
 

    WOJEWODA LUBUSKI 

Gorzów Wlkp.  25 listopada 2015r. 

NK.II.431.2.13.2015 

Pan  

Janusz Krzyśków 

Wójt Gminy Słońsk 

 

 

Sprawozdanie 

z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Gminy w Słońsku 

 

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.)Justyna Jędrzejewska – inspektor wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli (na 

podstawie upoważnienia Nr 289-1/2015 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 289-2/2015 z dnia 27 października 2015r., wydanego przez 

Wojewodę Lubuskiego)przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Słońsku, której 

przedmiotem było sprawdzenie realizacji przez Gminę Słońsk obowiązku utrzymania grobów 

i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy jako zadania powierzonego przez 

Wojewodę Lubuskiego porozumieniem z dnia 22 czerwca 2015r. 

Jednostka kontrolowana – Urząd Gminy w Słońsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436Słońsk, 

której kierownikiem jest Wójt – pan Janusz Krzyśków, Regon: 000542155, NIP: 598-13-22-

147. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie spraw z zakresu cmentarnictwa wojennego jest 

pani Maria Pakos – inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska w Urzędzie 

Gminy Słońsk, która udzielała wyjaśnień na zapytania kontrolujących. 

 



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

kontroli odnotowano w książce kontroli Urzędu Gminy w Słońsku pod Nr 8/2015. 

W dniu 22 czerwca 2015 r. Wojewoda Lubuskim zawarł z Gminą Słońsk – na 

podstawie  art.6 ust.3ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 

(Dz.U. Nr 39 poz. 311 ze zm.) porozumienie którym powierzył gminie realizację zadania 

rządowego –obowiązek utrzymania cmentarza jenieckiego, położonego w Słońsku przy 

ul. Kolejowej. Na realizacje powierzonego zadania Gmina Słońsk otrzymała z budżetu 

wojewody na rok 2015 dotację celową w wysokości 9.000 zł. 

Sprawdzono dokumentację (rachunki, faktury) związaną z poniesionymi wydatkami 

na utrzymanie cmentarza jenieckiego w Słońsku. W okresie objętym kontrolą Gmina 

wykorzystała środki otrzymane z budżetu Wojewody Lubuskiego w wysokości 8.105.85zł. 

Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Ustalono, że wykonano na ww. cmentarzu 

prace pielęgnacyjne. Zakupiono i zamontowano trzy maszty aluminiowe. Dokonano również 

wycinki drzewa, które groziło uszkodzeniem pomnika oraz którego system korzeniowy 

uszkodził ułożoną aleję na cmentarzu.  

Przeprowadzono oględziny cmentarza, stwierdzono, że cmentarz jest dobrze 

utrzymany, krzewy są wypielęgnowane. 

W związku z tym, że lista pochowanych na cmentarzu jenieckim w Słońsku nie jest 

znana (jeńcy różnych narodowości zamęczeni i pomordowani w hitlerowskim obozie 

koncentracyjnym i w więzieniu „Sonnenburg” w Słońsku), Urząd Gminy Słońsk nie posiada 

księgi pochowanych osób. 

Wykonanie powierzonego zadania oceniono pozytywnie. 

 

 

         wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

       Jan Świrepo 

         Wicewojewoda Lubuski 

 

 


