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PROTOKÓŁ KONTROLI  Nr201/1211/NS-HKiŚ/2022

Koszęcin,  dnia 02.07.2022  r.
(mięjscowość  i dała)

przeprowadzonej przez HKiś, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnychKO.057.18.2022
(rmięinazwisko,  komórka  orgarńzacyjna,  nrupoważnienia  do wykonywania  czynnościkontmlnych)
Pracownika (-ów) upoważnionego (-yeh) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Lublińcunazwa organu Państwowej Inspekcfi Sanitamefl
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej  InspekcjiSanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 67 e) 1 oraz art. 68 e) 1 i 9 2 ustawy z dnia 14czerwca 1960  r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późń.  zm.l. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  KONTROLOWANEGO  PODMIOTUl  Podmiot  kontrolowany

Zespół  Pieśnii  Tańca,,śląsk"im.  Stanisława  Hadyny
42-286  Koszęcin,  ul. Zamkowa  3
(pelna nazwaladreslterefoMaks/poczta  elektmniczna)

2. Informacja  dotycząca  kontrolowanego  obiektu
Zespół  Pieśnii  Tańca,,śląsk"im.  Stanislawa  Hadyny

42-286  Koszęcin,  ul. Zamkowa  3-impreza  masowa,,święto  śląska  2022"(pelna nazwa/adresltelefonfiaks/poczta  elektmniczna/mdzaj  prowadzonej  działalności)
3. Osoba  lub jednostka organizacyjna  odpowiedzialna  za przestrzeganie  wymagańZespół  Pieśnii  Tańca,,śląsk"im.  Stanislawa  Hadyny

(rmięinazwisko/pełna  nazwa (tnwestorlorgan założycielsja/W przypadku  spólki  cywilnej  wymienić  wszystkich  wspólników)42-286  Koszęcin,  ul. Zamkowa  3
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spekf cywffnej adresy zamieszkania  wszystkrch wspóInikóvwTełefonflaks/poczta  elektmniczna)4. NIP/REGON/PKD  -  odpowiednio  NIP -  -  5750008327,  REGON  -  0006663793,  KOD  PKD5. Osoba  kierująca  podmiotem  kontrolowanym:

Zbigniew  Cierniak  Dyrektor
(rmięinazwisko/s[anowisko)

6. Osoba  u oważniona  pisemnie  do reprezentowania  kontrolowanego  podmiotu
Kierownik  Działu  Obsługi,  z dnia  30.06.2022  r.

upoważniającegoldata  wydania  upomżnienia/nr)

7. Inne osoby,  w obecności  których  przeprowadzono  kontrolę"  Nie dotyczy(rmręrnazwiskalstanowiskoAnne)

ll. INFORMACJE  DOTYCZĄCE  KONTROLI
1. Datai  godzina  rozpoczęcia  kontroli  02.07.2022  r., godzina  16.00
2. Data otrzymania  przez  kontrolowanego  zawiadomienia  o kontroli'  Nie dotyczy3. Przyczyna  odstąpienia  od zawiadomienia:....................................................
4. Data i godzina  zakończenia  kontroli  02.07.2022  r., godzina  5 8.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości" Nie doffczy6. Zakres  przedmiotowy  kontroli

Kontrola warunków sanitarno - higienicznych na imprezie masowej,,święto śląska 2022" organizowanej  na terenieZespolu  pałacowo  -  parkowego  siedziby  zespołu  Pieśni  i Tańca  śląsk,  Koszęcin,  ul. Zamkowa  3.7. Wyposażenie  użyte  podczas  kontroli"  Nie dotyczy
(nazwa wyposażerRa/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania iub pobrano próbki do badań laboratoryjnych"-  nr i nazwa  protokołu/ów"  Nie dotyczy
9. Podczas  kontroli  wykonano  zapis  dźwięku  i/lub  obrazu"  Nie dotyczy
10. Korzystano"zwynikówbadańipomiarćiw  Niedotyczy  '
11. Dokumentyocenianewtrakciekontroli  Brak
12.  Wykaz  dokumentów  zaiączonych  do protokołu  kontroli'  Nie dotyczy13.  Podczas  kontroli  wypełniono  formularze  kontroli  -  nr.........,..,..,,,,.
lIl.  WYNIKI  KONTROLI

L Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje  istotne  dlaustaleń  kontroli

Strona posiada Statut Zespołu Pieśni i Tańca śląsk im. Stanislawa Hadyny w Koszęcinie.  Aktualnie nie toczy  siępostępowanie administracyjno - egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu w zakresie  higienykomunalnej.
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2. lnformacje  istotne  dla ustaleń  kontroli  np. stwierdzenia  dotyczące  stanu technicznego  podmiotu/obiektu,  stanu

sanitarno-higienicznego

Teren imprezy  masowej  uporządkowany.  Ustawione  kosze na śmieci  i pojemniki  (kosze  wyłożone  workami

foliowymi).  Ustawiono  pojemniki  naśmieci  w ilości 30 sztuk.  Strona  przedstawiła  do wglądu  spisaną  umowę  na

wywóz  śmieci  z firmą  Bracia  Strach  Konopiska.  Na  czas  imprezy  masowej  osobom  uczestniczącym

zorganizowano  ubikacje  przenośne  typu TOI-TOI  w miejscu  ogólnodostępnym  oraz stacjonarne  zlokalizowane

w budynku  Pałacu  (1 ubikacja  dfa osób  niepełnosprawnych).  W dniu kontroli  ubikacje  czyste,  zapewniono  środki

higieny:  papier  toaletowy,  ręczniki  jednorazowego  użytku,  mydło  w płynie.  środek  do dezynfekcji  ubikacji  to

Domestos.  Obok ubikacji  przenośnych  zorganizowano  2 umywalki  z bieżącą  wodą.  Zapewniono  prawidłowo

oznakowany  punkt  czerpalny  wody  przeznaczonej  do spożycia  przez ludzi. Strona  przedstawila  do wglądu

sprawozdanie  z badań  wody  z w.  punktu  dnia 05.05.2022  r. nr 439/2022  przeprowadzone  przez  Laboratorium

Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i Kanalizacji  Tarnowskie  Góry Organizatorzy  imprezy  umieścili  w widocznym

miejscu  oznaczenie  słowne  i graficzne  o zakazie  palenia  wyrobów  tytoniowych  oraz  papierosów  elektronicznych.

3. Nieprawidłowości  stwierdzone  podczas  kontroli  z podaniem  przepisów  prawnych,  które  naruszono"  Nie dotyczy

4. Doraźne  zalecenia,  uwagi  i wnioski"  Nie dotyczy

IV,UWAGI  IZASTRZEZENIA  OSOB  uCZESTNICZĄCYCH  W KONTROLl

1. Omówiono  wyniki  kontroli,  dokonane/   wpisu  do książki  kontroli/dzicnnika  budowy"

2. o/nie  wniesiono"  uwag  i zastrzeżeń  do opisanego  w protokole  stanu  faktycznego

3. Poprawki  i uzupełnienia  do protokołu  -  o/nie  naniesiono"...

(podać:  numer  strony  prokokolu,  okreMenia  lub wyrazy  błędneHe,  które  je zastępują)

4. Za stwierdzone  nieprawidlowości  wymienione  w protokole  w części  lll pkt 3 litnie  nałożono/no"

grzywnę  w drodze  mandatu  karnego  na

(rmręrnazwiskolstanowrsko)

w wysokoćci. :Jownk..

(nr mandatu  kamcgo).

(podMawa  prawna)

5. Upoważnienie  do nakładania  grzywien  w drodze  mandatu  karnego  nr  z dnia.

wydane  przez

% (nazwa  organu  Państwowej  Inspekcjf  Sanitamej)

6. Osoba  ukarana  zostala  pouczona  o prawie  odmowy  przyjęcia  mandatu.

Z tego  prawa  skorzyatata/nic  skorzystata"

7. Dane  osoby  odmawiającej  przyjęcia  mandatu

(imję  i nazwisko/adres)

8. Protokół  został  sporządzony  w 2 jednobrzmiących  egzemp(arzach

9. Z treścią  protokołu  kontroli  zapoznano  sią/nic  zapoznano  sią "

10. W przypadku  odmowy  podpisania  protokołu  należy  wpisać:  powćid  odmowy  podpisania  protokołu

podmroku) czytemo  (-ychlpreczęcie imienne)

W trakcie  kontroli  wykorzyst.:ino/nic  wykorzystano  formularze  kontroli"  zgodnie  z pkt 11.13, do wglądu  w siedzibie

WSSE/PSSE  w Lublińcu".

POUCZENIE:  W terrninie 7 dni od daty  doręczenia  niniejszego  pmtokołu  kontrolj  mogą zostać  zgłoszone  zastrzeżenia  do ustaleń

Btanu faktycznego..
Wyniki kontmli  dotyczą wan.inków  skontrolowanego  podmiotu  w czasieimiejscu  trwania kontmli.

Strona na każdym etapie postępowania  ma prawo wglądu w dokumentację  w siedzibie  właściwej  stacji sanitamo-

epidemiologicznej.

" w przypadku  odpowiedzi  negatywnej  nafeży  wpisać,,nie  dotyczy"

"  niewłaściwe  skreślić


