
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 26 października 2017 r.  
w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 
 

NK.II.431.2.26.2017.IOko 

Pan  

Marek Cebula  

Burmistrz Miasta w Krośnie Odrzańskim 

 

 

 

Sprawozdanie 

 z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim 

 

 

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 242/1-2/2017 z dnia 25 września 

2017 r. przeprowadzili w dniu 27 września 2017 r. kontrolę w Urzędzie Miasta w Krośnie 

Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Kontrolę odnotowano w książce kontroli 

Urzędu pod Nr 6/2017. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Gminę Krosno Odrzańskie 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 Krosno Odrzańskie. Stosownie do postanowień porozumienia Gmina otrzymała 

na konserwację, remonty, pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości, dotację celową  

z budżetu państwa w wysokości 12.000 zł . 

 

Zakres odpowiedzialności.  

 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 Robert Węglik inspektor  

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu.  

 



Gmina Krosno Odrzańskie w dniu 10 stycznia 2017 r. zleciła Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim wykonanie prac porządkowych oraz prac 

pielęgnacyjnych zieleni znajdującej się na terenie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej w Krośnie 

Odrzańskim . Wykonawca zagrabił liście, oczyścił alejki i kwatery, wyzbierano nieczystości z całego 

terenu, wywiózł odpady. Odbiór tych prac nastąpił  6 marca 2017 r. Na podstawie wystawionej noty 

zapłacono wykonawcy 2.624,18 zł. 

W dniu 22 maja 2017 r. Gmina zleciła Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu PIXI  

w Krośnie Odrzańskim  koszenie terenu cmentarza, czyszczenie krawężników, grabienie suchych liści, 

przycinanie drzew i krzewów oraz mycie tablic i pomników. Odbioru wykonanych prac dokonano 

w dniu 29 maja 2017 r., wykonawcy po  wystawieniu  faktury zapłacono 2.198,88 zł.  

Przy udziale pracownika Urzędu pana  Roberta Weglika przeprowadzono oględziny cmentarza 

wojennego.  Stwierdzono, że czyszczenie betonowych krawężników tworzących obramowanie alejek  

i kwater oraz betonowych płyt wokół centralnie usytuowanej rzeźby/głazu  

z porastającego mchu nie przyniosło zadawalającego rezultatu.  Należy rozważyć zastosowanie innych 

sposobów czyszczenia tych powierzchni. Ponadto podczas oględzin zauważono zamontowanie na 

cmentarzu nagrobku z płytą imienną „ ЛЕЍТЕНАНТ БЕРЗИН ЮЛИУС МАРЏЕВИЧ”.  Stosownie 

do art.5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych  przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie 

pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych wymaga zezwolenia wojewody. 

Wg. wyjaśnień  pracownika gmina nie  wie, kto i kiedy  posadowił ten nagrobek wraz z imienną płytą.  

Wykonanie zadań zleconych porozumieniem oceniono pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

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 


