
ZARZĄDZENIE NR 14 

DYREKTORA GENERALNEGO 

LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 

W GORZOWIE WLKP. 

z dnia 17  maja 2022 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d oraz ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, z późn. zm.) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 17 Dyrektora Generalnego Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 

Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3, 

b) uchyla się ust. 4, 

c) w ust. 6 w pkt 14 kropkę na końcu zdania zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 15 o brzmieniu: 

„15) prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, odraczaniem lub 

rozkładaniem na raty płatności należności z tytułu gospodarowania 

nieruchomościami.”; 

2) w § 8: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Stanowisko ds. budżetu;”,  

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zadań stanowiska ds. budżetu należy:  

1) prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem wykorzystania dotacji 

celowych udzielanych z budżetu państwa powiatom na zadania z zakresu 

administracji rządowej na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa;  

2) planowanie i realizacja budżetu dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w zakresie 

przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej;  

3) planowanie i realizacja budżetu dla rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie 

przekazywania gminom dotacji celowej na fundusz sołecki;  

4) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków na wypłatę 

odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną 

ochroną oraz za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne na obszarach 

niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz współpraca w tym zakresie 

z samorządem województwa;  



5) planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie wydatków w ujęciu 

tradycyjnym oraz mierników określających stopień realizacji celów w układzie 

zadaniowym;  

6) opracowanie propozycji projektu harmonogramu dochodów i wydatków części 

85/08 – województwo lubuskie w zakresie gospodarki mieszkaniowej;  

7) weryfikacja wniosków dysponentów budżetu wojewody o dodatkowe środki 

z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej wojewody lubuskiego; 

8) prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorem wykorzystania dotacji 

celowych udzielonych na zadania własne samorządowi Województwa Lubuskiego 

na funkcjonowanie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; 

9) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem gminom utraconych dochodów  

z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych  

i rezerwatach przyrody;  

10) sporządzanie projektów umów o udzielenie dotacji na zadania bieżące z zakresu 

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 

powiaty; 

11) nadzór nad samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z ustawy 

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;  

12) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem dotacji przekazanej 

na opracowanie naprawczych programów ochrony powietrza oraz hałasu dla stref, 

w których stwierdzono przekroczenie norm emisji;  

13) planowanie i realizacja zakupów w ramach środków będących w dyspozycji 

Wydziału; 

14) prowadzenie kontroli wykonywania przez organy samorządu terytorialnego 

zadań z zakresu administracji rządowej, w zakresie wynikającym z właściwości 

Wydziału.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

DYREKTOR GENERALNY 

 

Roman Sondej 

 


