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pn eprowadżone] przez Agalę Krech-Grżebi]]a oddż ał Hig eny Dz ec N,,Iłodż eży Nr upowaźn]en a do
Wykonylvania cżynności kontro nych Nr K-0160/83/2018 i sylwię N,'Ialula-Widomską - oddział Hig eny Dżiec
M]odżieży nr Upoważnjenia do Wykonywan a czynności kontlolnych K-0160/96/2018

|ińię i naz|lska k.ńó |ka aąaniżacyJrd hl u póŃażńrćhla ń vkanfw ia ayrńasd ktłlalhych)
pracownikóW upoważnionych przeż Pańslwowego PoWatowego Inspekiora saniiarnego W L!blinie

|r]azwa aĘaru Pans fircj lńspekc! sar)b e])

Koniroe przeplowadzono na podstawie ań, 1 iań 25 Ust, 1 Usiawy z dnia 14 marca 1985 r, o PańśtWoWe]
lnspekcji sanitarnej (Dz U,z2a17l.,poz- 1261 z póżn- zm-) w z\Niązk|.) z ań- 67 § 1 oraz ań, 68 § 1 i§ 2
Ustawy z dn a 14 czeNvca 196a r, Kodeks postępowan a adrnin s|racyinego lDz. U. z 2a17l paz 1251 ż
póżn. zm.).

l. lNFoRirAcJE DoTYczĄcE KoNTRoLoWANEGo PoDirloTU

l, Podmiot kontrolowany: Gmina Lub|in LJrząd Nliasta Lubhn, Wydzia] ośWiaty Wychowania ul

Narutowicza 37/39, 20-016 Ltlb in, tel 81 466 39 00, faks: 81 466 39 01, e-mal oswjata@ lbljn,eu -
szkola Podstawowa Nl 32 z oddż]a]ami lntegracyjnymi m, Parniec! Ma]danka u . Kazim:leża Pżerwy -
Tetmajera 2, 20,362 Lub|in tel.fak§ 81 74416 44, e-ńaj poczta@sp32,]Ublin,eu

I p e ] n a h aż| l a /a d E. ł e ] e lc f na k:l p.. 1b e ] e Lr Ę jl ą n 4
2. lnformacja dotycżąca kontrolowanego obiektu: szko]a Podslawowa Nr 32 ż oddż ałami

lntegracyinymj ir.. Pamięc Majdanka Ul, Kazimierza Przenły - Tetmajera 2,20-362 Lub]in le,faks
81 ]44 16 44, e-mai : pocżta@sp32, ubl n,eu - dz alainość ośWiatowa

I p.lńa r azw/adżste |ebrnakślpaczb e re rmrn zr ąl a dza) p1wadżane] dziatalr aŚLĄ

3. osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za pźestrzeganie Wymagań:
Gmina Ltrb in Urżad N/]iasia L!]blin, Wydział ośW aly i Wychowania

|nę ) rłuJalpelra nazla rNE u spólkl clwhe) i|ńerić rczlslklch wspólników'

u. Narutowicza 37139 20-016 Lublin, tel. 81 466 39 00 faks: 81 466 39 01 e-ma]] oswata@lub in,eu
ladleszó|r]esżkaniais)e.lzlby i pęypadk! śpólh .rvirlej a d|es ! ża hlDnrakślpó ńeleklĘnjc!]a))

4. NlP: 946-18-29-818 REGoN: 000219253

5. osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pani EWa Joanna Gęca Dyrektor sżkoły
In)ę ) ,az| lsk./:lan.|lska )

6, osoba upoważniona pisemni€ do reprezentowania kontrolowanego podmiotu':

Nie dotyczy

onrę iraż skclłan.wEkóllare upaważniaJąC,.galdala w|llańia upD\vażrlerrłrĄ

7, lnne osoby, W obecności których pżeprowadzono kontrolę':

PaniAnna Kożioł- kerown k gospodarczy

|ńlę i nazusl alslar alisk alńj]e l

ll, lNFoRlvtAcJE DoTYczĄcE KoNTRoLl

,|, Data igodzina rozpoczęcia kontrolii 18,09,2018r godżina 1115

2. Data otżymania przeż kontrolowanego zawiadomienia o kontaoli*| Nre dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od żawiadomienia: placóWka nie prowadz] dz]ała ności gospodalczej - brak

wymogu plawnego - dż a]a|ność oświatowa

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 18092018r godzna 12'5
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5, czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości': Nie dotyczy

6, zakres pżedmiotowy kontroIi: Kontro]a W żakresie sprawdzenia Wykonania nakazu żawańego W pkt 1

it a) d), e), g), h), i) decyzji Państwowego Powiatowego lnspektora san tarnego W Lub inie Nl HDM,E-
162121/2a17 zdna21.07,2017r. zmien onej ostaleczną decyĄąz dn a 11,o9-2a11l-

7, Wyposażenie użyte podcżas kontroli'
- komputer sKs/Kog-158/HDM

trDzfua D.śó2ćnIó/ ide"tiildt|)ry)

8, Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych--

- nr i nazwa protokołu/óW*| N]e dotyczy

9, Podczas kontroliWykonano zapis dźWięku lub obrazu': Nie dotyczy

10, Koźystano* z Wyników badań i pomiarówI N e dotyczy

'r. 
Dokumenty oceniane w trakcie kontroIiI Nie dotyczy

12, Wykaz dokumentóW załączonych c|o protokołu kontrolit: Nie dotyczy

'l3, Podczas kontroIi wypełniono formulaze kontrolii Nie dotyczy

lll. WYN|Kl KoNTRoLl
,l, lnformacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRs/inne

informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Jednostką organizacyjną odpowedzjaną ża prżestrzeganie Wymagań jest Gmna LUb n Urząd Miaśta

Lubin, Wydżał ośWiaty Wychowania ul, Narutowcza 37139 2a-u6 Lublin W p acóWce prowadżone ]esl
postępowanle administracy]ne W fornrie decyz] Państwowego Powialowego lnspeklora Sanitarnego

W Lub inie Nr HDN4 E 762127]2017 z h a 21 07,2017l,, zmien onej ostateczną decyżią z dn a 11 a9.2D17l w

zakresle pkt 1lit, a b, c, cl e f g, h, i pkt, 3 11, a b c, d, e, f, g, z telmir]em Wykonania dodnia
3,1 08 2018l. Usta eń pokontlolnych nnych nspekcji nie by]o.

2. lnformacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu techniczn€go
podmiotU/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:

W placóWce prowadzone jest postepowanie admin]stracyjne W fonn e decyzji Państwowego Powiatowego

lnspektola saniiarnego WLubine Nr HDM.E-762l27l2a17 z dlla 21a7,2017r., Zn enionej ostalecżną
decyzjązdnaT1,092017rWzakresiepktlljt,ab,c,de,fg,h,i,pkt,3lit.,a,b,c,d,e,f,g,zteTminem
Wykonan]a do dnia 31 08.2018r,

DecyĄa z dn]a 21 .a7 .2al 7r, , zrn ien on a ostatecz ną decy4ą z d|ia 11 0 9,201 7r, dotycżyła:

1 zapewnienia gładkich, lalwych do Utrzymania W czystośc powielzchni pod]óg W:

a) sa i lekcyinei Nl2
b) sa i lekcyjnej Nt 8
c) sa i ekcyjne] Nr 9,

d) sa i lekcyjnej Nr 10,

e) sa i lekcyjnej Nr 11,

f) sal ekcy]nej Nr,12,
g) sali |ekcyjnej Nr 14a,
h)śWietlcy Nr 5

) śWietlcy Nl 14,

3, żabezpieczenia grże n kóW centralnego ogrzewan a osłonamiochran ającymiprzed bezpośredniri
kontakterr] z e|ementem gżejnym W salach lekcyjnych edukac]i Wczesnoszkolnej:

a) sa ekcyjnej Nr 2
b) sa i Lekcyjnej Nr 3
c) sa i ekcyjnei Nr 8
d) sa i lekcyjnej Nr 9

e) sali lekcyjnej Nr 10

f) sal ekcy]nej Nr 11
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g)sa]i ekcyjnejNr 12

z tern,]inem Wykonania do dn a 31,08 2018r
Dyrektor szkoly Podsiawowei Nr 32 ż oddżiałami lntegracyjnyin m, Pamięcj Majdanka uL Kaźmieża
Pże|wy - Tetma]era 2 20-362 Lubl]n Pani EWa Joanna Gęca pismem ż dnia 27.a8.2D17 r., data Wp]Wu
30,08,2018r, po nforr.owala Państwowego Powiatowego ]nspektora Sanitarnego W Lublinie o częsciowym
Wykonaniu nakazu żawańego W pkt 1 it, a, d, e, g, h i, decyzji Nr HDM,E-762l27l2a17 z d|ia 21.a7 .2017l.
zn-rien onej ostatecżną decyĄa z daia 11.a9.2011 r.

w dniu kontroli siwerdzono
1, Zapewn ono gladkie, łatwe do ulrżyman a W cżystośc] pow erzchn e podłóg W
a) sa]i lekcy]nej Nr 2, parkiet zosta1 oczyszczony, uzupełniono Ubńki, Wycyklinowano i żabeżp]eczono
powerzchn]ę podłogi ole]owoskiem żoslały zamonlowane nowe, dlewniane listwy plzypodłogowe,
pow eżchnia cżysta gładka W dobrym stan e sanitarnołechnicznym,
d)sa ilekcyjnej Nr l0 podloga żosta|a Wymieniona na nową, Wykonanoje§ onowy parkiet drewniany, zostały
żamontowane nowe drewnane listwy prżypodłogowe, powieżchnia podłog zostala zabezpieczana
oleiowoskiern powierzchnia czvśta q]adka, W dobrvnr §lan e śan tarnołechnicznyrn,
e)sal ek cyjnej N r 1 1 , podłog a zosta]a Wym en iona na n oWą, Wykona no jes ono\łry palk iet drewn ran y zostaiy
zamontowane nowe, dlewn]ane istwy przypodlogowe, pow]erzchna pod]ogi zostala zabezpieczańa
olejowoskiem powieżchn a czysta, gładka, W dobrym slan e san larnołechnicznym
g) sa] lekcyjnej Nr 14a, podloga żosta]a Wymienona na nową. Wykonano jesionowy parkiet dlewniany,
żostały żamonlowane nowe drewniane ]istwy plzypodłogowe, powieżchnia podłogi zosta]a zabezpieczona
olejowosk em, powieżchnja cżysia, gładka, W dobryn] stanie san]talnołechn cznym.
h) śWetlcy Nr 5, podłoga żosta]a Wymienona na nową, Wykonano iesionowy parkiei drewn any zostały
zamontowane nowe, drewniane ]istwy przypodłogowe powierzchnia pod]ogi została zabezp eczo|a
oleiowosk em, powieżchnia czysla, gładka, W dobryrn stanie sanjtarnołechn cznym.

) śWjel]icy Nl 14, podloga została Wym en ona na nową Wykonano jesionov!ry parkiet drewniany, zosialy
zamontowane nowe, drewniane lstlvy przypod]ogowe powierzchnia pod]ogi zostala zabezp eczól\a
o ejowoskiem, poweżchnia czysta. gladka W dobrym sianie sanitarnołechr]jcznym.

Wzakresie Wykonana pkt, 1 ]t, b c f olazpkt,3|it,a, b, c, d, e f, g Dyrektol sżkoły Podstawowe] Nr32z
oddz ałami lntegracyjnymi m, Pam]ęc N,4ajdanka ul, Kaz mierza Przerwy - Teima]era 2 20 362 LUb in Pan]

EWa Joanna Gęca żWróci]a sę pismem ż dnia 21.oa.2o11 r. data WpłWu 30,08.2018r, do Państwowego
Powiatowego lnspektora Sanilarnego W Lubine z plośbą o prżedłużenie Wykonania nakazóW do dnia
31,08,2019l,

3, Nieprawidłowości stwierdzone podcżas kontroli z podaniem pżepisów prawnych, które
naruszono|: Nie dotyczy

4, Doraźne zalecenia, uwagi iWnioski': Nie dotyczy

IV.UWAGI lZASTRZEŻENlA osÓB UczEsTNlczĄcYcH W KoNTRoLl

1. omówionowyniki kontroli, dokonano/Fie dgkenege Wpisu do książki kontroli/d=i€łrąiki bud€rĄ/y4

2.|łl§iesie§glnie wniesiono'" uwag ;zastrżeźeń do opisanego w protokole stanu faktycżnego

3 Poprawki i uzupełnienia do protokołu - F€sie6joF€/nie naniesiono'"
I padać nure | śtany pfttak.lu, óklćśleria llrb ,-!y|ezy b]ę dn,ć l le k!ó E j,r zaślę P!ją)

4, za stwieldzone nieprawidłowości wymienione w p.otokole w części lll pkt 3lit.,,.,..nie
nałoźono/n€+eż€i€** gźywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotYcży

|lnlę l nazwskalsbno isró)

W WysokoŚc] Nie dotyczy

lir nJ|dafu łanegó) Nie doiycży

lpodsla,]a p€LłE] Nie dotycŻy

sioMie N e dotyczy

5, Upoważnienie do nakładania gżywien W drodze mandatu kańego nr Nie dotyczy
z dnia Nie dotyczy wydane prz ez Nie dotyczy

|raz|a ajgafu Pańsr|larcj lrspekq sar)kh,At
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6 osoba ukalana została pouczona o prawi€ oC|mowy plzyjęcia mandatu,
z tego prawa §k€+=ysła]e/nie skoźystała"'

7 Dane osoby odmawiającej pEyjęcia mandatu

.r-i. iflń !]ospodaJply
:Hotlu ,L)u_i1
Anna Koziłł

|cabhy p.dps a31b .błnyth paażT koalóri)

Modszy asfslelt

iui&Llu
w trakcieLontroli

,r'
4cłzł,ł:,{Ęćł - Gz e ózz t.>
' hź hż. 4Eala Kr.ch.Grz.bula

5y)-v \łr_ińq C!_n,,,i,ł_

kz\lerny padprs konlnfująGgD I y.Ą

V. PoTWlERDzENlE oDBloRU PRoToKoŁU

Protokól konl ro]i san ]tarn ei otrżymałem( am) W dni! 18,09,2018l,

: t)l P li |al !i l;l; L,]]'
sZKoŁA PoDsTAWoWA NR 32

ż Uddz a|.nr n łglJ.r]|yml
n P.nr Fc l ]a d3|[,

Li raż N\9l2a F zerłi,tę,,* 
"" 2

20_362 Lub n

ie Wykolzystano folmulaże kontroli**i N e dotyczy

Nie dolyczy

Nie dotyczy
() rnię ) nazklsk.la d|es)

8. Protokół został spożądzony W 2 jed nob rżm iących egzemplarzach

9 Z treścią protokołu kontroli żapoznano się/F]€-B€P€:Fgp€€Ę **

10, W przypadku odmowy podpisania protokołU należyWpisać powód odmowy podpisania protokołu

N e dotyczy

(nazwalną

PauczENlE: v| teminie 7 dnj ad daĘ daĘczeńja ńinlejsżego protakalu kańtbh ńó9ą zóstaĆ zgłoszone zastżeŻenia da ustaleń stanu
faktydhego.

Wnrki kóntróli dólyćżą Warunków skónlóló|/ahe1a po(]nrolu |/ czasie i niejsću l\lania kantrDh

stbha na każdyn etaPe pśtępóWania na praia WgląIru w dókuńehtacJę w siedżjbie Właś.Ńej stacjj śańilarna,
epidemia]ogjcżnej

' w przypadku adpawiellżi negatwnej należy wpEać -nie datyczy"

" n j e|i\,łaś c iwe sk re ś lić


