
 

    WOJEWODA LUBUSKI 

Gorzów Wlkp. 25 listopada 2015r. 

NK.II.431.2.14.2015 

Pan 

Sławomir Dudzis 

Burmistrz Rzepina 

 

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Rzepinie 

 

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

w administracji rządowej (Dz. U. 2011.1092) Justyna Jędrzejewska – inspektor wojewódzki 

w Wydziale Nadzoru i Kontroli (na podstawie upoważnienia Nr 288-1/2015 z dnia 

27 października 2015r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego) w obecności eksperta Pani 

Marii Jędrzejeczak starszego inspektora wojewódzkiego w Wydziale Spraw Obywatelskich, 

Cudzoziemców i Cyfryzacji (na podstawie upoważnienia Nr 288-2/2015 z dnia 

27 października 2015r., wydanego przez Wojewodę Lubuskiego) przeprowadziła kontrolę 

w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, której przedmiotem było sprawdzenie realizacji przez 

Gminę Rzepin obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie 

gminy jako zadania powierzonego przez Wojewodę Lubuskiego porozumieniem z dnia 

29 kwietnia 2015r.  

Jednostka kontrolowana –Urząd Miejski Rzepin, pl. Ratuszowy 1, 69-110 Rzepin, 

którego kierownikiem jest Burmistrz – pan Sławomir Dudzis, Regon: 000526162, NIP: 

5980005597. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa 

wojennego jest pani Elżbieta Pych – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Komunalnej i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Rzepinie, która udzielała wyjaśnień na 

zapytania kontrolujących. 

 



Kontrola rozpoczęła i zakończyła się w dniu 9 listopada 2015 roku. Przeprowadzenie 

kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Słońsku pod Nr 15/2015. 

W dniu 29 kwietnia 2015 r. zostało zawarte, pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą 

Rzepin porozumienie w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na podstawie 

tego porozumienia Gmina Rzepin otrzymała z budżetu wojewody na rok 2015 dotację celową 

w wysokości 4.000 zł. 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację z okresu objętego kontrolą (zlecenie 

i faktury) związaną z poniesionymi wydatkami na utrzymanie cmentarzy w Rzepinie.  Gmina 

wykorzystała środki finansowe w wysokości 4.000 zł i przeznaczyła je na montaż tabliczek na 

nagrobkach pochowanych żołnierzy Armii Radzieckiej, prace porządkowe na cmentarzu, 

nasadzenie chryzantem i innych roślin rabatowych. Środki zostały wydatkowane zgodnie 

z przeznaczeniem.  

Kontrola nie wykazała uchybień w realizowaniu zadania. Oględziny cmentarzy, 

przeprowadzone zostały w obecności pracownika Urzędu Miejskiego w Rzepinie, pani 

Krystyny Janickiej i stwierdzono, że cmentarze są dobrze utrzymane. 

Sprawdzono również księgę pochowanych w okresie objętym kontrolą w księdze nie 

dopisano żadnego nazwiska. 

Wykonanie kontrolowanych zadań oceniam pozytywnie. 

 

 

          wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

       Jan Świrepo 

         Wicewojewoda Lubuski 

 

 


