Krapkowice, 28.02.2018r.
(miejscowość i data)

INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH W 2017 ROKU.

Lp.

Kontrolujący
(instytucja,
osoba)

1.

Instalatorstwo Sanitarne CO i GAZ 03.02.2017 r.
Józef Gretszla
Starszy asystent Sekcji Higieny 27.02.2017 r.
Dzieci i Młodzieży Mariola
Woźniak
Firma usługowo – Handlowa 28.02. 2017 r.
Polenit – serwis gaśnic i
oznakowań P.Poż. i BHP

2

3.

Termin kontroli
(od dnia do dnia)

4.
5.

Inżynier Mariusz Ziętek
Robert Kubas

28.04.2017 r.
30.05.2017 r.

6.

Anna Faber

30.06.2017 r.

7.

Zofia Krzeczek
Specjalista BHP

31.07.2017 r.

8.

Dyrektor
Juszczyk

Przedszkola

Tematyka kontroli

Stwierdzone
nieprawidłowości

Zalecenia,
wnioski, uwagi
pokontrolne

Próba szczelności instalacji
gazowej w budynku
Ocena warunków higienicznosanitarnych
i
technicznych
pomieszczeń i otoczenia.
Oględziny zewnętrzne sprzętu p.
poż.
sieci
i
armatury,
sprawdzenie wydajności wodnej
i ciśnienia
Pomiar oświetlenia.
Okresowa kontrola techniczna
urządzeń zabawowych na placu
zabaw.

Nie stwierdzono

Bez uwag

Nie stwierdzono

Bez uwag

Nie stwierdzono

Bez uwag

Nie stwierdzono
Usunięcie metalowej
lokomotywy,
uzupełnienie piasku

Bez uwag
Zaleca się usunięcie Wykonano
metalowej
09.06. 2017
lokomotywy,
uzupełnienie piasku
w piaskownicy.
Bez uwag

Kontrola zdrowotności roślin, Nie stwierdzono
produktów
roślinnych
lub
przedmiotów
w
zakresie
występowania
organizmów
szkodliwych.
Kontrola bezpieczeństwa i Nie stwierdzono

higieny
w
placówkach.
Agata 01.08.2017 r.

Bez uwag

publicznych

Kontrola obiektu Przedszkola w Nie stwierdzono
zakresie
zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych
warunków
korzystania
z
obiektu.

Bez uwag

Informacja
o realizacji
zaleceń

Lp.

Kontrolujący
(instytucja,
osoba)

9.

Inspektor do spraw oświaty i bhp 23.08.2017 r.
mgr Maciej Migdał, Naczelnik
Wydziału Oświaty i Kultury
Urzędu Miasta i Gminy w
Krapkowicach Jolanta Myśluk
Mgr Inż. Piotr Ćwirko
24.08.2017 r.

Przegląd
dotyczący Nie stwierdzono
przygotowania placówki do
rozpoczęcia
nowego
roku
szkolnego
oraz
stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy
Kontrola roczna budynku.
Stwierdza
się
miejscowe ubytki w
tynkach
zewnętrznych,
łuszczenie się farby
na
parapetach
zewnętrznych.

Bez uwag

11.

Naczelnik Wydziału Oświaty i 30.10.2017 r.
Kultury
–
Jolanta
Myśluk,
inspektor ds. organizacyjnych i
kadr oświaty

Prawidłowość
przekazywania Nie stwierdzono
danych w sprawozdaniu SIO
stan
na
30.09.2012
r.,
30.09.2016 r., 30.09.2017 r..

Bez uwag

12.

Inżynier Mariusz Ziętek

20.10.2017 r.

Pomiar
rezystancji
izolacji Nie stwierdzono
obwodów elektrycznych
Pomiar rezystancji uziomów
Pomiary Elektryczne ochrona
przeciwporażeniowa
Badanie
wyłączników
różnicowo- prądowych

Bez uwag

13.

Zakład Usług Kominiarskich – 06.12.2017 r.
Grzegorz Szlachin

Sprawdzenie stanu technicznej Nie stwierdzono
sprawności
przewodów
kominowych
łącznie
z
urządzeniami
mającymi
bezpośredni
związek
z
kominami

Bez uwag

10.

Termin kontroli
(od dnia do dnia)

Tematyka kontroli

Stwierdzone
nieprawidłowości

Zalecenia,
wnioski, uwagi
pokontrolne

1. Okresowo czyścić
rynny
i
rury
spustowe, poprawić
spadki rynien.
2.Odnowić elewację
budynku
3. Wykonać remont
tarasów.

Informacja
o realizacji
zaleceń

1.Rynny
wyczyszczone
2.Odnowienie
elewacji
zaplanowano
na 2019 rok
3.Remont
tarasu
zaplanowano
na 2019 rok.

Lp.

Kontrolujący
(instytucja,
osoba)

14.

Inspektor
kontroli
Zakładu 04.12.2017 r.
Ubezpieczeń Społecznych Mariusz 07.12.2017 r.
Matuszak
12.12.2017 r.
13.12.2017 r.
18.12.2017 r.
21.12.2017 r.

Termin kontroli
(od dnia do dnia)

Tematyka kontroli

Stwierdzone
nieprawidłowości

Prawidłowość
i
rzetelność Nie stwierdzono
obliczania
składek
na
ubezpieczenia społeczne oraz
innych składek.
Ustalenie
uprawnień
do
świadczeń
z
ubezpieczeń
społecznych i wypłacanie tych
świadczeń oraz dokonywanie
rozliczeń z tego tytułu.
Prawidłowość i terminowość
opracowywania wniosków o
świadczenia
emerytalne
i
rentowe.
Wystawianie zaświadczeń lub
zgłaszanie danych dla celów
ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia,
wnioski, uwagi
pokontrolne
Bez uwag

Informacja
o realizacji
zaleceń

