
Protokół z kontroli problemowej
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Bałtowie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art.  36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.  
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).

Kontrolę przeprowadziła w dniu 15 czerwca 2010 r.  Grażyna Zachariasz – starszy 
inspektor oraz Magdalena Dzieciaszek – starszy inspektor, pracownicy Oddziału Planowania 
i Realizacji Budżetu Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego 
Urzędu  Wojewódzkiego  w  Kielcach  na  podstawie  upoważnień  Nr  487/2010  i  486/2010 
wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską – 
Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Kontrolą objęto  okres od 1 stycznia 2008 r. do dnia kontroli, tj. 15 czerwca 2010 r.
Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Irena Mgłosiek – Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego w Urzędzie Gminy w Bałtowie oraz Pani Lidia Jasińska – Skarbnik Gminy.

Kontrola dotyczyła:

1. Sposobu  sprawowania  przez  Gminę  dozoru  nad  stanem  grobów  i  cmentarzy 
wojennych w latach 2008-2010.

2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych Gminie na 2008 
oraz 2010 rok na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie opieki nad cmentarzami  
i mogiłami poległych.

3. Stanu  utrzymania  obiektów  cmentarnictwa  wojennego  usytuowanych  na  terenie 
Gminy Bałtów.

Ustalenia kontroli:

Stosownie  do  art.  7  ustawy  z  dnia  28  marca  1933  r.  o  grobach  i  cmentarzach 
wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. zm.) bezpośredni  dozór nad stanem grobów 
i  cmentarzy  wojennych  sprawują  gminy,  jeżeli  dozoru  nie  poruczono  zrzeszeniom 
i organizacjom społecznym w myśl art. 6 ust. 4.  Zgodnie zaś z § 4 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami 
Spraw Wojskowych  i  Opieki  Społecznej  w  sprawie  wykonania  ustawy  z  dnia  28  marca 
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz.595) bezpośrednie czuwanie 
nad stanem grobów i cmentarzy wojennych należy do zarządu właściwej gminy.

Zadania do realizacji przez Gminę, określone w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw 
Wojskowych i  Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r.  
o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz.595), nie zostały przypisane żadnej 
komórce organizacyjnej urzędu jak również obowiązku opieki nad obiektami cmentarnictwa 
wojennego nie powierzono żadnemu pracownikowi Urzędu Gminy.

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, iż w Urzędzie prowadzona jest 
od 2004 roku teczka o symbolu USC:7090/ / „Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie 
opieki  na  cmentarzami  wojennymi  i  grobami  poległych”.  Zgromadzona  jest  w  niej 
korespondencja  przekazywana  ze  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  informująca  
o możliwości ubiegania się o środki finansowe na prace remontowe obiektów cmentarnictwa 
wojennego oraz fotografie miejsc pamięci narodowej z terenu Gminy Bałtów.
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W 2008 roku Gmina, na podstawie Porozumienia Nr 345/2008 zawartego w dniu 15 
kwietnia  2008  r.  pomiędzy  Wojewodą  Świętokrzyskim  a  Gminą  Bałtów  w  sprawie 
powierzenia  zadań,  przyznania  dotacji  i  ustalenia  wzajemnych  obowiązków  w  zakresie 
bieżącego  utrzymania,  remontów  oraz  sprawowania  opieki  nad  cmentarzami  i  mogiłami 
wojennymi, otrzymała dotację celową w wysokości 2 000 zł. W ramach przekazanej Gminie 
dotacji wykonane zostały drobne prace remontowe pomnika ofiar egzekucji w Pętkowicach 
oraz na cmentarzu wojennym w m. Lemierze.  

Kontrolujące  stwierdziły,  iż  w  okresie  objętym  kontrolą,  w  udostępnionej  teczce 
„Nadzorowanie, organizowanie i sprawowanie opieki na cmentarzami wojennymi i grobami 
poległych” brak jest dokumentacji potwierdzającej fakt sprawowania bezpośredniego dozoru 
nad tymi obiektami oraz częstotliwości jego wykonywania. Nie były również przekazywane 
do  Wojewody  Świętokrzyskiego  żadne  informacje  dotyczące  złego  stanu  technicznego 
obiektów cmentarnictwa wojennego, znajdujących się na terenie Gminy. 

Wojewoda  Świętokrzyski  na  podstawie  zawartego  w  dniu  18  lutego  2010  roku 
Porozumienia  Nr  657/2010   pomiędzy  Wojewodą  Świętokrzyskim  a  Gminą  Bałtów  
na  sprawowanie  opieki  nad  cmentarzami  i  mogiłami  wojennymi  w  2010  roku  przyznał 
Gminie dotację w wysokości 2 000 zł. Z wyjaśnień Pani Ireny Mgłosiek wynika, iż kwota 
dotacji  zostanie  wykorzystana  na  prace  remontowo-konserwacyjne  cmentarza  wojennego  
w m. Lemierze. Do dnia kontroli nie wykorzystano przekazanej przez Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki pierwszej transzy środków finansowych z przyznanej na 2010 rok dotacji.

Kontrolujące  przy  udziale  Pani  Ireny  Mgłosiek  dokonały  oględzin  następujących 
obiektów:

• cmentarza wojennego w m. Lemierze,
• mogił wojennych usytuowanych na cmentarzu parafii polsko-katolickiej w m. Okół,
• mogiły  zbiorowej  (4  pochowanych)  z  okresu  II  wojny  światowej  usytuowanej  na 

cmentarzu parafialnym parafii rzymskokatolickiej w m. Bałtów.
W wyniku przeprowadzonej wizytacji obiektów cmentarnictwa wojennego, znajdujących 

się pod opieką Gminy Bałtów, kontrolujące stwierdziły, iż tylko zbiorowa mogiła wojenna, 
usytuowana  na  cmentarzu  rzymskokatolickim  w  Bałtowie  jest  w  bardzo  dobrym  stanie, 
pozostałe  wymagają  kapitalnego  remontu  lub  ponownego  urządzenia  (rozpadające  się 
pomniki  nagrobne,  popękane  płyty,  trudne  do  odczytania  napisy,  mogiły  obrośnięte 
chwastami,  zniszczony  mur  i  brama  cmentarza  w  m.  Lemierze).  Według  oświadczenia  
p.  Ireny  Mgłosiek,  pomnik  nagrobny  zbiorowej  mogiły  wojennej  w  Bałtowie  wykonały 
rodziny pomordowanych na własny koszt. 

Kontrolujące stwierdziły,  iż  nie  wszystkie wskazane mogiły,  są mogiłami wojennymi  
w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 
39,  poz.  311 z  późn.  zm.)  jak  również  nie  zgadza  się  stan  liczebny oraz  dane  obiektów 
cmentarnictwa wojennego,  okazanych kontrolującym, z  przesłanymi do Wydziału Polityki 
Społecznej  ŚUW  przy  piśmie  Urzędu  Gminy  w  Bałtowie  -  USC  7090/3/2010  z  dnia 
07.06.2010 r., kartami cmentarzy i mogił wojennych. 

 Przy cmentarzu wojennym w m. Lemierze brak jest tablicy informacyjnej o obiekcie,  
a  przy drodze prowadzącej  do wspomnianego cmentarza brak jest  znaku miejsca pamięci 
narodowej wskazującego drogę dojścia/dojazdu do tego obiektu. Nie ma również informacji przy 
cmentarzach wyznaniowych o umiejscowieniu grobów wojennych na danym cmentarzu.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:
- analizę przedstawionych do wglądu dokumentów oraz 
- otrzymane wyjaśnienia pracownika jednostki kontrolowanej,
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-  wizytację  obiektów cmentarnictwa wojennego w terenie  w porównaniu z  dokumentacją 
będącą w posiadaniu Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach, 
 

Na zakończenie kontroli przeprowadzono rozmowę podsumowującą z Wójtem Gminy 
Bałtów - Panem Andrzejem Jabłońskim w obecności Pani Ireny Mgłosiek.

Niniejszy protokół  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 
jeden otrzymuje Wójt Gminy Bałtów.

Jednocześnie informuje się o:

• przysługującym  prawie  zgłoszenia  zarządzającemu  kontrolę  pisemnych  
wyjaśnień   co  do     zawartych  w  protokole  ustaleń,  w  ciągu  7  od  dnia 
podpisania   protokołu,

• przysługującym  prawie  odmowy  podpisania  protokołu  z  kontroli  
z  jednoczesnym  obowiązkiem   złożenia  pisemnych  wyjaśnień  co  do  przyczyn   
odmowy.

Protokół sporządzono i wysłano 24 czerwca 2010 r.
Protokół został podpisany przez:

Jednostka kontrolowana:                                               Kontrolujący: 

Andrzej Jabłoński – Wójt Gminy Grażyna Zachariasz 
Magdalena Dzieciaszek
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