
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 28 listopada 2016 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 
    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.15.2016.IOko 

Pan 

Remigiusz Lorenz 

Burmistrz Miasta Międzyrzecza  

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu  

 

 

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

rządowej (j.t.Dz.U.2011.1092) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

1. Izabela Okonek - inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, 

2. Mariola Żurawska - inspektor wojewódzki – członek zespołu, 

w obecności eksperta Pani Marii Jędrzejczak starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Lubuskiego  

nr 249/1-3/2016 z dnia 20 października 2016 r. przeprowadzili w dniu 27 października 2016 r. 

kontrolę w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz. Kontrolę 

odnotowano w książce kontroli Urzędu pod Nr 5/2016. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez  Gminę Międzyrzecz obowiązku utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy. Zadanie to powierzone zostało  

porozumieniem  zawartym 18 kwietnia 2016 r., na podstawie art. 6 ust.3 ustawy  z dnia 28 marca 1933 

r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 ze zm.), pomiędzy Wojewodą Lubuskim,  

a Gminą Międzyrzecz. Stosownie do postanowień porozumienia Gmina Międzyrzecz otrzymała na 

konserwację, remonty, pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach  

i grobach wojennych, dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.000 zł. 

 

Zakres odpowiedzialności.  

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Remigiusz Lorenz. Na podstawie zakresów 

czynności ustalono, że osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem 



cmentarzy wojennych jest Pani Iwona Kuczyńska Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 

Obowiązki Kierownika Wydziału sprawuje Pani Anna Lubaczewska. 

 

Ustalenia kontroli. 

Gmina Międzyrzecz w dniu 28 kwietnia 2016 r. zawarła umowę nr WGK-15/2016 z  P.P.H.U. 

„MINI” S.C. Katarzyna Szabat, Anna Kuźma z siedzibą w Międzyrzeczu na wykonanie prac 

porządkowych na terenie Cmentarza Radzieckiego w Międzyrzeczu przy  

ul. Waszkiewicza oraz w obrębie kwatery obejmującej mogiły ofiar eutanazji hitlerowskich służb 

medycznych w Międzyrzeczu – Obrzycach przy ul. Długiej, polegających na:  

 koszeniu terenów zielonych, grabieniu i wywozie skoszonej trawy a także innych  

nieczystości – co najmniej raz w miesiącu, 

 formowaniu, przycinaniu pielęgnacyjnym żywopłotów, usuwaniu suchych i połamanych gałęzi 

wraz z ich zebraniem i wywozem, a także usuwaniu rosnących traw, chwastów oraz liści 

spomiędzy krzewów w żywopłocie o okresie od maja do września – co najmniej raz w miesiącu, 

 formowaniu, przycinaniu, podcinaniu oraz usuwaniu suchych i chorych pędów w krzewach róż  

i pięciorników a także usuwaniu zachwaszczeń rosnących pomiędzy roślinami, 

 wykonaniu oprysków na alejach i nagrobkach, usuwaniu mchu spomiędzy kostki, chwastów  

a także oczyszczaniu części przy krawężnikach, obrzeżach i samej kostki – co najmniej raz  

w miesiącu, 

 zamiataniu terenów utwardzonych (Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza) i wygrabieniu terenów 

gruntowych (droga i mogiła w Międzyrzeczu – Obrzycach, ul. Długa) – co najmniej raz  

w miesiącu, 

 zbieraniu nieczystości z całego terenu, 

 oczyszczaniu, myciu (co najmniej 3 x w trakcie trwania umowy tj. w maju, lipcu  

i październiku) 4 płyt granitowych na słupkach przed wejściem na teren cmentarza przy  

ul. Waszkiewicza oraz krzyża w obrębie kwatery obejmującej mogiły ofiar eutanazji hitlerowskiej 

służb medycznych na Cmentarzu w Międzyrzeczu – Obrzycach przy ul. Długiej, 

 zbieraniu i wywożeniu wiatrołomów, 

 grabieniu i wywożeniu liści w okresie jesiennym, 

 jednorazowej naprawie opaski przy alejce polegającej na ułożeniu nowej warstwy betonu 

podtrzymującego na powierzchni 13,32 m 2 (44,40 m długości i 0,30 m szerokości).  

Za wykonanie ww. prac gmina zobowiązała się zapłacić 10.000 zł. 

 

Do dnia 27 października br. po dokonaniu częściowych odbiorów wykonania ww. prac na 

podstawie wystawionych faktur  zapłacono wykonawcy 6.250 zł.  Pozostałe prace będą rozliczone  

w trzech kolejnych ratach do dnia 12 grudnia 2016 r.  



Część otrzymanej dotacji, w wysokości 5.000 zł  Gmina przeznaczyła na zakup, obsadzenie  

i pielęgnację roślin na terenie cmentarza wojennego przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu. W dniu 

20 października 2016 r. zawarta została umowa nr WGK-48/2016 z Zakładem Usługowym 

„KAMILA” Anastazja Besaraba, z siedzibą w Lubiechnia Wielka 1a, 69-110 Rzepin.  

W trakcie kontroli sprawdzono również „Księgę Pochowanych”, prowadzoną przez Urząd 

Miejski w Międzyrzeczu. Uchybień w prowadzeniu ksiąg nie stwierdzono. 

W obecności pracownika Urzędu Pani Iwony Kuczyńskiej dokonano oględzin cmentarza 

wojennego oraz kwatery obejmującej mogiły ofiar eutanazji hitlerowskiej służb medycznych.  

Prace porządkowe wykonawca wykonał zgodnie z zawarta umową: wykoszono trawę, przycięto 

żywopłot, wyplewiono chwasty z nasadzeń, wygrabiono alejki, oczyszczono kostkę, wygrabiono 

liście. Stwierdzono również wykonanie postanowień umowy i  obsadzenie nowymi roślinami terenu 

cmentarza.  

W trakcie kontroli zalecono naprawę lub wymianę kilku pękniętych płyt granitowych na mogiłach 

zbiorowych cmentarza wojennego przy ul. Waszkiewicza w Międzyrzeczu oraz usuniecie dodatkowo 

zamontowanej przez osoby prywatne płyty imiennej. Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych 

ogranicza możliwość podejmowania działań związanych z wznoszeniem bądź zmianą sposobu 

urządzania obiektów grobownictwa wojennego przez osoby prywatne.  

Wykonanie powierzonego zadania ocenia się pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

             Teresa Kaczmarek  

                  Dyrektor 

     Wydziału Nadzoru i Kontroli 


