ZATWIERDZAM

Joachim Brudziński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji1)

Warszawa, dnia 24 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 17 grudnia 2018 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 2017 r. poz. 2234) 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 oraz z 2017 r. poz. 131 i poz. 1180) wprowadza się następujące zmiany:

1) Prezes

Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w dniu 18 stycznia 2018 r. upoważnił 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 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz.
2234) Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzania statutów oraz
zmian statutów urzędów wojewódzkich.

1) w § 8 w pkt 6 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w
brzmieniu:
„7) Wojewódzka rada kombatancka;
8) Wojewódzka rada konsultacyjna do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz
osób represjonowanych z powodów politycznych.”;
2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zadań Biura należy obsługa wojewódzkiej rady kombatanckiej, wojewódzkiej rady
konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych
z powodów politycznych i Zespołu Doradców Wojewody.”;
3) w § 21 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zdrowie w zakresie systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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