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Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie 

 

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

w administracji rządowej  (Dz.U.2011.1092) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U.2015.525 

– j.t. ze zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp.-  Justyna Jędrzejewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli  

w obecności eksperta Marii Jędrzejczak starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale 

Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji, przeprowadziła w Urzędzie Miejskim  

w Kożuchowie kontrolę w trybie uproszczonym, której przedmiotem było sprawdzenie 

wykonywania przez Gminę Kożuchów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych położonych na terenie gminy, jako zadania z zakresu administracji rządowej 

realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 11 maja 2015 r. 

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa wojennego jest 

pani Alicja Paskal – inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej. 

Kontrola rozpoczęła i zakończyła się w dniu 1 grudnia 2015 roku. Przeprowadzenie 

kontroli odnotowano w książce kontroli od nr 8/2015. 

W dniu 11 maja 2015 r., na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r.  

o grobach i cmentarzach wojennych  (Dz.U.1933.311 ze zm.) zawarte zostało porozumienie, 



którym Wojewoda Lubuski powierzył gminie obowiązek  utrzymania cmentarza żołnierzy 

Armii Czerwonej i Wojska Polskiego w Kożuchowie, jako zadania zakresu administracji 

rządowej.  Na realizację  powierzonego zadania gmina otrzymała z budżetu wojewody na rok 

2015, dotację celową w wysokości 4.000 zł. 

Sprawdzono dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na utrzymanie  

cmentarza. W okresie objętym kontrolą gmina wykorzystała dotację w wysokości 3.300 zł. 

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem, wykonano prace pielęgnacyjne. Z odbiorów 

wykonanych prac na cmentarzu sporządzono protokoły. Przeprowadzono oględziny 

cmentarza i stwierdzono, że  jest dobrze utrzymany. 

Sprawdzono księgę pochowanych, w okresie objętym kontrolą w księdze nie 

dokonywano zmian. 

Wykonanie powierzonego zadania ocenia się pozytywnie. 
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