
Kontrole przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu  
w Pyskowicach. 

 

22.05.2013 r. 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola kompleksowa stanu sanitarnego obiektów 
Sportowych, tj. Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny, 
Kard. Stefana Wyszyńskiego 62, Stadion Sportowy, 
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 79, Hala Widowiskowo – 
Sportowa, ul Strzelców Bytomskich 1a.  

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 22.05.2013 r. 

Data zakończenia kontroli 22.05.2013 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Hala Widowiskowo – Sportowa ul. Strzelców 
Bytomskich 1a : 
 

1. Wymienić zniszczone płytki ceramiczne  
na ścianie w przedsionku przy umywalkach  
w toalecie damskiej (pomieszczenie nr 8). 

2. Uzupełnić ubytek płytek ceramicznych  
na ścianie w kabinie ustępowej ( 2 kabina  
od lewej) w toalecie damskiej (pomieszczenie  
nr 8). 

3. Wymienić zniszczoną (pękniętą) deskę 
sedesową w kabinie ustępowej ( 3 kabina od 
lewej) w toalecie damskiej (pomieszczenie 
 nr 8). 

4. Odświeżyć powłoki malarskie ścian w toalecie 
damskiej (pomieszczenie nr 8) 

5. Odświeżyć powłoki malarskie ścian w toalecie 
męskiej (pomieszczenie nr 9). 

6. Wymienić zalany kaseton na suficie  
w toalecie dla osób niepełnosprawnych. 

7. Odświeżyć powłoki malarskie na ścianie 
oddzielającej węzeł sanitarny w sztni 
(pomieszczenie nr 19). 

8. Usunąć ślady zawilgocenia oraz odświeżyć 
powłoki malarskie na ścianach (w rogu) w 
szatni z węzłem sanitarnym przeznaczonej 
dla osób niepełnosprawnych (pomieszczenie 
nr 22). 

9. Odświeżyć powłoki malarskie ścian w siłowni. 
10. Odświeżyć powłoki malarskie ścian w sali do 

ćwiczeń korekcyjnych / fitness. 
11. Odświeżyć powłoki malarskie ścian  

w przedsionku z umywalkami w toalecie 
damskiej dla publiczności ( na piętrze). 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

11.09.2013 r. – 25.09.2013 r. 
 
  

12. Usunąć ślady zawilgocenia oraz odświeżyć 
powłoki malarskie na ścianach w rogu przy 
wejściu do toalety damskiej dla publiczności 
(na Pietrze). 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
Wydział Kontroli Płatników Składek w Zabrzu 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz innych 
składek, do których pobierania zobowiązany 
jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

2. Ustalanie uprawnień do świadczeń  
z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 
świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 
tytułu. 

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania 
wniosków o świadczenia emerytalne  
i rentowe. 

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie 
danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 

Okres objęty kontrolą  
Od styczeń 2010 r. do grudnia 2012 r. 

Data rozpoczęcia kontroli 11.09.2013 r. 

Data zakończenia kontroli 25.09.2013 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Brak zaleceń. 



 
 

24.09.2013 r. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.10.2013 r. 
 

 

 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola kompleksowa stanu sanitarnego  Budynku 
Głównego Miejskiego Ośrodka Kultury  
i Sportu, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 27 

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 24.09.2013 r. 

Data zakończenia kontroli 24.09.2013 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Brak zaleceń 

Nazwa organu 
przeprowadzającego kontrolę 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Gliwicach. 

Tematyka przeprowadzonej 
kontroli 

Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie 
zarządzeń decyzji z 21.08.2012 r. 

Okres objęty kontrolą  
Nie dotyczy 

Data rozpoczęcia kontroli 09.10.2013 r. 

Data zakończenia kontroli 09.10.2013 r. 

Wydane zalecenia 
pokontrolne 

Brak zaleceń 


