
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2016 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 
    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.17.2016.IOko 

Pan 

Waldemar Górczyński 

Wójt Gminy Pszczew  

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Gminy Pszczew   

 

 

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

rządowej (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 247/1-3/2016 z dnia 20 października 2016 r. przeprowadzili w dniu 27 października 2016 r. 

kontrolę w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Kontrolę odnotowano w książce 

kontroli Urzędu pod Nr 4/2016. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez  Gminę Pszczew obowiązku utrzymania 

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

mocy porozumienia zawartego w dniu 23 maja 2016 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą 

Pszczew. Stosownie do postanowień porozumienia Gmina Pszczew otrzymała na konserwację, 

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

wojennych, dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000 zł. 

 

Zakres odpowiedzialności.  

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Wójt Waldemar Górczyński.   

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



i cmentarzach wojennych (Dz.U.1933.39.311 ze zm.) jest Pan Janusz Leśny Inspektor  

ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych w Referacie Urbanistyki, 

Inwestycji, ochrony Środowiska i Promocji Gminy.  

 

Ustalenia kontroli. 

Gmina Pszczew w dniu 23 maja 2016 r. zleciła Zakładowi Usług Komunalnych w Pszczewie 

pielęgnację murawy oraz utrzymanie porządku i czystości na Mogile żołnierzy francuskich  

w Pszczewie i przeznaczyła na to kwotę 1.000 zł. Gmina wypłaci otrzymane środki finansowe zgodnie  

z porozumieniem do dnia 15 grudnia 2016 r.  

Pan Janusz Leśny oświadczył, że na bieżąco monitoruje przebieg realizowanych prac 

pielęgnacyjno – porządkowych, polegających na nawożeniu w miesiącu czerwcu oraz 

systematycznym koszeniu trawy w okresie wegetatywnym, usuwaniu śmieci i nieczystości z terenu 

Mogiły. 

W obecności ww. pracownika dokonano oględzin Mogiły (naturalne wzniesienie terenu – 

kopiec, kapliczka, głaz pamiątkowy – obelisk oraz trzy figury żołnierzy z drewna). Stwierdzono, że na 

terenie Mogiły zasiano nową trawę oraz zasadzono młode platany. W chwili oględzin brak było trzech 

drewnianych figur żołnierzy, które wg wyjaśnień  na czas rekultywacji podłoża i zasiewu nowej trawy 

na terenie Mogiły, zdemontowano i przekazano do renowacji.  

Wykonanie powierzonego zadania ocenia się pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

             Teresa Kaczmarek  

                        Dyrektor 

     Wydziału Nadzoru i Kontroli 


