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KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Sandomierzu

ul. Mickiewicza, 27-600 Sandomierz
Znak sprawy PZ.5580.33.2019

Egzm&

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolnolrozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust.1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400), tj. z dnia 5 lipca 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz.1499 z późn. zm.) oraz § 10 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zdnia 24 października 2005 r. w sprawje czynności

kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z
2005 r. Nr 225 poz.1934) w dniu: 03 czerwca 2.Q2.O..r..

Przez:

1) mł. bryg. Tomasz Chmielewski -starszy specjalista KP PSP w Sandomierzu,
nr legitymacji służbowej 19/20119
legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.33.2019 z dnia 20 maja 2020 r.

wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu,
zostav przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce 174
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych -naleźy wpisaó nazwę włssną budynku , obiektu

budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres - Iokalizscję)

Nazwa i adres kon(rolowanego

mę i nazwisko osoby upoważnjonej do reprezemowania kontn)lowanego oraz
podstawa i zakres i/poważnienia

GMINA WILCZYCE
27-612 Wilczyce 174

Robert PALUCH
-Wójt Gminy Wilczyce

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:
lmię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanegoRobeftPALUCH

lmlę, naz`^/isko. stanowisko służbowe Drzedstawiciela kontrolowanego

-Wójt Gminy Wilczyce
Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:
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2)

postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami
cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 z póŹ. zm.),
wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a takźe systemami ochrony przeciwpożarowej
oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy
cieplarniane lub od nich uzależnionymi

str. 1

l nfomaęj`e dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Ę3ŁTĘoę#P°n%TOĄbĄ#mnó"urządzoh
1. Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce
271612 Wilczyce 174
PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNOROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1.Q±pg±+±dzJ.lno.ćzlrmŁz.cl.ob"l.zkółwzz]kTpucN=hłołivprz.chqmż.roq:
Wójt Gminy Wilczyce -mgr Robert PALUCH
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3.

Omanizacia ochronv DE)oż.
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24 października 2019 ROKU

przepisów

przeciwpożarowych

przeprowadzono

w

obiekcK

E W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyinego.
EE W wyniku kontroli wszczęto postępcM/anie admlnistracyjne.
Stan realizaqi obcwiązkó\n/ wynikających z postępowania admlnistracyjnego:

Obowiązek nr 4 :
Dokonać` udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych urządzenia
sygnalizacyjno-odcinającego „GAZEX" dopĄ/w gazu do pomieszczenia kotłowni CO
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Wilczycach zlokalżowanym pod nr 174
w wilczycach .
Przedstawiono protokół z czynności konserwacyjnych urządzenia sygnalizacyjnoodcinającego „GAZEX". Kopje protokołu dołączono do protokołu z kontroli.

Obowjązek nr 2:
W obiekcie Urzędu Gminy w Wilczycach oznakować znakami zgodnymi
z Polskimi Normami lokalizację głównego kurka gazu.

Oznakowano główny kurek gazu zgodnie z PN

Obowiązek nr 3:
W obiekcie Urzędu Gminy w Wilczycach oznakować znakami zgodnymj
z Polskimi Normami przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Oznakowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodnie z PN

Obowiązek nr 4:
Dokonać zapoznania pracowników Urzędu Gminy w Wlczycach z przepisami

przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Przedstawiono zaświadczenie potwierdzające zapoznanie pracowników UG Wilc;
z przepisami przeciwpożarowymi przez osobę posiadającą odpowie9pLęłĘ]a{ptififfi
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5.

Czvnności zabronione:

Nie stwierdzono

6.

Pcena dotvczłc. \łn/.tooow.nL..łem."ów z.qrożi)nL. ŻycL. lLJdzJ:

Nie stwierdzono

7. Ocom dotvczńc€ wv.teF]ow.nla nlmr"1dbwoócl povodu|ącvch b®zł)o.redn!±
niebezDieczeństwo Dowstania Dożaru i
Nie stwierdzono
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9.

§mwnoóć technlczm l tunkcJon.ln. urz]dzeil przectwpdr"yc.b

10. §tan wvmmnl.. eDr.wnołć tHhnLCHa 1 funkcton.Ln. fldnJ=

l`;,:. Etw ozonow o'a"uomwano az w kon s, wan-s st®m"h
Nie występują

8:is=j-::etobkuódłvzni:;:żn4S;ał?:i=eu:#k#igroku.
13. §DrTwno.ć technlczTi.1 funkcloTi.ln. lnrtaŁ.cłl u"owycł]
Bez uwag.
WYl<AZ STV`/lERDZONYCH NIEPRAwl"OWOścl

lnne ustalónia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanegQ
Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został polnformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do
protokołu Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się
z jego treścią podpisano bez zastrzeżeh. Jeden egzemplarz protokołu pozostaw`iono kontrolowanemu.

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska słuźbowego kontrolowanego)
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