


 ROCZNY PLAN KONTROLI  NA 2011 ROK 

Lp Nazwa i adres 
kontrolowanej jednostki 

Temat kontroli
(rodzaj, zakres i przedmiot)

Termin 
kontroli 

Symbol 
Wydziału

1. Józef Oleksy, zam. Nowy Sącz 
ul. Kilińskiego 92, 
Stacja Paliw w Brzeznej

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie gospodarki ściekowej – przegląd ustaleń 
pozwoleń  wodnoprawnych  na  odprowadzanie 
ścieków a także realizacji tych pozwoleń zgodnie 
z  ustawą  Prawo  Wodne  (decyzje-ORL.I.6223- 
15/07 z dnia 7.05.2007r.).

I ORL

2. Waldemar Wiśniowski, zam. 
Kraków, ul. Królewska 361 – 
zespół mieszkaniowy 
wielorodzinny 
w Krynicy – Zdroju , 
ul. Kraszewskiego

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  ściekowej  przegląd  ustaleń 
pozwoleń  wodnoprawnych  na  odprowadzanie 
ścieków a także realizacji tych pozwoleń zgodnie 
z  ustawą  Prawo  Wodne  (decyzja-ORL.I.6223-
19/07 z dnia 21.06.2007r.r.).

I ORL

3. Tomasz Michalik, zam. Krynica 
ul. Popiełuszki 4 – zabudowa 
wielorodzinna z funkcją usługowo 
– turystyczną w Krynicy Wsi, 
ul. Ludowa

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie gospodarki ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń  wodnoprawnych  na  odprowadzanie 
ścieków a także realizacji tych pozwoleń zgodnie 
z  ustawą  Prawo  Wodne(decyzja-ORL.I.6223- 
30/05, z dnia 8.12.2005r.).

I ORL

4. “AKTIV”
Sp. z o. o.
Muszyna Złockie 78

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.02.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-42/06,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

I ORL

5. Henryk Hajdziński
W.P.P.H.U.
“HATRON ELECTRONIC”
Kraków
ul. Radzikowskiego 51

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 27.03.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-5/07,  a  także  realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

I ORL

6. Mateusz Świgut
FUH “MAESTRO”
w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 30

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 02.05.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-11/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

I ORL

7. ZPUH „MAR-PLAST”
Barbara Marcisz
Piątkowa 322

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

I ORL

8 THUT „HEBDEX” Naprawa 
Samochodów Powypadkowych
 Hebda Zbigniew
Mystków 286

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

I ORL



9 Wykonawca wg. złożonego 
projektu

Kontrola  w  zakresie  wykonywania  prac 
geologicznych  objętych  zatwierdzonymi 
projektami  (art. 102, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze).

I
1 kontr.

ORL
.

10 Koło Łowieckie"Łoś" w Łososine 
Dolnej Michalczowa 85 
33-314 Łososina Dolna

Przestrzeganie  warunków  umowy  o  dzierżawę 
obwodów łowieckich. I ORL

11 „Krynica – Zdrój”
Sp. z o. o. Żywiec
ul. Nimasów 8

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 17.09.2003 r., 
znak:  ORL.II.6223/13/03,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

II ORL

12 Spółdzielnia Pracy Przemysłu 
Spożywczego “POSTĘP” 
w Krynicy - Zdroju

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych: z dnia 28.10.2003 r., 
znak:  ORL.II.6223/16/03,  a  także realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

II ORL

13 Fabryka Okien “DAKO” 
w Biczycach Dolnych 185

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych:  z dnia 25.11.2003 r., 
znak:  ORL.II.6223/20/03,  a  także realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

II ORL

14 Burmistrz Starego Sącza - 
odcinek drogi gminnej 
w Starym Sączu ul. Bandurskiego

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie gospodarki ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń  wodnoprawnych  na  odprowadzanie 
ścieków a także realizacji tych pozwoleń zgodnie 
z  ustawą Prawo Wodne  (  decyzja-  ORL.I.6223-
23/07 z dnia 28.06.2007r.).

II ORL

15 „WAC-WOJ” FHPUT
Sośnie Dolne 18a

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

II ORL

16 „HABART” Auto-Diagnostyka-
Service s.c.
Powroźnik 39

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

II ORL

17 Wykonawca wg. złożonego 
projektu

Kontrole  w  zakresie  wykonywania  prac 
geologicznych  objętych  zatwierdzonymi 
projektami  ( art. 102, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze ).

II
dwie 
kontr.

ORL
.

18 Zakład Kamienia Budowlanego 
„SKALNIK” Sp. z o.o.  
w Barcicach

Kontrole  w  zakresie  wykonywania  przez 
przedsiębiorcę  uprawnień  z  tytułu  udzielonej 
koncesji  (  art.  102,  ust.  1,  pkt.  2  ustawy Prawo 
geologiczne  i  górnicze  )  Złoże  piaskowca 
magurskiego „BARCICE 1” w Barcicach.

II
1

kontr.
ORL

19 Urząd Gminy Łabowa Realizacja  porozumienia  w  zakresie  cechowania 
drewna  i  wystawiania  świadectw  legalności 
pozyskania drewna.

II ORL



20 Małgorzata Hankus
i Stanisław Ślipek
Lipnica Wielka 74

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 23.12.2003 r., 
znak:  ORL.II.6223/24/03,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

II ORL

21 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Łącku

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia19.01.2004r., 
znak:  ORL.II.6223/27/03,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne

II ORL

22 “PARKUR-BIS”
Sp. z o. o.
Mochnaczka Wyżna

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych:  z dnia 15.01.2007 r, 
znak:  ORL.II.6223-44/06,  a  także realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne

II ORL

23 Tadeusz Górowski
Jelna 107

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 13.02.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-1/07,  a  także  realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne

II ORL

24 Spółka Wodociągowa 
w Ptaszkowej
Ptaszkowa 444

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych:  z dnia 07.03.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-2/07,  a  także  realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne

II ORL

25 Roman Leśniak
Nowy Sącz
ul. Browarna 44/17

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 27.04.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-4/07,  a  także  realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne

II ORL

26 Nadleśnictwo Gorlice 
38- 333 Zagórzany 343

Realizacja  porozumienia  w zakresie  powierzenia 
nadzoru  nad  gospodarką  leśną  w  lasach  nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa

II ORL

27 Urząd Gminy Rytro Realizacja  porozumienia  w  zakresie  cechowania 
drewna  i  wystawiania  świadectw  legalności 
pozyskania drewna

III ORL

28 Firma ALMAR Ludwik Pawlik – 
Stacja Paliw w Rytrze

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie gospodarki ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń  wodnoprawnych  na  odprowadzanie 
ścieków a także realizacji tych pozwoleń zgodnie 
z ustawą Prawo Wodne (decyzjaORL.I.6223/6/02 
z dnia 7.11.2002r.).

III ORL

29 Fabryka Okien „DAKO” 
Sp. z o.o.
Biczyce Dolne 185

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach

III ORL

30 „Masspol” Sp. z  o.o.
Zubrzyk 101

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

III ORL



z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

31 Wykonawca wg. złożonego 
projektu

Kontrole  w  zakresie  wykonywania  prac 
geologicznych  objętych  zatwierdzonymi 
projektami  ( art. 102, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze ).

III
dwie 
kontr.

ORL

32 Jan Górka
Zakład Produkcji Materiałów 
Budowlanych,  Nowy Sącz
ul. Obłazy 2

Kontrola  w  zakresie  wykonywania  przez 
przedsiębiorcę  uprawnień  z  tytułu  udzielonej 
koncesji  (  art.  102,  ust.  1,  pkt.  2  ustawy Prawo 
geologiczne  i  górnicze  )  Złoże  piaskowca 
„CIENIAWA” w m.Cieniawa.

III ORL

33 Nadleśnictwo Stary Sącz 
ul. Magazynowa 5 
33-340 Stary Sącz

Realizacja  porozumienia  w zakresie  powierzenia 
nadzoru  nad  gospodarką  leśną  w  lasach  nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa.

III ORL

34 Zbigniew Szubryt Zakład 
Masarski “Szubryt” 
Chełmiec ul. Węgierska 50

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 26.03.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-6/07,  a  także  realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

35 Spółka Wodociągowa
Mystków 2

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 24.04.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-8/07,  a  także  realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

36 Stefan Pasoń
Łącko

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych:  z dnia 12.04.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-10/07,  a  także realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

37 “GALICJANKA II Q”
Sp. z o. o.

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 26.04.2007 r., 
znak: ORL.II.6223-12/07 oraz z dnia 30.11.2007 
r.,  znak:  ORL.II.6223-36/07,  a  także  realizacji 
tego pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

38 Sadowniczy Zakład 
Doświadczalny, Instytut 
Sadownictwa i Kwiaciarstwa
Brzezna Sp. z o. o. 
Brzezna 1

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 19.04.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-13/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

39 “MULTIVITA” Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Annopol 20

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego z dnia 20.06.2007 r., 
znak: ORL.II.6223-17/07 oraz z dnia 04.01.2008 
r.,  znak:  ORL.II.6223-41/07,  a  także  realizacji 
tego pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

40 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Mineral Complex”Sp. Z o.o 

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie gospodarki wodno- ściekowej - przegląd 

IV ORL



w Krynica – Zdrój ul. Wiejska 52 
– rozlewnia wód

ustaleń  pozwoleń  wodnoprawnych   a  także 
realizacji tych pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo 
Wodne   (decyzja-ORL.I.6223/30/07  z  dnia 
4.09.2007r.).

41 Stolbud Pruszyński Sp.z.o.o. 
Biała Niżna 441

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska:
− w  zakresie  ochrony  powietrza  zgodnie 

z ustawą Prawo ochrony środowiska;
− w  zakresie  gospodarki  odpadami  zgodnie 

z ustawą o odpadach.

IV ORL

42 Wykonawca wg. złożonego 
projektu

Kontrola  w  zakresie  wykonywania  prac 
geologicznych  objętych  zatwierdzonymi 
projektami (art. 102, ust. 1, pkt. 3 ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze).

IV
1 kontr.

ORL

43 Koło Łowieckie "Ponowa" 
w Rożnowie 33-316 Rożnów137

Przestrzeganie  warunków  umowy  o  dzierżawę 
obwodów łowieckich. IV ORL

44 “MASSPOL”
Sp. z o. o. z/s
w Zubrzyku
Zubrzyk 101

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych:  z dnia 12.07.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-21/07,  a  także  realizacji  tych 
pozwoleń -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

45 Wójt Gminy Grybów Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 02.08.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-22/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

III ORL

46 F.H.U. “MIPOL”
P. Mikulec, M.I.B. Plata Sp. j.
Skup i Ubój Zwierząt Rzeźnych, 
Sprzedaż Mięs Import – Export 
Moszczenica Wyżna 72

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 07.09.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-25/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

IV ORL

47 Andzej Zych
FERMA DROBIU
w Gołkowicach Dolnych

Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 21.08.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-26/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

IV ORL

48 Wójt Gminy Łososina Dolna Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 05.09.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-27/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

IV ORL

49 Wójt Gminy Nawojowa Przestrzeganie  zasad  ochrony  środowiska  w 
zakresie  gospodarki  wodnej  -  przegląd  ustaleń 
pozwolenia wodnoprawnego  z dnia 28.12.2007 r., 
znak:  ORL.II.6223-38/07,  a  także realizacji  tego 
pozwolenia -zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

IV ORL

50. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
ul.  Nadbrzeżna  3
33-380  Krynica Zdrój

Analiza  rozliczania  godzin  ponadwymiarowych 
pracowników  pedagogicznych  
i niepedagogicznych. I EKS.II



51. Zespół Szkół 
33-393 Marcinkowice

Analiza rozliczania godzin ponadwymiarowych 
pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych. II EKS.II.

52. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
33-312  Tęgoborze

Działalność organizacyjna szkoły. 
 IV EKS.II.

53. Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
ul. Stara  Droga  1
33-380 Krynica-Zdrój

Działalność organizacyjna  placówki.
IV EKS.II.

54. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Szpital 
im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Realizacja zadań statutowych, dostępność i 
poziom udzielanych świadczeń oraz prawidłowość 
gospodarowania mieniem w 2010 r. I WSS

55. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe 
w Nowym Sączu

Realizacja zadań statutowych, dostępność i 
poziom udzielanych świadczeń oraz prawidłowość 
gospodarowania mieniem w 2010 r.

I WSS

56. Małopolski Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień 
w Nowym Sączu

Realizacja zadań statutowych, dostępność i 
poziom udzielanych świadczeń oraz prawidłowość 
gospodarowania mieniem w 2010 r.

I WSS

57. Urząd Gminy Chełmiec Dokonanie sprawdzenia realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej. I WSS

58. Urząd Gminy Łącko Dokonanie sprawdzenia realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej. II WSS

59. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Szpital 
im. dr J. Dietla w Krynicy Zdroju

Realizacja obowiązku dyrektora sp zoz, o którym 
mowa w art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej w roku 2008, 2009, 
2010.

II WSS

60. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej – Sądeckie 
Pogotowie Ratunkowe 
w Nowym Sączu

Realizacja obowiązku dyrektora sp zoz, o którym 
mowa w art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej w roku 2008, 2009, 
2010.

II WSS

61. Małopolski Ośrodek Profilaktyki 
i Terapii Uzależnień 
w Nowym Sączu

Realizacja obowiązku dyrektora sp zoz, o którym 
mowa w art. 59a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej w roku 2008, 2009, 
2010.

II WSS

62. Urząd Gminy Rytro Dokonanie sprawdzenia realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej. III WSS

63. Urząd Miejski Krynica Zdrój Dokonanie sprawdzenia realizacji zadań z zakresu 
obrony cywilnej. IV WSS

64. Urząd Gminy Łącko Wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej 
prowadzonych  przez  gminy  na  podstawie 
zawartych porozumień.

I GB

65. Urząd Miata i Gminy Piwniczna 
Zdrój

Wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej 
prowadzonych  przez  gminy  na  podstawie 
zawartych porozumień.

II GB

66. Urząd Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna

Wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej 
prowadzonych  przez  gminy  na  podstawie 
zawartych porozumień.

III GB



67. Urząd Gminy Korzenna Wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej 
prowadzonych  przez  gminy  na  podstawie 
zawartych porozumień.

IV GB

68. I Liceum Ogólnokształcących 
w Starym Sączu Gospodarka nieruchomościami. I GB

69. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Krynicy Zdroju Gospodarka nieruchomościami. II GB

70. Liceum Ogólnokształcące 
w Muszynie Gospodarka nieruchomościami. III GB

71. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Tęgoborzy Gospodarka nieuchomościami. IV GB

72. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
Krynica - Zdrój

Ogólnopojęte  bezpieczeństwo,  higiena  pracy 
i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym 
zwróceniem uwagi:
– ryzyko zawodowe pracowników,
– szkolenie   bhp  pracowników  oraz 

przeszkolenia uczniów,
– badania profilaktyczne pracowników,
– warunki  lokalowe  w  szkole  na  potrzeby 

dydaktyczne (pracownicy, uczniowie), w tym; 
temperatura, oświetlenie,wyposażenie,

– organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej 
nad uczniami

I BHP

73. Zespół Szkół
Marcinkowice

Ogólnopojęte  bezpieczeństwo,  higiena  pracy 
i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym 
zwróceniem uwagi:
– ryzyko zawodowe pracowników,
– szkolenie   bhp  pracowników  oraz 

przeszkolenia uczniów,
– badania profilaktyczne pracowników,
– warunki  lokalowe  w  szkole  na  potrzeby 

dydaktyczne (pracownicy, uczniowie), w tym; 
temperatura, oświetlenie,wyposażenie,

– organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej 
nad uczniami

II BHP

74. Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych
Tęgoborze

Ogólnopojęte  bezpieczeństwo,  higiena  pracy 
i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym 
zwróceniem uwagi:
– ryzyko zawodowe pracowników,
– szkolenie   bhp  pracowników  oraz 

przeszkolenia uczniów,
– badania profilaktyczne pracowników,
– warunki  lokalowe  w  szkole  na  potrzeby 

dydaktyczne (pracownicy, uczniowie), w tym; 
temperatura, oświetlenie,wyposażenie,

– organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej 
nad uczniami

IV BHP

75. Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna

Ogólnopojęte  bezpieczeństwo,  higiena  pracy 
i nauki (pracownicy i uczniowie) ze szczególnym 

IV BHP



Krynica - Zdrój zwróceniem uwagi:
– ryzyko zawodowe pracowników,
– szkolenie   bhp  pracowników  oraz 

przeszkolenia uczniów,
– badania profilaktyczne pracowników,
– warunki  lokalowe  w  szkole  na  potrzeby 

dydaktyczne (pracownicy, uczniowie), w tym; 
temperatura, oświetlenie, wyposażenie,

– organizacji  profilaktycznej  opieki  zdrowotnej 
nad uczniami

76. Wybrane szkoły podległe 
Powiatowi Nowosądeckiemu

Zespół Szkół Zawodowych 
Drzewno – Mechanicznych 
Stary Sącz

Liceum Ogólnokształcące     
Stary Sącz

Zespół Szkół Zawodowych
Grybów

Zespół Szkół  Rolniczych 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego Nawojowa

Wypadkowość  wśród  uczniów  za  okres  od 
1  września  2010  r.  do  31  sierpnia  2011  r; 
wypadkowość  pracowników  za  okres  od 
1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli (jesień 2011 r.), 
porównanie  wypadkowości  wśród  uczniów  do 
poprzedniego roku szkolnego.
Szeroko  pojęta  profilaktyka  powypadkowa 
ograniczająca  lub  eliminująca  wypadkowość 
wśród uczniów oraz pracowników.

Choroby zawodowe pracowników, dokumentacja, 
rejestr  chorób  zawodowych,  profilaktyka 
przeciwdziałania chorobom zawodowym

IV BHP

77. Marian Kaczor FHU
Gufrowany,
33-340 Stary Sącz,
ul. Cyganowice 93d 

Wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne,  plac do 
wykonywania manewrów,  pojazdy przystosowane 
do nauki jazdy, uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania, 
- dokumentacja: książka ewidencji osób 
szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, 
zaświadczenia o ukończeniu kursu.

II KT

78.  Szkoła Nauki Jazdy „ADAM”,
Adam Miłkowski,
33-322 Jelna 189

Wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne,  plac do 
wykonywania manewrów,  pojazdy przystosowane 
do nauki jazdy, uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania, 
- dokumentacja: książka ewidencji osób 
szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, 
zaświadczenia o ukończeniu kursu.

III KT

79. Ośrodek Szkolenia Kierowców
 „FORMUŁA L”,
Ireneusz Kapusta,
 33-390 Łącko,
Rynek 1 

Wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): warunki 
lokalowe, środki dydaktyczne,  plac do 
wykonywania manewrów,  pojazdy przystosowane 
do nauki jazdy, uprawnienia  instruktorów,
- przebieg procesu nauczania, 
- dokumentacja: książka ewidencji osób 
szkolonych, karty przeprowadzonych zajęć, 
zaświadczenia o ukończeniu kursu.

IV KT

80. HABART s.c.,
Powroźnik 39,
33-370 Muszyna

-   zgodność  stacji  z  wymaganiami,   o  których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 

I KT



r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

81. Firma Handlowo – Usługowa 
“GRÓD”,
Podegrodzie 302,
33-386 Podegrodzie

-   zgodność  stacji  z  wymaganiami,   o  których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

I KT

82. Spółdzielczy Zakład 
Produkcyjno-Usługowy
w Grybowie,
33-330 Grybów,

          Biała Niżna

-   zgodność  stacji  z  wymaganiami,   o  których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

I KT

83. Firma „Mo-BRUK”
Józef Mokrzycki
Spółka Komandytowa,
Łęka Siedlecka,
33-321 Siedlce

- zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

I KT

84. Firma Mechanika Pojazdowa 
Jan Bednarek  Łęki 73, 
33-314 Łososina Dolna 

-   zgodność  stacji  z  wymaganiami,   o  których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

II KT

85. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o.,
Powroźnik 140,
33-370 Muszyna

-   zgodność  stacji  z  wymaganiami,   o  których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
-  prawidłowość  prowadzenia  wymaganej 
dokumentacji.

II KT

86. Eugeniusz Pawłowski,
Bilsko 194,
33-314 Łososina Dolna

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

II KT



87 EXPRESS AUTO SERWIS
Wojciech Sowa,
Wielopole 140,

           33-311 Wielogłowy 

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

II KT

88. TOYOTA
Auto-Complex   Sp. z o.o.,
Wielogłowy 188,
33-311 Wielogłowy,

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

III KT

89 ŁĄCKO COMPANY s.c.
 Zawodzie 2,
33-380 Krynica-Zdrój

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

III KT

90. Diagnostyka Samochodowa 
„AUTO-Test” s. c., 
ul. Magazynowa 5,
33-340 Stary Sącz

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

III KT

91. Zakład Produkcyjno-Usługowo-
Handlowy „KARMOT  II” s. c
A.E.J. Kieć
ul. Kościuszki 30
33-330  Grybów 

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

III KT

92. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe
Sławomir Szewczyk,
Gołkowice Dolne 181,
33-388 Gołkowice Dolne 

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

IV KT

93. „LITWIŃSKI” Transport-Sprzęt-
Budownictwo
Tęgoborze 160,

         33-312  Tęgoborze

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 

IV
KT



- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

94. Firma Handlowo-Usługowa
“GRÓD” Zofia Czop,
33-393 Marcinkowice 437

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

IV KT

95. „OWOPOL” Rusnarczyk i Koza 
Spółka Jawna,
Łącko 710,
33-390 Łącko 

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

IV KT

96. „ROB-MET”Robert Bednarski,
Rożnów 28,
33-316 Rożnów

-  zgodność stacji z wymaganiami,  o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 
r. Nr  108, poz. 908, z późn. zm.),
- prawidłowość wykonywania badań technicznych 
pojazdów, 
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji.

IV KT

97. Usługi Transportowe
 Jeż Marek,
Świniarsko 301,
33-395 Chełmiec 

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

I KT

98. Nieregularny Transport Osób s.c. 
Sekuła Wojciech – Sekuła 
Grzegorz,
Biała Wyżna 246,
33-330 Grybów

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

I KT

99. Biuro Obsługi Turystycznej 
Wynajem Autokarów, Doradztwo 
Turystyczne  Józef Piwowar,
Rynek 11,
33-350 Piwniczna-Zdrój

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

I KT

100. Transport Osobowy, 
Kościółek Bogusława,
Kamionka Wielka 139,
33-334 Kamionka Wielka

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 

I KT



poz. 874, z późn. zm.).

101. Lasoń Zdzisław,
ul. Czarny Potok 23/74
33-380 Krynica-Zdrój

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

I KT

102 Przewóz Osobowo-Towarowy s.c. 
Piotr Majewski & Dariusz 
Majewski,
Podegrodzie 243,
33-386 Podegrodzie

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

II KT

103. OLEKSY Mieczysław 
„REPROBUS”, 
ul. Leszczynowa 41,
33-330 Grybów

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

II KT

104. „ROMIBUS”, Oleksy Roman,
ul. Leszczynowa 41,
33-330 Grybów 

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

II KT

105. Przewóz Osób i Towaru, 
 Izworski Aleksander,
ul. Sobieskiego 11,
33-350 Piwniczna-Zdrój

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. Z  2007 r. Nr 
125, poz. 874, z późn. zm.).

II KT

106. Firma Handlowo-Usługowa
„RAFAEL”, 
Rafał Woźniak,
ul. Nadbrzeżna 11,
33-350 Piwniczna-Zdrój

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

II KT

107. Firma Handlowo-Usługowa,
Stec Stanisław,
Olszana 173,
33-386 Podegrodzie

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

III KT

108. Transport Ciężarowy,
Aleksander Jabrocki,

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,

III KT



Łomnica-Zdrój 306,
33-350 Piwniczna-Zdrój

-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

109. Firma H.P.U.,
Cabała Stanisław,
Podegrodzie 358,
33-386 Podegrodzie

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

III KT

110. Usługi Transportowo-Sprzętowo-
Handlowe,
Mrzygłód Wiesław,
Tropie 143,
33-316 Rożnów

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

III KT

111. Przedsiębiorstwo Transportowe - 
Sromek Aleksander,
Zawadka 77,
33-312 Tęgoborze

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

III KT

112. Działalność Usługowo-Handlowa 
Transport, Usługi świadczone 
koparką Robert Chronowski,
Krużlowa Wyżna 133,
33-330 Grybów

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

III KT

113. Żytkowicz Piotr „ŻEMP”,
Borownice 59,
33-350 Piwniczna-Zdrój

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

IV KT

114. Usługi Transportowe 
„GANCARCZYK”,
Gancarczyk Janusz,
Długołęka Świerkla 34,
33-386 Podegrodzie

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. Z  2007 r. Nr 
125, poz. 874, z późn. zm.).

IV KT

115. „KATRANS” - Kotlarz Andrzej,
Brzezna 204,
33-386 Podegrodzie

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 

IV KT



o transporcie drogowym (Dz. U. Z  2007 r. Nr 
125, poz. 874, z późn. zm.).

116. Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „TOMEK” Spółka 
Jawna T. Tarasek,  T. Szczecina,
Stróże 575,
33-331 Stróże

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. Z  2007 r. Nr 
125, poz. 874, z późn. zm.).

IV KT

117. Usługi Transportowe - 
Oleksy Krzysztof,
Biała Niżna 444,
33-330 Grybów

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie warunków będących  podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

IV KT

118. Usługi Transportowe,
Karpiel Piotr,
Bilsko 166,
33-314 Łososina Dolna

-zgodność prowadzonej działalności  z warunkami 
licencji, zezwolenia lub zaświadczenia,
-spełnianie  warunków  będących   podstawą 
wydania  licencji,  zezwolenia  lub  zaświadczenia, 
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. 
o transporcie drogowym (Dz. U. z  2007 r. Nr 125, 
poz. 874, z późn. zm.).

IV KT

119. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział KP

Prowadzenie  rejestru  upoważnień  oraz 
pełnomocnictw  do  załatwiania  spraw  oraz 
wydawania decyzji w imieniu Starosty I KA

120. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział FN
ul. Strzelecka 1

Gospodarka   kasowa.
I KA

121 Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział GB /FN Realizacja dochodów z opłat geodezyjnych I KA

122 Urząd Miasta w Nowym Sączu 
Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Nowym Sączu, 
ul. Broniewskiego 5. 

Kontrola  zgodności  wydatków  poniesionych  na 
prowadzenie  PPP  do  kwoty  dotacji  przekazanej 
przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu za 
2010

I
Zespół 

Kontrolujący 
KA /EKS 

123. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu Wydział KT Kontrola i nadzór nad przewoźnikami rzeczy. II KA

124. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział EKS / GB 

Współpraca  z  wydziałem GB w zakresie  najmu 
i  dzierżawy  nieruchomości  podległych  szkół 
i placówek.

II
KA

125. Samodzielne stanowisko BHP / 
Zespół do spraw Osobowych

Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych 
nowo zatrudnianych pracowników współpraca  w 
Zespołem do spraw Osobowych 

II
KA

126. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział AD/FN

Przygotowanie   przeprowadzenie  i  rozliczenie 
inwentaryzacji  za 2010 r. III KA

127. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu  Wydział ORL

Dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodno 
- prawnych wydanych po 2006 r. IV KA



128. Starostwo Powiatowe w Nowym 
Sączu - wszystkie komórki 
organizacyjne

Kontrola  terminowości  załatwiania  spraw   - 
system LOGITO. I-IV KA

129. Cech Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości w Nowym 
Sączu, prowadzona przez 
Zasadniczą Szkołę Zawodową 
w Muszynie Złockiem 

Kontrola  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  377/XXXVII 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 
2010 r. kwoty dotacji przekazanej przez Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu za 2010 r.

IV 
Zespół 

Kontrolujący 
KA /EKS 

130. Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Izby Rzemiosła i 
Przedsiębiorczości Krynica 
ul. Piłsudskiego 91

Kontrola  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  377/XXXVII 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 
2010 r. kwoty dotacji przekazanej przez Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu za 2010 r.

IV  
Zespół 

Kontrolujący 
KA /EKS 

131. Zasadnicza Szkoła Zawodowe 
„Praktyk „ w Wielogłowach 

Kontrola  zgodnie  z  Uchwałą  Nr  377/XXXVII 
Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 26 marca 
2010 r. kwoty dotacji przekazanej przez Starostwo 
Powiatowe w Nowym Sączu za 2010 r.

IV
Zespół 

Kontrolujący 
KA /EKS 
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