
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia 9 listopada 2016 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.14.2016.MŻur 

Pani 

Danuta Madej 
Burmistrz Miasta Żary 

 

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miejskim w Żarach 

 

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

rządowej (Dz.U.2011.1092) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

1. Mariola Żurawska - inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, 

2. Izabela Okonek - 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 202/1-3/2016 z dnia 16 września 2016 r. przeprowadzili w dniu 20 września 2016 r.  kontrolę 

w Urzędzie Miejskim w Żarach, ul. Rynek 1-5, 68-100 Żary. Kontrolę odnotowano w książce kontroli 

Urzędu pod Nr 28/2016. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Gminę Żary obowiązku utrzymania grobów 

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

porozumienia zawartego w  dniu 22 kwietnia 2016 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Żary.   

Stosownie do postanowień  porozumienia Gmina Żary otrzymała na konserwację, remonty, 

pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, dotację 

celową z budżetu państwa  w wysokości 14.000 zł . 

 

Zakres odpowiedzialności.  

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest pani Burmistrz Danuta Madej. Stosownie do 

uregulowań zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Żarach wprowadzonego   

zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Żary z dnia 3 lipca 2015 r., zadania z zakresu nadzoru 

nad utrzymaniem cmentarzy wojennych wykonuje Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony 

Środowiska.  

Osobą odpowiedzialną za utrzymanie cmentarzy wojennych jest pani Magdalena Augustyńska - 

inspektor w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska. W zakresie czynności, 



obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z dnia 3 grudnia 2013 r. nie ujęto realizacji zadań  

z zakresu opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. Uzupełniony zakres czynności  przesłany 

został do LUW w dniu  21 października 2016r. 

 

Ustalenia kontroli. 

Gmina Żary w dniu 29 kwietnia 2016 r. zawarła  umowę nr WIT/37/2016 z Zakładem Usług 

pogrzebowych „AVA” Urszula Połtyń z Żar na bieżącą konserwację i utrzymanie cmentarza 

wojennego w Żarach na kwotę 11.800 zł.  

Sprawdzono dokumentację związaną z poniesionymi wydatkami na realizację ww. zadań 

(umowę, faktury). Do dnia 20 września br. gmina wykorzystała środki finansowe w wysokości 

4.720,00 zł. Pozostała część będzie rozliczona do końca listopada 2016r. Środki wydatkowano 

zgodnie z przeznaczeniem, po dokonaniu 3 częściowych odbiorów robót pielęgnacyjno – 

porządkowych na koszenie trawników, przycinanie oraz pielenie żywopłotów i krzewów, zamiatanie 

dróg parkowych, wywóz trawy i gałęzi oraz zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy. Wysadzono 

150 sztuk kwiatów jednorocznych na mogile zbiorowej i gazonach. Z odbiorów wykonanych robót 

sporządzono protokoły powykonawcze.  

W trakcie kontroli sprawdzono również księgę pochowanych, prowadzoną przez Urząd 

Miejski w Żarach. W 2016r. było 8 wpisów. Ostatniego wpisu dokonano w dniu 19 września 2016 r. 

na podstawie decyzji Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. znak: SO-I.5233.38.2016.MJęd (poz. wpisu 396).  

Księga prowadzona jest prawidłowo. 

W obecności pracownika Urzędu pani Magdaleny Augustyńskiej przeprowadzono oględziny 

cmentarza wojennego, mogiły zbiorowej żołnierzy wojska polskiego oraz mogiły zbiorowej jeńców 

radzieckich i innych narodowości. W ocenie kontrolujących cmentarz i mogiły są dobrze utrzymane: 

trawa wykoszona, żywopłoty przycięte, krzewy wypielęgnowane, drogi parkowe zamiecione, 

wysadzone kwiaty na mogile zbiorowej i gazonach.   

Wykonanie kontrolowanych zadań oceniono pozytywnie. 

 

 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

             Teresa Kaczmarek  

                    Dyrektor 

     Wydziału Nadzoru i Kontroli 


