
ZATWIERDZAM

Mariusz Błaszczak

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji1) 

Warszawa, dnia. 2 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 28 listopada 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525  i poz. 1960) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Statucie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącym 

załącznik do zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego 

poz. 779), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

1) Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w dniu 1 grudnia 2015 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z późn. zm.), w związku 
z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009n r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.) Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do 
zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.



„12)  realizacji zadań Wojewody wynikających z ustawy  o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju przekazanych na podstawie porozumień zawartych pomiędzy ministrem właściwym 
do spraw rozwoju regionalnego a Wojewodą Lubuskim;”

2) w § 5 uchyla się ust. 2;

3) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  zdrowie w zakresie koordynowania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.”

4) w § 24 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  rozwój wsi w zakresie scalania i wymiany gruntów oraz gleboznawczej klasyfikacji 
gruntów.”

5) w § 32 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  nadzór nad wprowadzaniem, rozprzestrzenianiem oraz pracami z wykorzystaniem 
organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych 
przez organizmy kwarantannowe lub niespełniających wymagań specjalnych oraz roślin, 
produktów roślinnych lub przedmiotów, których wprowadzenie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie jest zakazane;”

6) w § 38 w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c)  zawiadomień o kontrolach okresowych dotyczących budynków o powierzchni zabudowy 
przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu 
przekraczającej 1000 m2”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Wojewoda Lubuski

Władysław Dajczak




