr 116 z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony kolejnej umowy
najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Lwówku Śląskim, przy ul. Zwycięzców 24, pozostającej w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zarządzenie nr 117 z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny wniosków organów
prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych
dzieci i młodzieży - „Laboratoria Przyszłości” w województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 118 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu i na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat, pomieszczenia biurowego położonego w
budynku, posadowionym w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, stanowiącego własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 119 z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej umowy
użyczenia na rzecz Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
Policjantów województwa dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, której przedmiotem jest ta sama część
nieruchomości położonej we Wrocławiu przy pl. Muzealnym 16

Zarządzenie nr 120 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego udziału wprawie własności budynku administracyjnego i w prawie użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Dzierżoniowie przy ul. Stefana
Żeromskiego 

Zarządzenie nr 121 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim
Wrocławia

Zarządzenie nr 122 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w
otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 r. w
województwie dolnośląskim

Zarządzenie nr 123 z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Opiekuńczo-
Rehabilitacyjnym Elmed, Skoroszów 34, 55-100 Trzebnica

Zarządzenie nr 124 z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich

Zarządzenie nr 125 z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Fundacji „Między
Niebem a Ziemią”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 50-077 Wrocław

Zarządzenie nr 126 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zasad i trybu zlecania organizacjom pozarządowych,
podmiotom wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz związkom zawodowym zadań publicznych w celu
zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie województwa dolnośląskiego, w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 127 z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie
świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz nadania
Regulaminu prac Zespołu

Zarządzenie nr 128 z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas
nieoznaczony, lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, położonego przy ul. Szkolnej 4, w
Grędzinie, gmina Jelcz-Laskowice

Zarządzenie nr 129 z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
zawarcie na czas określony do dnia 30 listopada 2037 r., kolejnej umowy użyczenia części
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Kłodzku

Zarządzenie nr 130 z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeprowadzenia inwentaryzacji
elementów Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, których zużycie wykracza poza standard
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normalnego i prawidłowego używania oraz lustracji ulepszeń przedmiotu najmu na podstawie wykazu ulepszeń

Zarządzenie nr 131 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę położonych we Włókach, gmina
Dzierżoniów, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa na nieruchomość gruntową stanowiącą
własność Gminy Dzierżoniów

Zarządzenie nr 132 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na realizację zadań
publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, przebywającym na terenie
województwa dolnośląskiego, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie nr 133 z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Kostomłoty

Zarządzenie nr 134 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 135 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 136 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 137 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 138 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 139 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 140 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 141 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 142 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 143 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 144 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 145 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 146 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
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Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 147 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 148 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 149 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 150 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 151 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 152 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 153 z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja

Zarządzenie nr 154 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu
zawarcia umowy najmu i na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat, pomieszczenia biurowego położonego w budynku,
posadowionym w Jeleniej Górze, przy ul. Gustawa Morcinka 33A, stanowiącego własność Skarbu Państwa

Zarządzenie nr 155 z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu, na czas nieoznaczony, jako kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego nr
27, stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku położonym we Wrocławiu, przy ul.
Budziszyńskiej 37

Zarządzenie nr 156 z dnia 2 czerwca 2022 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 do nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wałbrzychu
przy ul. Gen. Władysława Andersa 161

Zarządzenie nr 157 z dnia 2 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 431 z dnia 30
listopada 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy
Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającej przy Wojewodzie
Dolnośląskim

Zarządzenie nr 158 z dnia 3 czerwca 2022 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 159 z dnia 3 czerwca 2022 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 160 z dnia 3 czerwca 2022 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
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wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu

Zarządzenie nr 161 z dnia 3 czerwca 2022 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 162 z dnia 3 czerwca 2022 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 163 z dnia 3 czerwca 2022 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 164 z dnia 3 czerwca 2022 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 165 z dnia 3 czerwca 2022 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 166 z dnia 3 czerwca 2022 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 167 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Karpacza w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 168 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 169 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym, na
rzecz użytkownika wieczystego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Psarach, gmina Wisznia Mała

Zarządzenie nr 170 z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawód medyczny, pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód
medyczny oraz osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, niewykonujących zawodu medycznego w Powiatowej
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Trzebnicy

Zarządzenie nr 171 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach przy ul. Mickiewicza 8

Zarządzenie nr 172 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ścinawce Dolnej 21 „B", 57-409 Ścinawka Dolna

Zarządzenie nr 173 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Szklarskiej Porębie ul. Caritas 4, 58-580
Szklarska Poręba

Zarządzenie nr 174 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty płatności zaległych
opłat rocznych za lata 2019-2021, z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa
w prawo własności

Zarządzenie nr 175 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki ul. Okulickiego 2, 51-216 Wrocław
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Zarządzenie nr 176 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 13

Zarządzenie nr 177 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony kolejnej
umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Bolkowie, przy ul. Rycerskiej 28, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Zarządzenie nr 178 z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie składu osobowego Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zadań i wysokości wynagrodzenia Członków Wojewódzkiego
Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Zarządzenie nr 179 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki)
rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zarządzenie nr 180 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Wiejskiej 9

Zarządzenie nr 181 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej „Magnolia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie w Głogowie przy ul. Norwida 3

Zarządzenie nr 182 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Legnicy przy ul. Kubusia Puchatka 4

Zarządzenie nr 183 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy Społecznej
„Junior” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Miłkowie

Zarządzenie nr 184 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie sposobu i trybu zagospodarowania składników rzeczowych
majątku ruchomego, stanowiącego wyposażenie szpitala tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu,
sfinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 185 z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas
oznaczony do 7 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dusznikach Zdroju,
gmina Duszniki Zdrój

Zarządzenie nr 186 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie: wyznaczenia zastępcy Inspektora Ochrony Danych

Zarządzenie nr 188 z dnia 5 lipca 2022 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 189 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy
Miękinia, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Brzezinie, gmina Miękinia

Zarządzenie nr 190 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Weterynarii we
Wrocławiu

Zarządzenie nr 191 z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Dom Seniora w Chwałowicach przy ul. Głównej 78 a

Zarządzenie nr 192 z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 127 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja
2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o zwiększenie świadczenia pieniężnego z tytułu
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz nadania Regulaminu prac Zespołu

Zarządzenie nr 193 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka im. Jana Wyżykowskiego w Wilkowie-Osiedlu z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 4, 59-500 Złotoryja

Zarządzenie nr 194 z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Oława

Zarządzenie nr 195 z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - grad na terenie gminy Niemcza w 2022 roku
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Zarządzenie nr 196 z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na
terenie województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 197 z dnia 15 lipca 2022 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 Trzebnicy

Zarządzenie nr 198 z dnia 15 lipca 2022 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 Kłodzku

Zarządzenie nr 199 z dnia 15 lipca 2022 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 Miliczu

Zarządzenie nr 200 z dnia 18 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 195 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca
2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - grad na terenie gminy Niemcza
w 2022 roku

Zarządzenie nr 201 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni

Zarządzenie nr 202 z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Trzcińsku, gmina Janowice Wielkie

Zarządzenie nr 203 z dnia 18 lipca 2022 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 Zgorzelcu

Zarządzenie nr 204 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Bardzie w okręgu wyborczym nr 4

Zarządzenie nr 205 z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Domu
Dziecka „Sobieradzik” z siedzibą przy ul. Targowej 4, 59 - 550 Wojcieszów

Zarządzenie nr 206 z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminów organizacyjnych
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowych stacji
sanitarnoepidemiologicznych położonych na obszarze województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 207 z dnia 1 sierpnia 2022 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 Świdnica w 2022 roku

Zarządzenie nr 208 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody Komendantowi Wojewódzkiemu Policji we
Wrocławiu na złożenie wniosku o wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości zabudowanej
położonej w Bolesławcu, przy ul. Zygmunta Augusta 20

Zarządzenie nr 209 z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wisznia Mała, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wysokim Kościele, gmina Wisznia Mała

Zarządzenie nr 210 z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Opolnicy 58, 57-256 Bardo

Zarządzenie nr 211 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność
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Skarbu Państwa, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, w Kowarach

Zarządzenie nr 212 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Miasta Kowary, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej przy ul. Henryka Sienkiewicza w Kowarach

Zarządzenie nr 213 z dnia 12 sierpnia 2022 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, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 214 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres do lat 3 kolejnej
umowy najmu części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Dzierżoniowie

Zarządzenie nr 215 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. określenia potrzeb szpitali z terenu
województwa dolnośląskiego w zakresie sprzętu i aparatury medycznej w oparciu o udostępnione sprzęty i aparatury
medyczne Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych i zakupione ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do systemu podstawowego
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie nr 216 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu przy ul. Hubskiej

Zarządzenie nr 217 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków gmin/powiatów
złożonych w pierwszym naborze w ramach Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne” ogłoszonym przez Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej w roku 2022

Zarządzenie nr 218 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 219 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres 5 miesięcy, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Kowalskiej, z dotychczasowym najemcą 

Zarządzenie nr 220 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej Domu Pogodnej Starości
OAZA Kraśnik Górny 29, 59-724 Osiecznica

Zarządzenie nr 221 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wisznia Mała, prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Psarach, gmina Wisznia Mała

Zarządzenie nr 222 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej nr 91, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 223 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej nr 91, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 224 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej nr 91, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 225 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej nr 91, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 226 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej bezpłatnej umowy
użyczenia na okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej nr 91, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 227 z dnia 5 września 2022 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 - powódź na terenie gminy Marcinowice w 2022 roku

Zarządzenie nr 228 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych
zjawiskiem atmosferycznym - powódź na terenie gminy Jordanów Śląski w 2022 roku

Zarządzenie nr 229 z dnia 8 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym prawa
własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Sulimowie, gmina Siechnice

Zarządzenie nr 230 z dnia 9 września 2022 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. oraz
Zarządzeniem nr 392 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 r., w sprawie powołania Komisji do
oceny wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zarządzenie nr 231 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw „Rządowego
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2022 - 2024”

Zarządzenie nr 232 z dnia 15 września 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. wydania sprzętu medycznego
używanego na potrzeby Szpitala Tymczasowego

Zarządzenie nr 233 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Bolesławcu

Zarządzenie nr 234 z dnia 19 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5
września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - powódź na terenie
gminy Jordanów Śląski w 2022 roku

Zarządzenie nr 235 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej przy ul. Skalnej 45 w Karpaczu

Zarządzenie nr 236 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony 1 roku,
kolejnej umowy dzierżawy części tej samej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Pieszycach, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Tauron
Dystrybucja S.A.

Zarządzenie nr 237 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Żelaźnie, gmina Kłodzko

Zarządzenie nr 238 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Paszowicach

Zarządzenie nr 239 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Zbytowej, gmina Bierutów

Zarządzenie nr 240 z dnia 20 września 2022 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 241 z dnia 20 września 2022 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 242 z dnia 20 września 2022 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 243 z dnia 20 września 2022 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 244 z dnia 20 września 2022 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 245 z dnia 20 września 2022 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 246 z dnia 20 września 2022 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 247 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Sycowie

Zarządzenie nr 248 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy
w Radwanicach w okręgu wyborczym nr 14

Zarządzenie nr 249 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych przy ul. Farna 3, 51-313 Wrocław

Zarządzenie nr 250 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w placówce
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub osobom w podeszłym wieku o nazwie "Domek z
Sercem Brygida Nowak" z siedzibą w Radwanicach ul. Z. Herberta 2, 55-010 Radwanice

Zarządzenie nr 251 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w Zespole
Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka”
Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej „Omega” w Nowej Rudzie, przy ul. Fredry 47/4

Zarządzenie nr 252 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli pozaplanowej

Zarządzenie nr 253 z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania, zasad organizacji pracy
pracowników oraz planu zwiększania obsady osobowej w Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 254 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest lokal użytkowy nr 1 wraz z przynależnym do lokalu udziałem w
częściach wspólnych budynku i gruntu, nieruchomości położonej w Wąsoszu przy placu Wolności nr 29

Zarządzenie nr 255 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jemielnie nr 53, gmina Jemielno

Zarządzenie nr 256 z dnia 28 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 355 z dnia 16
grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów sprawdzających
kwalifikacje kandydatów na wykładowców, wykładowców, kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy,
prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdem
silnikowym lub tramwajem

Zarządzenie nr 257 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część, o powierzchni 0,0934 ha nieruchomości
niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Karpaczu, przy ul. Obrońców Pokoju
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2b, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Gminy Karpacz

Zarządzenie nr 258 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z
przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, prawa własności
części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gryfowie Śląskim, przy ul.
Jeleniogórskiej

Zarządzenie nr 259 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 14 udziału na rzecz
współwłaściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Ruszów, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 260 z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3
lat, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, której przedmiotem są te same nieruchomości stanowiące
własność Skarbu Państwa, położone w Biedrzychowicach, gmina Bogatynia, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 261 z dnia 5 października 2022 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 262 z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw
bezpieczeństwa i rozwoju żeglugi na Odrzańskiej Drodze Wodnej

Zarządzenie nr 263 z dnia 6 października 2022 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 Świerzawa w 2022 roku

Zarządzenie nr 264 z dnia 6 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 228 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5
września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i
działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - powódź na terenie
gminy Jordanów Śląski w 2022 roku

Zarządzenie nr 265 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej kubaturowo, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ul. Toruńskiej

Zarządzenie nr 266 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat kolejnej
umowy użyczenia na rzecz Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, której przedmiotem jest ta sama część
nieruchomości położonej we Wrocławiu

Zarządzenie nr 267 z dnia 6 października 2022 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 268 z dnia 6 października 2022 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 269 z dnia 6 października 2022 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 270 z dnia 6 października 2022 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 271 z dnia 6 października 2022 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 272 z dnia 6 października 2022 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 273 z dnia 6 października 2022 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 274 z dnia 6 października 2022 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 275 z dnia 6 października 2022 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 276 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Nowogrodźcu w okręgu wyborczym nr 1

Zarządzenie nr 277 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności
cywilnoprawnych z tytułu opłat użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu
Państwa, położonych w obrębie Szczytnica, gmina Warta Bolesławiecka, oznaczonych jako działki o nr 408/48 i
408/54, za lata 2014-2015

Zarządzenie nr 278 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Wojcieszów, prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Wojcieszowie, przy ul. Bolesława Chrobrego

Zarządzenie nr 279 z dnia 12 października 2022 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 2023 r.

Zarządzenie nr 280 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na czas oznaczony 2 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Złotoryi, przy ul. Wojska Polskiego, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 281 z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów i
pasywów w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w roku 2022 r.

Zarządzenie nr 282 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu zapłaty przez
MEDcom Sp. z o. o. we Wrocławiu, opłaty rocznej za 2021 r. oraz należnych odsetek, z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej
6e, w granicach działki oznaczonej geodezyjnie nr ewidencyjnym 1/40,1/32, AM-20, obręb Kowale

Zarządzenie nr 283 z dnia 17 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności
cywilnoprawnych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych za 2010 r. i 2011
r., stanowiących własność Skarbu Państwa, należnych od Fabryki Porcelany „Wałbrzych” S.A.

Zarządzenie nr 284 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego oraz zmian
regulaminów organizacyjnych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych położonych na obszarze
województwa dolnośląskiego

Zarządzenie nr 285 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 5/7 z części
fizycznie niewydzielonej nieruchomości zabudowanej na rzecz współwłaściciela, położonej w Wojtkowicach,
gmina Kąty Wrocławskie
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Zarządzenie nr 286 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
wsi Chwaliszów, gmina Stare Bogaczowice

Zarządzenie nr 287 z dnia 18 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa i osoby
prawnej, położonej w Puławach, przy ul. Żeromskiego, na rzecz współwłaściciela nieruchomości

Zarządzenie nr 288 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

Zarządzenie nr 289 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia „Wojewódzkiego Planu Postępowania
Awaryjnego”

Zarządzenie nr 290 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w
podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą GeneSys Sp. z o.o. we Wrocławiu, ul. Rajska 75,
54-028 Wrocław w zakresie oceny poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji personelu medycznego, metodologii i zasad
postępowania w procesie wykonywania badań laboratoryjnych, wyposażenia podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych w aparaturę i sprzęt medyczny oraz efektywnego ich wykorzystania w realizacji zadań, a także w
zakresie analizy i oceny merytorycznej i formalnej dokumentacji medycznej/wyników badań laboratoryjnych

Zarządzenie nr 291 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Bardzie, przy ul. Krakowskiej nr 10

Zarządzenie nr 292 z dnia 21 października 2022 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.
Władysława Reymonta 2

Zarządzenie nr 293 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sulikowie
gmina Sulików

Zarządzenie nr 294 z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 1/2 udziału na rzecz
współwłaściciela nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Ruszów, gmina Węgliniec

Zarządzenie nr 295 z dnia 24 października 2022 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 Szklarskiej Porębie, przy ul. Małej

Zarządzenie nr 296 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas określony kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiąca
własność Skarbu Państwa, położona we Wrocławiu przy ul. Rudolfa Weigla 5

Zarządzenie nr 297 z dnia 25 października 2022 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 298 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Świeradowie
Zdrój, przy ul. H. Sienkiewicza 21, na rzecz użytkownika wieczystego

Zarządzenie nr 299 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 1
roku, kolejnej umowy najmu pomieszczeń biurowych usytuowanych w nieruchomości zabudowanej,
stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Górze przy ul. Armii Polskiej 15, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 300 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we
wsi Siedlce, gmina Lubin, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 301 z dnia 31 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w trybie
uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Józefa Chełmońskiego 14,
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51-630 Wrocław

Zarządzenie nr 302 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej (rowy), stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Kamionnej, gmina Kąty Wrocławskie

Zarządzenie nr 303 z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Węglińca w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 304 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 305 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 5 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 306 z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju w okręgu wyborczym nr 10

Zarządzenie nr 307 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Będkowicach
gmina Sobótka

Zarządzenie nr 308 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 309 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Żarowie w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 310 z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze
bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we wsi Grzymalin,
gmina Miłkowice

Zarządzenie nr 311 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieokreślony kolejnej
umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu
Państwa, położona w Bogatyni

Zarządzenie nr 312 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony do 3 lat,
kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Jeleniej Górze przy ul. Wiejskiej 29, z dotychczasowym biorącym w użyczenie

Zarządzenie nr 313 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Złotoryi, przy ul.
Wojska Polskiego

Zarządzenie nr 314 z dnia 10 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 315 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Siedlcach,
gmina Oława

Zarządzenie nr 316 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w Kojszówce, gmina Legnickie Pole

Zarządzenie nr 317 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Kojszówce, gmina Legnickie Pole

Zarządzenie nr 318 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków gmin/powiatów
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złożonych w pierwszym naborze w ramach Programów „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 oraz „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 ogłoszonych przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w roku 2022

Zarządzenie nr 319 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa własności położonych
w Jeleniej Górze, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomości stanowiące własność
Gminy Jelenia Góra

Zarządzenie nr 320 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
położonej w Mirsku

Zarządzenie nr 321 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
ograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność
Skarbu Państwa, położonych w Białopolu, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 322 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gorzelinie,
gmina Lubin - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 323 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej,
prawa własności lokalu mieszkalnego nr | , stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego w budynku w
Dziwiszowie nr gmina Jeżów Sudecki na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w jego
nabyciu

Zarządzenie nr 324 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony do 10 lat i zawarcia umowy, jako kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jeleniej Górze przy
ul. Jana Sobieskiego i Alei Jana Pawła II, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 325 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości zabudowanej (ruiny budynków gospodarczych), stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Krajnie, gmina Wiązów

Zarządzenie nr 326 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Olszyna, lokalu użytkowego stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Olszynie

Zarządzenie nr 327 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zapłaty przez
MEDcom Sp. z o.o. we Wrocławiu opłaty rocznej za 2022 r. oraz należnych odsetek z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 6e, w granicach działki
oznaczonej geodezyjnie nr ewidencyjnym 1/40, 1/32, AM-20, obręb Kowale

Zarządzenie nr 328 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości spółki
Fabryka Automatów Tokarskich S.A. wobec Skarbu Państwa z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów
za 2022 r.

Zarządzenie nr 329 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty zaległości Pana
Marka Brenzaka wobec Skarbu Państwa z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
za lata 2019-2020

Zarządzenie nr 330 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Walimiu

Zarządzenie nr 331 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Legnica, prawa własności części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Legnicy, przy ul. Wielogórskiej nr 52

Zarządzenie nr 332 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i
zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do lat 5, której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa w
granicach zabudowy boksem garażowym, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w Wałbrzychu, przy ul.
Wolności

Zarządzenie nr 333 z dnia 24 listopada 2022 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
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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 2023 r.

Zarządzenie nr 334 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiewierzu,
gmina Wąsosz

Zarządzenie nr 335 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej
prawa własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ligocie Pięknej,
gmina Wisznia Mała - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

Zarządzenie nr 336 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Miedzianej,
gmina Sulików

Zarządzenie nr 337 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Wiszni Małej

Zarządzenie nr 338 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Jędrzychowicach, gmina Zgorzelec

Zarządzenie nr 339 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w Lubinie

Zarządzenie nr 340 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Pogorzale, gmina Świdnica

Zarządzenie nr 341 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny prawa
własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Ligocie Pięknej, gmina Wisznia Mała

Zarządzenie nr 342 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz
Gminy Domaniów, prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, nieruchomości
gruntowej zabudowanej, położonej we wsi Piskorzów

Zarządzenie nr 343 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bolesławcu

Zarządzenie nr 344 z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu
Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 345 z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia VI edycji
„Wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci I klas szkoły podstawowej 112 - ratuje życie”

Zarządzenie nr 346 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Urzędzie Miejskim w
Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice

Zarządzenie nr 347 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Placówce „Jantar”
mieszczącej się wRybnicy Leśnej 56, 58-350 Mieroszów

Zarządzenie nr 348 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Domu Pomocy
Społecznej „Karkonoski Zakątek Sp. z o.o." przy ul. Sudeckiej 70, 58-500 Jelenia Góra

Zarządzenie nr 349 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
w Bystrzycy Kłodzkiej w okręgu wyborczym nr 3

Zarządzenie nr 350 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
do 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 351 z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
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do 3 lat, części nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy,
przy ul. Stanisława Wyspiańskiego, z dotychczasowym najemcą

Zarządzenie nr 352 z dnia 8 grudnia 2022 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 353 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 354 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 355 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 356 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 357 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 358 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 359 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 360 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 361 z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w
Wałbrzychu, przy ul. 1-go Maja, z dotychczasowym dzierżawcą

Zarządzenie nr 362 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego
Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu

Zarządzenie nr 363 z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze, ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra

Zarządzenie nr 364 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej w Bogatyni na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości

Zarządzenie nr 365 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 25 lat,
umowy dzierżawy z dzierżawcą wyłonionym w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, której przedmiotem jest
część nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Głogowie, obręb 0008, Fabryczna

Zarządzenie nr 366 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, na czas oznaczony 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego, będącej w trwałym zarządzie
Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
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Zarządzenie nr 367 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres do 3 lat, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Legnicy, przy ul.
Rymarskiej, z dotychczasowymi dzierżawcami

Zarządzenie nr 368 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, nieruchomości gruntowej, położonej w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 369 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat kolejnej umowy
użyczenia, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona
w Rzeczycy, gmina Środa Śląska

Zarządzenie nr 370 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 3 lat, kolejnej umowy
użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Generała Iwana Połbina 1

Zarządzenie nr 371 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego prawa własności Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Wądrożu Wielkim

Zarządzenie nr 372 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie z urzędu należności
cywilnoprawnych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu
Państwa należnych od spółki Pracownie Projektowe BOMI Sp. z o. o.

Zarządzenie nr 373 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków na realizację zadań w
2023 roku w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Zarządzenie nr 374 z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Nr 462 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11
grudnia 2017 r. w sprawie wpisu rzeczoznawców majątkowych na listę biegłych i powoływania biegłych w ramach
postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Dolnośląskiego, zmienione zarządzeniem Nr 31 z dnia
18 stycznia 2018 r.

Zarządzenie nr 375 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność Skarbu Państwa,
położonego we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 138a

Zarządzenie nr 376 z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu i na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat, części nieruchomości gruntowej, położonej w Opolnie
Zdroju, gmina Bogatynia

Zarządzenie nr 377 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas oznaczony do 3 lat
kolejnej umowy użyczenia, której przedmiotem jest ta sama część nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 255, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Zarządu Zasobu Komunalnego z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzenie nr 378 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie zwykłym w Urzędzie
Miejskim w Szczawnie-Zdroju

Zarządzenie nr 379 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym zakładu
leczniczego pn. Hospicjum Domowe dla Dorosłych Cieszyn z siedzibą w Cieszynie 43-400 przy ul. J. Londzina 1
funkcjonującego w strukturze organizacyjnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą pn.
BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp o.o. z siedzibą ul. przy gen. R. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław, w
zakresie poziomu zatrudnienia oraz kwalifikacji personelu medycznego, dostępności do świadczeń
opieki zdrowotnej, warunków ogólnoprzestrzennych/lokalowych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz
warunków jej przechowywania, wyposażenia w aparaturę/ sprzęt medyczny i poziomu ich wykorzystania w realizacji
zadań

Zarządzenie nr 380 z dnia 21 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu

Zarządzenie nr 381 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w
zakresie obsługi budżetu Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 382 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w
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