
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., 29 października 2018 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.35.2018.IOko 

Pan  

Andrzej Kunt 

Burmistrz Miasta  

Kostrzyn nad Odrą  

 

 

 

Sprawozdanie 

 z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą  

 

 

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

rządowej (Dz.U.2011.185.1092) pracownicy Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w składzie:  

1. Izabela Okonek – inspektor wojewódzki - przewodnicząca zespołu, 

2. Robert Kamiński -  inspektor wojewódzki 

na podstawie pisemnych upoważnień Wojewody Lubuskiego  nr 202/1-2/2018 z dnia 12 września 

2018 r. przeprowadzili w dniu 19 września 2018 r. kontrolę w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą  

ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, w siedzibie jednostki kontrolowanej oraz na terenie 

cmentarza wojennego (w lesie) w celu przeprowadzenia oględzin. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Miasto Kostrzyn nad Odrą obowiązku 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Miasta, które to zadanie powierzone 

zostało na mocy porozumienia zawartego w dniu 30 kwietnia 2018 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, 

a Miastem Kostrzyn nad Odrą. Stosownie do postanowień porozumienia Miasto otrzymało na 

wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych oraz porządkowych i pielęgnacyjnych na grobach  

i cmentarzach wojennych dotację celową z budżetu państwa w wysokości 7.000 zł. 

 

Ustalenia kontroli: 

 

Utrzymanie cmentarza wojennego Stalag III C na os. Drzewice w Kostrzynie nad Odrą wraz  

z bezpośrednio do niego przyległym terenem zielonym, Miasto zleciło Firmie Transportowo - 



Usługowej Krystyny Korczyńskiej z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą na podstawie umowy z dnia  

23 marca 2018 r.  

Termin jego realizacji ustalono od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Środki finansowe na 

określone w umowie wynagrodzenie wypłacone zostaną w 9 równych miesięcznych ratach po 

1.188,00 zł.  

Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami prace na cmentarzu wojennym prowadzone są na bieżąco  

i w miarę potrzeb.  

Stały monitoring nad zleconym Firmie zakresem prac prowadzonych na cmentarzu wojennym, 

sprawuje Pani Wioletta Lewandowska  Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Lokalowej 

Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą. Ponadto w ramach nadzoru, przed przekazaniem do dalszej 

realizacji faktur wystawionych przez wykonawcę, dokonuje odbioru prac w miesięcznych cyklach,  

z czego sporządzany jest protokół. Jakość prac za każdym razem została oceniona jako dobra oraz 

zgodna z zakresem umowy, co było podstawą do przekazania środków finansowych na rachunek 

bankowy wykonawcy. 

Na dzień kontroli z dotacji w wysokości 7.000 zł, udzielonej na wykonanie prac remontowych  

i konserwacyjnych oraz porządkowych i pielęgnacyjnych na grobach i cmentarzach wojennych, 

wydatkowano 5.940 zł. Kolejna 6 rata za wykonanie określonych w umowie prac, pokryta zostanie  

w części z dotacji, a w części ze środków własnych Urzędu Miasta. Ze środków własnych pokryte 

zostaną też pozostałe trzy raty umowy. 

W dniu kontroli, w obecności Pani Wioletty Lewandowskiej, przeprowadzono oględziny 

cmentarza wojennego Stalag III C na os. Drzewice w Kostrzynie nad Odrą. Cmentarz wraz  

z bezpośrednio do niego przyległym terenem utrzymany jest w czystości. Klomby i alejki wypielono, 

miejsca wyłożone żwirkiem wygrabiono, liście i igły wymieciono i usunięto.   

Wykonanie kontrolowanych zadań ocenia się pozytywnie. 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art.52 ust.5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz.U.2011.185.1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia 

otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji 

ustaleń kontroli. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

 

                Paweł Witt 

                 Dyrektor 

   Wydziału Nadzoru i Kontroli 

 

 

 

 


