
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 24 października 2017 r.  
w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 
 

NK.II.431.2.25.2017.IOko 

 

Pan  

Bartłomiej Bartczak 

Burmistrz Miasta Gubin  

 

 

Sprawozdanie 

 z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Gubinie 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji 

rządowej (Dz.U.2011.185.1092) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

1. Izabela Okonek – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu, 

2. Małgorzata Wołejko – starszy inspektor wojewódzki 

na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Lubuskiego  nr 241/1-2/2017 z dnia 25 września 

2017 r. przeprowadzili w dniu 26 września 2017 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Gubinie,  

ul. Piastowska 24, 66-200 Gubin. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu pod Nr  4/2017. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Gminę  Gubin obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy, które to zadanie powierzone zostało na 

mocy porozumienia zawartego w  dniu 11 maja 2017 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą 

Gubin. Stosownie do postanowień porozumienia Gmina otrzymała na konserwację, remonty, 

pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości, dotację celową z budżetu państwa 

w wysokości 5.000 zł . 

 

Osobą odpowiedzialną za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 marca 1933 r.  

o grobach i cmentarzach wojennych (j.t. Dz.U.2017.681) jest Pan Arkadiusz Linkowski podinspektor  

ds. zieleni miejskiej Wydziału Komunalnego i Inwestycji Urzędu.  

Do dnia kontroli  na cel określony w ww. porozumieniu wydatkowano kwotę 1.562 zł. 

Zakupiono materiały do malowania ogrodzenia Mogiły Zbiorowej Żołnierzy Wojska Polskiego 

poległych przy rozminowywaniu Gubina na cmentarzu komunalnym, kwiaty sezonowe do obsadzenia 



kwater, kwiaty cięte oraz znicze. Pozostałe środki finansowe Gmina wydatkuje zgodnie  

z porozumieniem do dnia 15 grudnia 2017 r.   

W obecności Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego i Inwestycji  przeprowadzone 

zostały oględziny Mogiły. Stwierdzono, że Mogiła i teren do niej przyległy jest uprzątnięty, trawa 

skoszona, liście wygrabione, krzewy przycięte, zasadzono sezonowe kwiaty. Na cokole Mogiły 

stwierdzono brak fragmentu kafelek . Wg. Oświadczenia Pani Naczelnik  prace porządkowe gmina 

wykonała we własnym zakresie. Natomiast  naprawa cokoła  i odnowienie ogrodzenia wokół Mogiły  

wykonana zostanie w październiku br.  

Do prawidłowości realizacji porozumienia nie wnosi się zastrzeżeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art.52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U.2011.1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania 

sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń 

kontroli. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

             Teresa Kaczmarek  

                    Dyrektor 

     Wydziału Nadzoru i Kontroli 


