
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 15 listopada 2016 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 
    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.16.2016.IOko 

Pan 

Lesław Hołownia 

Burmistrz Skwierzyny  

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie  

 

 

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 230/1-3/2016 z dnia 11 października 2016 r. przeprowadzili w dniu 17 października 2016 r.  

kontrolę w Urzędzie Miejskim w Skwierzynie, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Kontrolę odnotowano 

w książce kontroli Urzędu pod Nr 18/2016. 

Przedmiotem której było sprawdzenie wykonania przez  Gminę Skwierzyna obowiązku utrzymania  

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

mocy porozumienia zawartego w dniu 13 kwietnia 2016 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą 

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

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

wojennych, dotację celową z budżetu państwa w wysokości 5.000 zł. 

 

Zakres odpowiedzialności.  

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Burmistrz Lesław Hołownia.  

Stosownie do uregulowań zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego  

w Skwierzynie wprowadzonego zarządzeniem Nr 120.8.2015 Burmistrza Skwierzyny z dnia 25 marca 

2015 r., zadania z zakresu nadzoru nad utrzymaniem cmentarzy wojennych wykonuje Referat 

Komunalny i Ochrony Środowiska. Na podstawie zakresów obowiązków pracownika – karta 



stanowiska pracy ustalono, że osobą odpowiedzialną za utrzymanie cmentarzy wojennych jest Pani 

Małgorzata Adamiec – Skrzypek podinspektor w Referacie Komunalnym i Ochrony Środowiska. 

Obowiązki Kierownika Referatu sprawuje Pani Magdalena Janas. 

 

Ustalenia kontroli. 

Gmina Skwierzyna w dniu 21 kwietnia 2016 r. zawarła umowę Nr 55/16 na kwotę 4.500 zł  

z Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu „Zielona Przystań” z siedzibą w Skwierzynie na 

wykonanie prac porządkowych na terenie Cmentarza Wojennego zlokalizowanego w Skwierzynie 

przy ul. 61 Brygady, polegających na: bieżącym koszeniu trawników wraz z ich grabieniem oraz 

wywozem nieczystości, formowaniu i przycinaniu pielęgnacyjnym drzew i krzewów wraz z zebraniem 

i usunięciem przyciętych gałęzi, zamiataniu terenów utwardzonych, zbieraniu nieczystości z całego 

terenu i terenu przyległego, grabieniu i wywozie liści, konserwacji grobów, ogrodzenia i donic 

kwiatowych, utrzymaniu w czystości alejek, grobów oraz lamp oświetleniowych wraz z usuwaniem 

mchu, chwastów z kostki i krawężników, usuwaniu wiązanek i wieńców po uroczystościach. 

Pierwszą cześć środków finansowych w wysokości 2.250 zł Gmina wydatkowała, zgodnie  

z przeznaczeniem, po dokonaniu częściowego odbioru wykonania ww. czynności oraz otrzymaniu 

faktury wystawionej przez Wykonawcę. Płatność drugiej części nastąpi po kolejnym odbiorze  

tj. do dnia 30 listopada 2016 r.  Pozostałą kwotę w wysokości 500 zł Gmina rozliczy do dnia  

15 grudnia 2016 r.   

W trakcie kontroli sprawdzono księgę pochowanych, prowadzoną przez Urząd Miejski  

w Skwierzynie. Ostatniego wpisu dokonano w dniu 27 marca 2015 r. na podstawie decyzji Wydziału 

Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. znak SO-I.5233.6.2015.MJęd (poz. wpisu 402). Uchybień w prowadzeniu księgi  

nie stwierdzono. 

W obecności pracownika Urzędu Pani Małgorzaty Adamiec – Skrzypek dokonano oględzin 

Cmentarza Wojennego. Nie stwierdzono uchybień w zakresie nadzoru nad utrzymaniem cmentarza 

wojennego przez Gminę. Prace porządkowe Wykonawca wykonał zgodnie z zawartą umową: trawę 

wykoszono, drzewa i krzewy przycięto,  nie zaobserwowano nieczystości na terenie utwardzonym  

i terenie przyległym, alejki i groby utrzymane w czystości, donice obsadzono kwiatami, ogrodzenie 

pomalowano.  

Wykonanie powierzonego zadania ocenia się pozytywnie. 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

             Teresa Kaczmarek  

                  Dyrektor 

     Wydziału Nadzoru i Kontroli 


