
 

 

Krapkowice, 22.02.2021 r. 

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2020 ROKU. 
 

Lp. 

 
Kontrolujący 

(instytucja, 

osoba) 

Termin kontroli 

(od dnia do dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone 

nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski, 

uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

1. Firma usługowo – Handlowa 

Polenit – serwis gaśnic i 

oznakowań P.Poż. i BHP 

15.01. 2020 r. Oględziny zewnętrzne sprzętu p. poż. 

sieci i armatury, sprawdzenie wydajności 

wodnej i ciśnienia. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

2. Mgr  Inż.  Piotr Ćwirko 05.08.2020 r.                                                                                                                                  Roczny przegląd stanu technicznego  

budynku. 

Stwierdza się 

miejscowe ubytki w 

tynkach 

zewnętrznych, 

łuszczenie się farby 

na parapetach 

zewnętrznych. 

1.  Odnowić elewację 

budynku. 

2.Rozważyć remont 

wiatrołapu z wymianą drzwi 

zewnętrznych 

3. Wykonać remont tarasów 

zewnętrznych i balustrad 

4.Rozważyć 

wymianę/modernizację 

głównej tablicy rozdzielnicy 

elektrycznej 

5.Naprawić uszkodzone 

mocowanie rury spustowej 

6.Naprawić uszkodzone 

mocowanie instalacji 

odgromowej 

7.Oczyścić rynny 

8.Naprawić odgięte blachy 

haków rynnowych 

9.Rozważyć montaż 

nawiewników okiennych w 

celu zmniejszenia 

wilgotności w               

pomieszczeniach. 

10.Wyczyścic niedrożną 

rurę spustową i 

zabezpieczyć otwór 

rewizyjny. 

 

3. Zbigniew Mikura 

Instalator gazowy 

06.08.2020 r. Kontrola stanu technicznego instalacji 

gazowej 

Nie stwierdzono Bez uwag  



Lp. 

 
Kontrolujący 

(instytucja, 

osoba) 

Termin kontroli 

(od dnia do dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone 

nieprawidłowości 

Zalecenia, wnioski, 

uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 
4. Z-ca dyrektora Przedszkola 

Klaudia Pierzkała 

25.08.2020 r. Kontrola obiektu Przedszkola w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków korzystania z 

obiektu. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

5. Zofia Krzeczek Specjalista 

BHP 
 

25.08.2020 r. Kontrola bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych placówkach. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

6. Inżynier Mariusz Ziętek 26.08.2020 r. Protokół z pomiarów rezystancji izolacji 

obwodów kominowych 

Nie stwierdzono Należy zmodernizować 

rozdzielnie T0,T1/Ts1,T3 

 

7. Mgr inż. Arch. Grzegorz Janik 31.08.2020 r. Kontrola budynku po przeprowadzonej 

przebudowie. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

8. Piotr Ćwirko, Tomasz Hudala, 

Katarzyna Kubacka, Magdalena 

Głód- Matura, Maciej Migdał, 

Jarosław Herman 

25.09.2020 r. Odbiór robót branży konstrukcyjno- 

budowlanej/elektrycznej 

Nie stwierdzono Bez uwag  

9. Inspektor do spraw oświaty i 

bhp mgr Maciej Migdał, 

Naczelnik Wydziału Oświaty i 

Kultury Urzędu Miasta i Gminy 

w Krapkowicach  Jolanta 

Myśluk 

30.09.2020 r. Przegląd dotyczący przygotowania 

placówki do rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego oraz stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

10. Zakład Usług Kominiarskich – 

Grzegorz Szlachin 

02.12.2020  r. Sprawdzenie stanu technicznej 

sprawności przewodów kominowych 

łącznie z urządzeniami mającymi 

bezpośredni związek z kominami. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

 


