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Piecffi Ę$ff lwręeqffi ektora sanitarnego

Nr7A{s/HD Ml432l ..bT. .. .r, o

PROTOKOŁ KONTROLI

&fń

6;;;;;,*";; i-;;ni ;;;;; p;;*"G; :r§ffinb?
Kontrolę przeprowadzono na podstawie an. l i aft.25 ust. l ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz, U, z2006 r, Nr l22. poz.85l zpóżn. zm.), w związku art.6] § l oraz art.68 § l i§ 2 ustawy zdnia14
czer\yca 1960 r. Kodeks postępolvania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r, nr 98.poz l0'7 l, z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE
I.1. Zakład/obiek

( imię i nanłisko i pełna naLła / im|estor./or8an zalożycielski/ll przypadku spółki c;,-viLnej wymienić wszystkich tłspólnik\v )

kontrolę* (łtą i rcaliśo,sauui§a)

1.i.]]1l]]::: : :::it{,ffifiii:::.::"o,o*udzono 
kontrolęxrimię i nanlisko, elrcnllłalnie ądres)

""""""",u"Q"""""""

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KoNTRo,I-t. .

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli:,,'.,,./0.,W..i
II.2. Zakr es przed m i otówy kontror i, . ., ., .,{&ĘS[|

łł CD
i'd|t''ttsu jńrc

III. WYNIKI KONTROLI:
III.1. Informacje o kontrolowanynr zakłarJzielObiekCie ftranfornrulno-prav,ny, nr wpisu do KRS, inJormacle o loczącym
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l]1.i. 
*::::::::: użyte podczas kontroli+:

:doillrlsl; :, , ,,,.:,,:.::,:: :,: :::,:...::,"

III.5. DokumenĘ oceniane rv trakcie kontroli:

podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które

ilŃp,,,,,,,,,,,,,${ii, t ffi ę, łnnt n
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V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołux

Strorra 3 z 4

VI. Uwagi izaslrążenia osób uczestniczących w kontroli.
Wnoszę/qfe wnos1$"* uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego

YII. Zastwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. 6. *łoI,1diałozono**
mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

w wysokości......................., na podstawie art.
(nr mandatu karnego) (podstawa pra --na)

Upowaznienie do nakładania grzywienw drodze mandatu karnego z dnia........ nr ....................

Poprawki i uzupełnienia do protokołu - naniesion"@"ulr":rq_E*

Pratokół został :ppruąea<y w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a nastęnie po odcrytaniu i
o mówie niu zo stdł ąodplrElłodmówi o n o p odp is anic * *.

W przypadku odmo@ podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokoła

1'podać: numer strofly pfotokołu, akreślenia lub wyrary, błędne i te, które je zastępują)

ie dokonano** wpisu w ksią.zce kontroli sanitarnej i książce kontroli**Ę 

-

ano/6t-re rrrydangP" na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. -.----j* --./ .
doraźne

zalecenia, uwĘr rlvnioski, które wpisano w ksiązkę kontroli sanitarnej **
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Data i godz. zakończenia kontro,,, ...{99}, łYn r..../}/[J... Łączny czas kontrol,, ..łi45_.|tll.$Ut

Dyre}-tor Przedszkola

u.
lngr Renata Kl,usha

Praedszkole Miejskie Nr
w Gliwicach

ul. Rydygiera tt)

t€l" 032 230,29-3 1

]5

(podpi s i/lub pieczęc strony /przedshlwic i ela kontrolowanega zakładu)

(podpis osób obecnych podczas kontroli)
srrri,*ną

(podpi s i .,"lttb p ieczęc o soby(asób) kontrolu1 ące1 $ch)

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Przedszkole Miejskie Nr 25
w Gliwicrch

ul. Rydygiera 10
tel. 032 ?3a-2g-31

Dyrekp,r rYzedszkola
lil],

. . *gr..ilńl'...Kł.uęhg, ......
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokoł)

POUCZENIE: Strona/osoba upowazniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu
moze zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego,

Wbniki kontroli doĘcząwarunków skontrolowanego zaWad*'obiek:tu w czasie i miejscu trwania kontroli
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.

* - w ptzypadku adpowiedzi negat vnej nateży \tpisać ,.nie doĘcz1,"
**- włąściv,e zakreślic


