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INFORMACJA O KONTROLACH PRZEPROWADZONYCH  
W ROKU 2014 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR3 W ROGOWIE OPOLSKIM 
 

Lp. 
Kontrolujący 

(instytucja, osoba) 

Termin kontroli 

(od dnia do 

dnia) 

Tematyka kontroli Stwierdzone nieprawidłowości 
Zalecenia, wnioski, uwagi 

pokontrolne 

Informacja 

o realizacji zaleceń 

1. 

 Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” 

autoryzowany serwis 

gaśnic  

22 styczeń 2014 
Kontrola i konserwacja 

sprzętu p. pożarowego 
nie stwierdzono  brak  

2. 

„Zakład ochrony 

przeciwpożarowej 

„ASTRA” 

autoryzowany serwis 

gaśnic 

20 styczeń 2014 

Badanie sprawności 

technicznej instalacji 

hydrantowej 

nie stwierdzono brak  

3. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna   

 w Krapkowicach 

13 luty 2014 

 

Ocena stanu sanitarne-

higienicznego, warunków 

technicznych oraz 

dokumentacji pionu 

kuchennego przedszkola -  

OZ Gwoździce 

 

Decyzja Nr 79?HŻ/2014 

Doprowadzenie do odpowiedniego 

stanu sanitarno-higienicznego ścian  

i sufitów w magazynie artykułów 

spożywczych, kuchni i obieralni - 

zmywalni 

Prace wykonano  

w lipcu 2014 r. 

4. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

15 maja 2014 

 

Ocena warunków techniczno-

sanitarnych pomieszczeń i 

otoczenia oraz kontrola 

dokumentacji – PP i PSP 

Dąbrówka Górna 

 

nie stwierdzono brak  

5. 
Kuratorium 

Oświaty w Opolu 
15 maja 2014 r. 

Zgodności realizacji 

obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w klasach I i II 

oraz IV i V publicznej szkoły 

podstawowej z ramowym 

planem nauczania w roku 

szkolnym 2013/2014 

 

nie stwierdzono brak 
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6. 
R.W. ELEKTRO  

R. Wocka 
30 lipiec 2014 

Badanie i pomiar instalacji 

odgromowej w PSP 

Dąbrówka Górna 

nie stwierdzono brak  

7. 
R.W. ELEKTRO  

R. Wocka 
7 sierpień 2014 

Badanie i pomiar instalacji 

odgromowej w PP Gwoździce 
nie stwierdzono brak  

8.    
R.W. ELEKTRO  

R. Wocka 
29 sierpień 2014 

Badanie i pomiar instalacji 

odgromowej w PSP Rogów 

Opolski 

nie stwierdzono brak  

9. 
Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 
27 sierpień 2014 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do 

użytkowania obiektów 

budowlanych – PP 

Gwoździce 

nie stwierdzono 

 Pomalować ogrodzenie od strony 

ulicy 

 Zakonserwować pokrycie dachu 

 

Prace zaplanowano 

na 2015 rok 

10. 
Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 
27 sierpień 2014 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do 

użytkowania obiektów 

budowlanych –  

PP i PSP  Rogów Opolski 

nie stwierdzono 

 Zakonserwować pokrycie dachowe 

 Instalacja odgromowa na dachu 

przylega do połaci dachowej. Grozi 

pożarem. Należy naciągnąć drut 

instalacji odgromowej i 

uporządkować zniszczoną instalację 

na dachu 

 Kominy ponad dachem nadają się do 

kapitalnego remontu: uzupełnić 

tynki i czapki kominowe, spalinowe 

doraźnie połatano 

 Docieplenie dachu 

 Wykonać opaski betonowe wokół 

budynku, uzupełnić tynki na 

cokołach. 

Prace zostaną 

wykonane podczas 

termoizolacji 

budynku 

11. 
Mgr inż. Mariusz 

Lobermajer 
27 sierpień 2014 

Kontrola stanu technicznego  

i przydatności do 

użytkowania obiektów 

budowlanych –  

PP  i PSP Dąbrówka Górna 

nie stwierdzono 

 Uzupełnić brakujący tynk na 

budynku gospodarczym od strony 

pola  

 

Prace zostaną 

wykonane podczas 

termoizolacji 

budynku 

12. 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty i 

Kultury - M. Migdał 

29 sierpień 2014 

Przegląd dotyczący 

przygotowania placówek do 

rozpoczęcia nowego roku 

szkolnego 2014/2015 oraz 

stanu bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz 

przestrzegania przepisów i 

zasad bhp 

 

nie stwierdzono brak  
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13. Kontrola własna  1 wrzesień 2014 

Kontrola obiektów w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i 

higienicznych warunków 

korzystania z obiektów 

zgodnie z par. 3 pkt 1 

Rozporządzenia MENiS z 

dnia 31.12.2002 r. 

nie stwierdzono brak  

14. 

Powiatowa Stacja 

Sanitarno-

Epidemiologiczna    

w Krapkowicach 

19 wrzesień 2014 

Kontrola sprawdzająca 

wykonanie zaleceń –  

PP Gwoździce 

nie stwierdzono brak  

15. 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty i 

Kultury 

17 października 

2014 

Prawidłowość przekazywania 

danych w sprawozdaniu SIO 

stan na 30. 09. 2014 r. 

nie stwierdzono brak  

16. 

Zakład Usług 

Kominiarskich Henryk 

Pastuszka 

19 listopad 2014 

Okresowa kontrola 

przewodów kominowych: 

dymowych oraz 

grawitacyjnych przewodów 

spalinowych i wentylacyjnych 

nie stwierdzono 

1. Dąbrówka Górna: 

 Powiększyć wentylację 

nawiewną w kotłowni  

2.  Gwoździce: 

 Wymienić uszkodzone 

drzwiczki wyciorowe komina 

co w kotłowni 

 

wykonano 

17. 

UMiG  

w Krapkowicach 

Wydział Oświaty i 

Kultury - M. Migdał 

27 listopad 2014  

Kontrola problemowa  

warunków pracy oraz stanu  

bezpieczeństwa i higieny 

pracy w kotłowni 

nie stwierdzono brak  

 

              

 

 

 


