
Lubuski Urząd Wojewódzki     Gorzów Wlkp., dnia  11 października 2018 r.  

w Gorzowie Wielkopolskim 

    ul. Jagiellończyka 8 

    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

NK.II.431.2.34.2018.IOko 

Pan  

Janusz Kubicki 

Prezydent Miasta  Zielona Góra 

 

 

 

Sprawozdanie 

 z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym  

w Urzędzie Miasta Zielona Góra   

 

 

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 203/1-2/2018 z dnia 12 września 

2018 r. przeprowadzili w dniu 20 września 2018 r. kontrolę w Urzędzie Miasta Zielona Góra ul. 

Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra. Kontrolę odnotowano w książce kontroli Urzędu pod Nr 12. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania przez Miasto Zielona Góra obowiązku utrzymania 

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

mocy porozumienia zawartego w dniu 24 maja 2018 r., pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Miastem 

Zielona Góra. 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 1.000 zł. 

 

Ustalenia kontroli: 

 

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że zadania wynikające z przedmiotu 

kontroli realizował Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra.  



Z okazanej dokumentacji wynika, że Miasto w dniu 4 czerwca 2018 r. zleciło Zielonogórskim 

Zakładom Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, pielęgnację kwatery grobu 

wojennego znajdującego się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. 

Wykonanie prac potwierdzono w dniu 24 sierpnia 2018 r. oraz w dniu 11 września 2018 r. protokołem 

kontroli częściowego wykonania zamówienia. Wykonawca wykonał prace polegającego na koszeniu 

trawnika w zależności od potrzeb, systematycznym odchwaszczaniu, podlewaniu w trakcie suszy  

i zgodnie z potrzebami, nasadzaniu i stałej pielęgnacji kwiatów w gazonach, cięciu pielęgnacyjnym 

krzewów i drzew otaczających mogiłę oraz wymianie żwirku wokół grobu. 

Na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wypłacone zostanie z otrzymanej dotacji, 

zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie porządku w okresie wiosennym, letnim oraz jesiennym, 

wynagrodzenie za wykonanie do dnia 15 listopada 2018 r. przedmiotu umowy. W związku  

z powyższym, na dzień kontroli Miasto nie posiadało faktur dotyczących wykonania przedmiotu 

zamówienia.  Umowę zawarto zgodnie z przeznaczeniem.  

Przy udziale pracownika Urzędu oraz przedstawiciela Wykonawcy przeprowadzono oględziny 

kwatery grobu wojennego usytuowanej na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze. Stwierdzono, 

że kwatera jest dobrze utrzymana.  

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 

 

 

 

 


