
 

 

Krapkowice, 27.02.2019 r. 

 

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2018 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. 2018 r. Oględziny zewnętrzne sprzętu p. 

poż. sieci i armatury, 

sprawdzenie wydajności wodnej 

i ciśnienia. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

2. Mgr inż. Oskar Wolny 02.02.2018 r. Przegląd okresowy instalacji 

gazowej . 

Nie stwierdzono Bez uwag  

3. Inżynier Mariusz Ziętek 27.04.2018 r. Pomiar oświetlenia ogólnego i 

awaryjnego. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

4. Dyrektor Agata Juszczyk 

Zofia Krzeczek specjalista BHP 

16.05.2018 r. Próbna ewakuacja. Nie stwierdzono Bez uwag  

5. Komendant Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej kpt. 

mgr Leszek Stanioch 

24.05.2018 Kontrola przestrzegania 

przepisów przeciwpożarowych. 

Postępowanie z substancjami 

kontrolowanymi, nowymi 

substancjami i fluorowanymi 

gazami cieplarnianymi oraz 

gaśnicami zawierającymi 

substancje kontrolowane. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

6. Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 

mgr Mariola Woźniak 

29.05.2018 r. Ocena warunków higieniczno-

sanitarnych i technicznych 

pomieszczeń i otoczenia oraz 

kontroli dokumentacji. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

7. Komendant Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej kpt. 

mgr Leszek Stanioch 

12.06.2018 r. Wszczęcie postępowania 

administracyjnego. 

Decyzja nr 1/PZ/2019  

dotycząca stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

- brak wydzielenia 

pożarowego 

wewnętrznej głównej 

klatki ewakuacyjnej 

ścianami o 

odporności ogniowej 

REI 60 minut oraz 

drzwiami p.poż. o 

odporności ogniowej 

EI 30 minut 

- brak wyposażenia 

Wykonać do 

31.12.2019 r. 

Ekspertyza 

techniczna 

złożona w 

Powiatowej 

Straży 

Pożarnej w 

Krapkowicach 



Lp

. 

 

Kontrolujący 

(instytucja, 

osoba) 

 

Termin kontroli 

(od dnia do dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 

Zalecenia, 

wnioski, uwagi 

pokontrolne 

 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

wewnętrznej głównej 

klatki ewakuacjami 

w urządzenia 

zapobiegające 

zadymieniu 

przedmiotowej klatki 

- brak wyposażenia 

budynku w 

oświetlenie 

ewakuacyjne 

8. Dyrektor Przedszkola Agata 

Juszczyk 

27.08.2018 r. Kontrola obiektu Przedszkola w 

zakresie zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z 

obiektu. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

9. Zofia Krzeczek Specjalista BHP 
 

29.08.2018 r. Kontrola bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych 

placówkach. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

10. Inspektor do spraw oświaty i bhp 

mgr Maciej Migdał, Naczelnik 

Wydziału Oświaty i Kultury 

Urzędu Miasta i Gminy w 

Krapkowicach  Jolanta Myśluk 

13.08.2018 r. Przegląd dotyczący 

przygotowania placówki do 

rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego oraz stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

11. Mgr  Inż.  Piotr Ćwirko 30.08.2018 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 

 

12. Mgr  Inż.  Piotr Ćwirko 30.08.2018 r. Pięcioletni przegląd stanu 

technicznego budynku. 

Stwierdza się 

miejscowe ubytki w 

tynkach 

zewnętrznych, 

łuszczenie się farby 

na parapetach 

zewnętrznych. 

1.  Odnowić elewację 

budynku, wykonać 

ocieplenie ścian 

zewnętrznych. 

2.Naprawić 

balustradę stalową na 

tarasie, naprawić 

1.Rynny 

wyczyszczone. 

2.W planie 

remont 

wiatrołapu. 

3. Planuje się 

termomoderni



Lp

. 

 

Kontrolujący 

(instytucja, 

osoba) 

 

Termin kontroli 

(od dnia do dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone 

nieprawidłowości 

 

Zalecenia, 

wnioski, uwagi 

pokontrolne 

 

Informacja 

o realizacji 

zaleceń 

tynki na cokołach 

3.Rozważyć 

wymianę drzwi 

zewnętrznych w 

wiatrołapie 

4. Okresowo czyścić 

rynny i rury 

spustowe 

zację budynku 

przedszkola. 

13. Zakład Usług Kominiarskich – 

Grzegorz Szlachin 

29.11.2018  r. Sprawdzenie stanu technicznej 

sprawności przewodów 

kominowych łącznie z 

urządzeniami mającymi 

bezpośredni związek z 

kominami. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

14. Naczelnik Wydziału Oświaty i 

Kultury – Jolanta Myśluk, 

inspektor ds. organizacyjnych i 

kadr oświaty 

19.12.2018 r. Prawidłowość przekazywania 

danych w sprawozdaniu SIO 

stan na 30.09.2018 r. 

Nie stwierdzono Bez uwag  

 


