
2015 
Lp. Organ kontrolujący Imię i nazwisko

kontrolującego
Czas

trwania
czynności

kontrolnych

Temat kontroli Zalecenia pokontrolne/ uwagi Wyszczególnienie
skontrolowanych

działów pracy 

1 Małopolski Urząd
Wojewódzki w

Krakowie 

Józef Sojka,
Andrzej

Rembelski

20 marca
2015

dot.  Kontroli  problemowej w
zakresie  realizacji  zadań
Obrony  Cywilnej  (ochrony
ludności)

PCZK

Nie wydano zaleceń pokontrolnych

2 Wojewoda Małopolski Katarzyna Potoniec 16.02.2015-
18.02.2015

Realizacja zaleceń pokontrolnych
z dnia 18 grudnia 2013 r.

IG.I431.1.6.2013 KP

Nie wydano zaleceń pokontrolnych 

3 Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w

Krakowie 

10.04.2015 Kontrola przestrzegania i
stosowania przepisów ochrony

zabytków i opieki nad zabytkami
w Domu Zdrojowym Żegiestów

Zdrój  

4 Małopolski
Wojewódzki Inspektor
nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego 

Maria Opoka 
Barbara Cabała

Katarzyna Potoniec

18.05.2015-
19.05.2015

r. 

Wydatkowanie dotacji z części
budżetu Wojewody Małopolskiego

przeznaczonej na wykonanie
zadania pn. „Modernizacja

ewidencji gruntów i budynków
obrębów nr 2-12 jednostki

ewidencyjnej Nowy Sącz – obszar
miejski” 

 

Nie wydano zaleceń pokontrolnych 

5 Małopolski
Wojewódzki Inspektor
nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego

Agnieszka Król –
Podgórna

Katarzyna Potoniec

20 maja
2015 r. 

Wypełnienie przez organ
obowiązku wynikającego z art. 40
ust.2  ustawy z dnia 17 maja 1989

r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne,  w zakresie

Odtworzyć materiał pod względem
wiarygodności danych zawartych na szkicach

polowych  oraz ocenić  pod względem
wiarygodności danych zawartych na szkicach

polowych.



operatów technicznych o
numerach ewidencyjnych
4066/130/91 i 4067/9/95

stanowiących wyniki prac
geodezyjnych polegających na

podziale działek nr 238/1, 238/8
położonych w Wojnarowej w

gminie Korzenna 

6 Małopolski
Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego

i Kartograficznego

Rozpoznanie skargi z 6 maja 2015
r. skierowanej do Wojewody
małopolskiego na działalność

Starosty Nowosądeckiego,
Burmistrza Gminy w Gródku nad

Dunajcem dot. własności
nieruchomości nabytych aktem

notarialnym 

7 Małopolski Urząd
Wojewódzki w

Krakowie 

Małgorzata Rzepa
Agnieszka Pelc

8-26
czerwca
2015 r. 

Realizacja zadań z zakresu
administracji rządowej z ustawy –
Prawo geologiczne im górnicze. 

Utworzenie i obsadzenie stanowiska geologa
powiatowego

8 Minister Administracji i
Cyfryzacji 

Grzegorz
Bociański,

Michał Wierzbicki

24-
28.08.2015

r. 

Kontrola projektu „E Powiat
Nowosądecki”. 

Nie wydano zaleceń pokontrolnych 

9 Wojewódzki
Inspektorat nadzoru

Budowlanego w
Krakowie 

Anna Tarczyńska -
Gałas 

Kontrola dot. działań Starosty
Nowosądeckiego jako organu
administracji architekoniczno

budowlanej w sprawie wydanego
pozwolenia na budowę obiektu

usługowo handlowego dla firmy
GROMET w Muszynie. 

1.  W  dalszych  działaniach  z  większa
skrupulatnością egzekwować od projektantów i
sprawdzających  zatwierdzone  projekty
budowane  obowiązek składania oświadczeń o
których mowa w art. 20 ust. 4 Pr BUD U.
2.  Przeprowadzić  szkolenie  wewnętrzne  dot.
stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z  dnia  19 listopada  2001 r.   w
sprawie  rodzajów  obiektów,  przy  których
realizacji  jest  wymagane  ustanowienie
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  (dz.  U.
2011.138.1554)  i  konsekwentnie  nakładać  na
inwestorów obowiązki z niego wynikające przy
określeniu pozwolenia na budowę.
 




