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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

 

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

w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), zwanej dalej „ustawą” pracownicy 

Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrolę w Urzędzie Miasta Żary  

w zakresie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o grobach 

i cmentarzach wojennych.  

Jednostka kontrolowana – Urząd Miasta Żary, ul. Rynek 1-5, 68-200 Żary, którego 

kierownikiem jest Burmistrz – pan Wacław Maciuszonek, Regon: 000526185, NIP: 928-100-

20-69. Osobą odpowiedzialną jest pan Jerzy Wojnar - kierownik  Referatu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Odpadami w  Urzędzie Miasta w Żarach, który udzielał wyjaśnień na 

zapytania kontrolujących. 

 Jednostka kontrolująca – Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 

Zespół kontrolny w następującym składzie:  

1) Maria Jędrzejczak  - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Spraw Obywatelskich  

w Wydziale Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji - przewodniczący Zespołu 

Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 267-1/2014 z dnia 6 sierpnia 2014r., wydanego 

przez Wojewodę Lubuskiego, 

2) Anna Borowiec - inspektor w Oddziale Spraw Obywatelskich w Wydziale Spraw 

Obywatelskich,  Cudzoziemców i Cyfryzacji, na podstawie upoważnienia nr 267-2/2014  

z dnia 6 sierpnia 2014r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego. 

Kontrola rozpoczęła się i zakończyła w dniu 29 sierpnia 2014 roku. Kontrolujący 

dokonali stosownego wpisu w książce kontroli Urzędu Miasta Żary pod nr 9/2014. 

Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące sposobu realizacji  zadania z zakresu 

administracji rządowej, zleconego gminie w zakresie utrzymania i konserwacji cmentarzy 

wojennych, położonych na terenie miasta Żary. 

Okres objęty kontrolą: 01.01.2014 r. – 28.08.2014 r. 

 

UWAGI  I  WNIOSKI    

  

W dniu 19 maja 2014 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim 

a Gminą Żary o statusie miejskim w sprawie realizacji zadań związanych z utrzymaniem  

i konserwacją cmentarzy wojennych. Na podstawie porozumienia Gmina Żary o statusie 

miejskim otrzymała z budżetu wojewody na rok 2014 dotację celową w wysokości 12.000 zł 

na utrzymanie i konserwację cmentarzy wojennych położonych na  terenie gminy.  

Zespół kontrolny sprawdził dokumentację z okresu objętego kontrolą związaną  

z poniesionymi wydatkami na utrzymanie cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie 

Gminy Żary o statusie miejskim. W okresie objętym kontrolą ww. Gmina wykorzystała środki 

finansowe w wysokości 8.266,01 zł, które wydatkowała zgodnie z przeznaczeniem. W trakcie 



kontroli stwierdzono zgodność wykorzystania udzielonej dotacji z zawartym porozumieniem  

z dnia 19 maja 2014r.. W ramach wykorzystanych środków finansowych na cmentarzach 

wojennych w  Żarach wykonano następujące prace porządkowe na cmentarzu wojennym przy 

ul. Domańskiego w Żarach: koszenie trawy, zgrabienie trawy oraz jej wywóz (wykonawca 

prac: Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku z siedzibą w Żarach, ul. Telemanna 1, 

68-200 Żary) - na zlecenie Gminy Żary o statusie miejskim). Wykonanie ww. prac 

potwierdzają protokoły odbioru prac – szt. 2 (z dnia 16.05.2014r. i 03.06.2014r.). 

Dokonano oględzin niżej wymienionych obiektów cmentarnictwa wojennego: 

1) cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy Domańskiego w Żarach, 

2) mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego umiejscowionej na cmentarzu 

komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach. 

   Oględziny wykazały, iż cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy Domańskiego 

w Żarach jest dobrze utrzymany: trawa wykoszona, krzewy przycięte. Oględziny wykazały, iż 

mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu komunalnym w Żarach jest 

dobrze utrzymana (nowe urządzenie mogiły zostało wykonane w 2013r.). Stwierdzono 

również, iż na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy Domańskiego w Żarach 

zostały posadowione trzy dodatkowe tabliczki imienne (na mogile zbiorowej), co nie 

powinno mieć miejsca.  

 Zespół kontrolny sprawdził księgę pochowanych na żołnierzy Armii Radzieckiej przy 

ulicy Domańskiego w Żarach, która to księga prowadzona jest przez Urząd Miasta w Żarach. 

Kontrolujący nie stwierdzili uchybień w prowadzeniu księgi.  

W okresie objętym kontrolą wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam 

pozytywnie z uchybieniami. 

W związku z  powyższym zaleca się: 

usunięcie posadowionych trzech dodatkowych tabliczek imiennych na cmentarzu 

żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Domańskiego w Żarach (na mogile 

zbiorowej), zdeponowanie tych tabliczek w celu ewentualnego ich zwrotu 

rodzinom.  

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy oczekuję w terminie 30 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu 

wniosków, a także podjętych działaniach lub przyczynach  ich niepodjęcia. 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach, z których jeden 

przekazano  panu  Wacławowi Maciuszonkowi – Burmistrzowi Żar. 

 

 

       Z up. Wojewody Lubuskiego 

 

        Jan Świrepo 

             Wicewojewoda Lubuski 

 

 

 

 

 
Wykonano w dwóch egzemplarzach: 

1. Burmistrz  Miasta Żary. 

2. a/a. 


