
ZARZĄDZENIE NR 62/2018
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 57/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli na 2018 rok

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 995 z późn. zm.) oraz  § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 załącznika do Zarządzenia nr 18/2018 Starosty 
Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli, 
zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany do rocznego planu kontroli na 2018 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

Marek Kwiatkowski
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Lp. 
Nazwa i adres

kontrolowanej jednostki
Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Wydział 

1 Urząd Gminy 
w Piwnicznej Zdroju 

Wyłączenia z produkcji rolnej.
GN

2

Urząd Miasta i Gminy
Uzdrowiskowej Muszyna

ul. Rynek 31
33-370 Muszyna 

Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

3

Urząd Gminy 
Gródek nad Dunajcem 

33-318 Gródek nad
Dunajcem 54 

Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

4

Urząd Miejski w
Grybowie 

ul. Rynek 12
33-330 Grybów 

Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony
Cywilnej (ochrony ludności)

PCZK

5

Urząd Gminy 
Kamionka Wielka 

33-334 Kamionka Wielka
5

Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony
Cywilnej (ochrony ludności) 

PCZK

6
Urząd Gminy
Podegrodzie

Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony
Cywilnej (ochrony ludności) 

PCZK

7

Sławomir Totoś
Nauka Jazdy,
Kamianna 54,

33-336 Łabowa

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

8

Grzegorz Motyka
Szkolenie Kandydatów na

Kierowców
i Kierowców Pojazdów

Mechanicznych,
Osiedle Biała Wyżna 290,

33-330 Grybów

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

9

„Litwiński”
Transport - Sprzęt-

Budownictwo
Piotr Litwiński,
Tęgoborze 337,

33-312 Tęgoborze

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

10

Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe

„Lider” s.c.,
Podrzecze 92,

33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

11 Przemysław Skoczeń - wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): KT
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Perfect Driver
Ośrodek Szkolenia

Kierowców,
33-340 Stary Sącz,
ul. Dąbrowskiego 6

warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

12

Stanisław Bugara
OSK,

Koniuszowa 216,
33-326 Mogilno

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

13

Marek Litwiński
Firma Transportowo-

Usługowa,
Łososina Dolna 209,

33-314 Łososina Dolna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

14

Krzysztof Groń
Małopolskie Centrum
Szkolenia Kierowców

„Fuks”,
Królowa Polska 44,

33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

15

Iwona Skut
Ośrodek Szkolenia

Kierowców
Skuter,

Podegrodzie 406,
33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

16

Jerzy Ptaszkowski,
Ośrodek Szkolenia

Kierowców
Jurek Ptaszkowski,
Królowa Górna 67,

33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

17

Jeremiasz Ptaszkowski -
Nauka Jazdy i Pilotażu

VMAX,
33-330 Grybów,
ul. Kościuszki 5

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

18 Marian Ptaszkowski
Szkolenie Kierowców,

Królowa Górna 53,
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  

KT
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instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

19

Artur Ziaja - Prywatna
Nauka Jazdy,

33-340 Stary Sącz,
ul. Żwirki i Wigury 22

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

20

Paweł Mikulski - Ośrodek
Szkolenia Kierowców

„Kloss”,
Krużlowa Wyżna 137,

33-325 Krużlowa Wyżna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

21

Ireneusz Kapusta
Ośrodek Szkolenia

Kierowców
FORMUŁA „L”,
Podegrodzie 10,

33-386 Podegrodzie

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

22

START
Gromala Paulina

Królowa Górna 104
33-334 Kamionka Wielka

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

23

Roman Surma
Ośrodek Szkolenia

Kierowców
„AUTO-LUZ”,
Jastrzębik 41a,

33-370 Muszyna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

24

Albert Słaby „AS”
Ośrodek Szkolenia

Kierowców,
Łazy Biegonickie 32,

33-340 Stary Sącz

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

25 Auto-Szkoła
OSK „STOP”

Sezonowe Usługi
Narciarskie

Ryszard Zieliński,
Żegiestów 51,

33-370 Muszyna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 

KT
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karty przeprowadzonych zajęć

26

Akademia Transportu
Drogowego
Anna Olech,

Biczyce Dolne 142,
33-395 Chełmiec

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

27

Ośrodek Szkolenia
Kierowców

Anna Szarata,
Wielogłowy 200,

33-311 Wielogłowy

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

28

P.H.U.P. Ośrodek
Szkolenia Kierowców

Marek Górowski,
Dąbrowa 154,

33-311 Dąbrowa

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,

– dokumentacja: ewidencja osób 
szkolonych, karty przeprowadzonych 
zajęć

KT

29

Marek Marczyk - Nauka
Jazdy,

33-340 Stary Sącz,
ul. Batorego 5

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

30

Ośrodek Szkolenia
Kierowców
„LEŚNIAK”

Stanisław Leśniak,
Witowice Dolne,

33-314 Łososina Dolna

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

31

ETB - GROUP
Edward Olech,

Biczyce Dolne 17,
33-395 Chełmiec

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT

32

PHU MULTI-KOM
Grzegorz Zieliński,

33-380 Krynica-Zdrój,
ul. Kraszewskiego 162a

- wyposażenie ośrodka szkolenia (szkoły): 
warunki lokalowe, środki dydaktyczne, plac do
wykonywania manewrów,  pojazdy 
przystosowane do nauki jazdy, uprawnienia  
instruktorów,
- przebieg procesu nauczania,
- dokumentacja: ewidencja osób szkolonych, 
karty przeprowadzonych zajęć

KT
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33

BETONIARNIA JANIK
SPÓŁKA JAWNA

33-386 Podegrodzie
Podegrodzie 357

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)KT

KT

34

Usługi Transportowe
Grażyna Klimczak

33-336 Łabowa
Nowa Wieś 103

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

35

Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa
„RADZIK-BRUK”
Małgorzata Radzik

33-330 Grybów
Kąclowa 363 

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

36

„TRANSPOL” 
Małgorzata Łatka

33-331 Stróże
Stróże 348

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

37

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Nowak Marcin
33-350 Piwniczna-Zdrój

ul. Wilcze Doły 48

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

38

Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa

Tomasz Radziak
33-332 Florynka
Binczarowa 185

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

39 MOTO SOWA Wojciech
Sowa

33-311 Wielogłowy
Wielopole 140

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

-spełnianie warunków będących podstawą 
wydania licencji, zezwolenia lub 
zaświadczenia, określonych w ustawie z dnia 6

KT
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września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. 
U. z  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

40

JAN PAJOR 
FIRMA USŁUGOWO-

HANDLOWA
33-314 Łososina Dolna

Bilsko 101

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

41

Firma Handlowa
„GLOSS” owoce-

warzywa
Jolanta Nessing

33-386 Podegrodzie 
Podrzecze 109

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

42

„AGRAN” Grocholska
Grażyna

33-350 Piwniczna-Zdrój
ul. Węgierska 20

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

43

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Andrzej Mordarski
33-395 Chełmiec

Mała Wieś
Makowa 73

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

44

Józef Sroka 
Firma Produkcyjno-
Handlowo-Usługowa

„ORION”
33-340 Stary Sącz
ul. Krakowska 24

-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  2016 r. poz. 1907, ze zm.)

KT

45

„KARMOT KIEĆ”
Spółka Jawna,

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

46 Firma Usługowo-
Handlowa

Tadeusz Filipowicz
Ptaszkowa 842

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),

KT

Id: C8A668DF-4B00-40A7-9670-B76D2D107558. Przyjęty Strona 6



33-333 Ptaszkowa

- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

47

Firma Handlowo-
Usługowa

Artur Woźniak,
Mszalnica 317,

33-334 Kamionka
Wielka

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

48

Zakład Usługowo-
Handlowo-Produkcyjny
Eugeniusz Pawłowski,
Łososina Dolna 314,

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

49

AUTO JANO
Jan Ogórek,

Nowa Wieś 202 A,
33-336 Łabowa

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

50

HABART Auto-
Diagnostyka Service

Anna, Bartosz, Maciej
Hajduga.,

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

51

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 2012 r. poz. 1137, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

52

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,

– prawidłowość prowadzenia 
wymaganej dokumentacji

–

KT

53 „Mo-BRUK” S.A.
Łęki 115,

33-322 Korzenna

- 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 2012 r. poz. 1137, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,

KT
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- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

54

STANLAK Kompleksowe
Naprawy Powypadkowe,

Pomoc Drogowa 24H
Stanisław Opoka,

33-300 Nowy Sącz,
Librantowa 142

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

55

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

56

„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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,

– prawidłowość prowadzenia 
wymaganej dokumentacji

KT

57

AUTO-TEST-
GROMNIK s.c.

Jan Bednarek, Kazimierz
Bednarek,

33-335 Nawojowa 659

- 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 2012 r. poz. 1137, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

58

MOTO SOWA
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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

59

„LITWIŃSKI” Transport-
Sprzęt-Budownictwo

Piotr Litwiński,
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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),

- prawidłowość wykonywania badań
technicznych pojazdów,

- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

60 Firma Mechanika
Pojazdowa

Jan Bednarek,
Łęki 73,

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),

KT
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33-314 Łososina Dolna

- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,

– prawidłowość prowadzenia 
wymaganej dokumentacji

61

ŁĄCKO COMPANY
s.c.,

ul. 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

62

Spółdzielczy Zakład
Produkcyjno-Usługowy

w Grybowie
z/s w Białej Niżnej,

Biała Niżna,
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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacj

KT

63

Szewczyk FIRMA
MOTORYZACYJNA
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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

64

Szewczyk FIRMA
MOTORYZACYJNA
Sławomir Szewczyk,

Nowa Wieś 203,
33-336 Łabowa

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

65

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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

66

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe

„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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

67 Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej

- zgodność stacji z wymaganiami, o których 
mowa w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 

KT
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Sp. z o.o.,
Powroźnik 140,
33-370 Muszyna

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

68

Edyta Sekuła
Działalność Handlowo-

Usługowa,
Binczarowa 290,
33-332 Florynka

- 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 2017 r., poz. 1260, ze zm.),
- prawidłowość wykonywania badań 
technicznych pojazdów,
- prawidłowość prowadzenia wymaganej 
dokumentacji

KT

69
Urząd Miasta i Gminy

Piwniczna Zdrój

Realizacja porozumienia w zakresie
cechowania drewna i wystawiania świadectw

legalności pozyskania drewna
ORL

70
Nadleśnictwo Nawojowa

ul. Lipowa 1
33-335 Nawojowa

Realizacja porozumienia w zakresie
powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w 

lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa

ORL

71

Urząd Gminy
Uzdrowiskowej w

Muszynie
ul. Rynek 31

33-370 Muszyna

Realizacja porozumienia w zakresie
cechowania drewna i wystawiania świadectw

legalności pozyskania drewna
ORL

72
Nadleśnictwo Piwniczna

ul. Zagrody 32
33-350 Piwniczna Zdrój

Realizacja porozumienia w zakresie
powierzenia nadzoru nad gospodarką leśną w 

lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa

ORL

73

Koło Łowieckie 

Łoś w Łososinie Dolnej

Przestrzeganie warunków umowy o dzierżawę
obwodów łowieckich

ORL

74

Bronisław Plata  P.H.U.
"LOKOMOTIV" 

33-386 Podegrodzie
383;

(zezwolenie 
ORL-I.6233.15.2016)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

75

Jan Plata EXPORT-
IMPORT Artykułów

Przemysłowych i
Spożywczych

z/s 34-650 Tymbark
165

Punkt zbierania
odpadów w

Podegrodziu;
(zezwolenie

 ORL-I.6233.2.2016
 i ORL-I.6233.16.2017)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

76  Łukasz Rams
F.H.U. PLAST-MET

RECYKLING

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia

ORL
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33-340 Stary Sącz, 
ul. Magazynowa 1

(zezwolenie 
ORL-I.6233.21.2014)

2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz
ustawą o odpadach

77

Teresa Śliwa Firma
Handlowa

"DELTAMET"
z/s Stanisław Górny

129
34-105 Wysoka
Punkt zbierania

odpadów w Krynicy –
Zdroju, ul. Nadbrzeżna

2  (zezwolenie 
ORL-I.6233.33.2014)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

78

 Zbigniew Szubryt 
Zakłady Mięsne
33-395 Chełmiec,

 ul. Węgrzynek 50
(pozwolenie 

ORL-I.6224.4.2016)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

79

HYDROMET Sp. z o. o.
33-331 Stróże 522

(pozwolenie 
ORL-I.6224.4.2016 

i ORL-I.6224.11.2015)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

80

Stacja Paliw ORLEN nr
47

33-380 Krynica -Zdrój,
Stara Droga 5
(zgłoszenie 

ORL-I.6221.28.2016)

Przestrzeganie warunków ochrony środowiska
w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

odpadami zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz

ustawą o odpadach

ORL

81
Wykonanie wg złożonego

projektu

Kontrola w zakresie wykonywania prac
geologicznych objętych zatwierdzonymi
projektami (art. 158 pkt 2 ustawy Prawo

geologiczne i górnicze)

ORL

82

Usługi Stolarskie
BEMRX Bartłomiej
Tokarczyk, 33-388

Gołkowice Górne 201

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości)

WR

83 Eat Beat Michał Ziomek,
33-386 Podegrodzie 344

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój

WR
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przedsiębiorczości)

84
HELION Bogdan

Bartusiak, 33-323 Lipnica
Wielka 10

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości)

WR

85

Ruchoma Czcionka
Łukasz Oleksy,

ul.Marcinkowicka 7A, 33-
395 Chełmiec

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości)

WR

86
FlyBar Mateusz Buczek,

33-343 Rytro 474

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości)

WR

87

SIRAL Gabinet
Fizykoterapii Aleksandra

Olszowska,  ul.
Kazimierza Wielkiego 9,

33-300 Nowy Sącz

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój
przedsiębiorczości)

WR

88 Gabinet Kosmetyczny
"SEKRET PIĘKNA"
Urszula Bochenek,

Piątkowa 153, 33-300
Nowy Sącz, miejsce

kontroli: Naszacowice
149, 33-386 Podegrodzie

Kontrola Beneficjenta, który otrzymał dotację 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(potwierdzenie faktu prowadzenia działalności 
gospodarczej; sprawdzenie wykorzystania 
przez Beneficjenta pomocy zakupionych 
towarów lub usług zgodnie z charakterem 
prowadzonej działalności w tym z 
zatwierdzonym biznes planem; sprawdzenie 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji 
finansowej związanej z realizacją umowy o 
przeznaczenie środków finansowych na rozwój

WR
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przedsiębiorczości)

89

Gmina Kamionka Wielka,
33-334 Kamionka Wielka
5, miejsce kontroli: Urząd

Gminy w Kamionce
Wielkiej, 33-334

Kamionka Wielka 5

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

90

NEWAG IP Management
Sp. z o.o.,

ul.Wyspiańskiego 3, 33-
300 Nowy Sącz, miejsce
kontroli: Dział Badań i

Rozwoju – Zespół
Konstrukcyjny,

ul.Wyspiańskiego 3, 33-
300 Nowy Sącz

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

91

Centrum Szkoleniowo –
Doradcze „Kreator”,

Gostwica 200, 33-386
Podegrodzie, miejsce

kontroli: Centrum
Szkoleniowo Doradcze

„Kreator” ul. Jagiellońska
29/11, 33-300 Nowy Sącz

Wizyta monitorująca (ocena realizacji zajęć
zgodnie z harmonogramem, zadowolenia

uczestników projektu z prowadzonych zajęć,
poprawności prowadzenia, oznakowania,

gromadzenia dokumentacji w ramach projektu)

WR

92

Tomasz Gałat Fabryka
Okien Drzwi, Fine,

DronaVista.pl,
ul.Towarowa 3, 33-300

Nowy Sącz, miejsce
kontroli: DronaVista.pl,

ul.Dąbrówki 94a, 33-300
Nowy Sącz

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

93

Gmina Stary Sącz,
ul.Batorego 25, 33-340

Stary Sącz, miejsce
kontroli: Urząd Miejski w

Starym Sączu,
ul.Batorego 25, 33-340

Stary Sącz

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

94
„MUZA” Katarzyna Jurek

ul.Paderewskiego 70/C,
33-300 Nowy Sącz

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

95

ETB-Group Edward
Olech, ul. Krajewskiego
27, 33-300 Nowy Sącz,
miejsce kontroli: ETB-

Group, ul. Krajewskiego
27, 33-300 Nowy Sącz

Wizyta monitorująca (ocena realizacji zajęć
zgodnie z harmonogramem, zadowolenia

uczestników projektu z prowadzonych zajęć,
poprawności prowadzenia, oznakowania,

gromadzenia dokumentacji w ramach projektu)

WR

96 Sklep Spożywczo-
Przemysłowy Krystyna
Plata, Gostwica 329, 
33-386 Podegrodzie

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 

WR

Id: C8A668DF-4B00-40A7-9670-B76D2D107558. Przyjęty Strona 13



oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

97

Marlena Drewniak FHU
Top.M.Design,

ul.Cesarczyka 3, 33-300
Nowy Sącz, miejsce

kontroli:  Sklep
Odzieżowy BAROTT ,
ul.Lwowska 33, 33-300

Nowy Sącz

Monitoring realizacji stażu/praktyki 
zawodowej (ocena: realizacji wsparcia zgodnie
z umową; zadowolenia Beneficjentów 
ostatecznych projektu z prowadzonego 
wsparcia; poprawności prowadzenia, 
oznakowania, gromadzenia dokumentacji w 
ramach projektu)

WR

98
Wydziały Starostwa

Powiatowego w Nowym
Sączu

 Prowadzenie teczek spraw zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną, jednolitym 
rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w 
sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

KA

99
Wydział Komunikacji i

Transportu
Kasacja komunikacyjnych druków ścisłego 
zarachowania.

KA

100
Zespół ds. Inwestycji i

Planowania
Przestrzennego 

Prowadzenie elektronicznej ewidencji umów 
wynikających z zadań realizowanych przez 
wszystkie komórki Starostwa. 

KA

101 Wydział Finansowy Gospodarka kasowa ul. Jagiellońska 33. KA

102 Wydział Finansowy Gospodarka kasowa ul. Strzelecka 1. KA

103 Wydział Finansowy 
ZFŚS – naliczanie odpisu, planowanie              
i realizacja planu. 

KA

104
Wydział Administracyjny

Przyjmowanie materiałów archiwalnych i 
dokumentacji niearchiwalnych od 
poszczególnych komórek organizacyjnych 
Starostwa oraz współpraca w zakresie 
prawidłowego przygotowania dokumentacji do
przekazania do Archiwum.

KA

105
Wydział Administracyjny Rozliczenie bezpłatnej pomocy prawnej – 

kontrola sprawdzająca.
KA

106
Zespół ds. Gospodarki

Nieruchomościami
Gospodarka  nieruchomościami powiatu - 
realizacja dochodów.

KA

107
Wydziały Starostwa

Powiatowego w Nowym
Sączu

Terminowość załatwiania spraw w systemie 
LOGITO.

KA
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