
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia   22  września 2017 r.  
w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 
 

NK.II.431.2.27.2017.IOko 

Pan  

Paweł Lichtański 

Burmistrz Miasta Iłowa  

 

 

Sprawozdanie 

 z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Iłowej 

 

 

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

rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 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 234/1-2/2017 z dnia 18 września 

2017 r. przeprowadzili w dniu 19 września 2017 r. kontrolę w Urzędzie Miejskim w Iłowej,  

ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu pod Nr 3/2017. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Gminę Iłowa obowiązku utrzymania 

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

mocy porozumienia zawartego w  dniu 25 kwietnia 2017 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą 

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

pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości w kwaterach grobów wojennych, dotację 

celową z budżetu państwa  w wysokości 4.000 zł . 

 

Zakres odpowiedzialności.  

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Burmistrz Paweł Lichtański. 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 Pani Małgorzata Ślebioda podinspektor  

w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu.  

 

 



Ustalenia kontroli. 

Gmina Iłowa w dniu 10 maja 2017 r. zawarła umowę Nr GK-IV/52/U/17 na kwotę 4.000 zł  

z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Iłowej na wykonanie prac 

porządkowych na terenie Cmentarza Komunalnego w Iłowej w kwaterach grobów wojennych, 

polegających na: porządkowaniu kwater, pielęgnacji i uzupełnianiu krzewów ozdobnych, przycinaniu 

suchych gałęzi na drzewach, porządkowaniu kwater przed i po Święcie Zmarłych, ustawieniu kwiatów 

i zniczy przed świętami państwowymi oraz uprzątnięciu kwater przed zimą.  

Pani Małgorzata Ślebioda na bieżąco monitoruje przebieg prac pielęgnacyjno – 

porządkowych, dokonując okresowych odbiorów robót wykonanych w kwaterach grobów wojennych 

na cmentarzu komunalnym. 

Pierwsza część wynagrodzenia za wykonanie zleconych prac zostanie wypłacona do dnia  

10 listopada 2017 r., kolejna do dnia 10 grudnia 2017 r. po wystawieniu przez Zleceniobiorcę noty 

obciążeniowej zgodnie z zawartą umową. 

W obecności ww. pracownika przeprowadzono oględziny kwater grobów wojennych. Prace 

porządkowe wykonawca wykonał zgodnie z umową: kwatery i teren przyległy do kwater sprzątnięto, 

trawę i chwasty wyplewiono, chwasty i liście wygrabiono, zeschłe kwiaty i wypalone znicze 

uprzątnięto. 

Wykonanie kontrolowanych zadań oceniono pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

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

(Dz.U. Nr 185, poz. 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 


