
Protokół z kontroli
przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Górnie.

Kontrolę przeprowadziła w dniu 18 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  447/2010  i  448/2010 
wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Panią mgr Renatę Murawską –
Dyrektora  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod poz. 4/2010.
Kontrolą objęto  okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 18 czerwca 2010 r.
Wyjaśnień w trakcie  kontroli udzielała Pani Anna Furmanek  –  inspektor ds. Rady 

Gminy oraz Pan Henryk Opaliński – Skarbnik.

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 r. 

na  utrzymanie,  remonty  oraz  sprawowanie  opieki  nad  cmentarzami  wojennymi  
i mogiłami poległych.

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

 
W trakcie  działań  kontrolnych  ocenie  podlegał  sposób  wykonywania  przez  gminę 

bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych na podstawie:
- ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.Nr 39, poz.311 
z późn. zm.);
- 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). 

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..

Z przedstawionej kontrolującym dokumentacji wynika, iż w Urzędzie prowadzona jest 
teczka o symbolu RE.7090 – Cmentarze, mogiły, pomniki. Zgromadzona jest w niej m.in. 
korespondencja  przekazywana  ze  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  oraz  karty 
ewidencyjne miejsc pamięci narodowej. 

Prace porządkowe na obiektach cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie 
Gminy Górno wykonywane są przez pracowników gospodarczych Urzędu Gminy w Górnie.  
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Kontrolujące stwierdziły, iż w okresie objętym kontrolą, w udostępnionej teczce brak 
jest  dokumentacji  potwierdzającej  fakt  sprawowania  bezpośredniego  dozoru  nad  tymi 
obiektami  i  częstotliwości  jego  wykonywania.  Kontrolujące  pouczyły  o  konieczności 
dokumentowania czynności sprawowania dozoru nad obiektami cmentarnictwa wojennego. 

Wojewoda  Świętokrzyski  na  podstawie  zawartego  w  dniu  13  marca  2008  r. 
Porozumienia  Nr  320/2008   pomiędzy  Wojewodą  Świętokrzyskim  a  Gminą  Górno
w sprawie   powierzenia  zadań,  przyznania  dotacji  i  ustalenia  wzajemnych  obowiązków  
w  zakresie  bieżącego  utrzymania,  remontów  oraz  sprawowania  opieki  nad  cmentarzami 
i  mogiłami  wojennymi  przyznał  Gminie  dotację  w  wysokości  3.000  zł.  Kwota  ta 
przeznaczona  została  na  wykonanie  prac  remontowo-konserwatorskich  przy  pomniku  
w  Skorzeszycach,  które  polegały  na  wykonaniu:  oczyszczenia  i  impregnacji  tablicy  
z  napisem,  czyszczeniu  ogrodzenia  oraz  remontu  schodów.  Prace  wykonywał  Zakład 
Kamieniarsko-Betoniarski.  Faktura  VAT  za  wykonanie  powyższych  prac  remontowych  
(Nr 46/2008 z dnia 30 października 2008 r.) wystawiona została na kwotę 5 917 zł, z czego 
3 000 zł to dotacja wojewody, pozostałą część środków pokryła Gmina Górno.  

Kontrolujące przy udziale Pani Anny Furmanek dokonały również oględzin:
• mogiły  zbiorowej  pomordowanych  znajdującej  się  na  cmentarzu  parafialnym  

w Krajnie – stan dobry;
• mogiły  zbiorowej  żołnierzy  Armii  Radzieckiej  usytuowanej  na  cmentarzu 

parafialnym w Krajnie – mogiła wymaga prac konserwatorskich;
• mogiły  indywidualnej  żołnierza  Armii  Radzieckiej  usytuowanej  na  cmentarzu 

parafialnym w Górnie – mogiła zaniedbana, wymaga ponownego urządzenia.

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

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 7 lipca 2010 r.
Protokół został podpisany przez:

Jednostka kontrolowana:                                             Kontrolujące: 

Jarosław Królicki – Wójt Gminy Grażyna Zachariasz 
Magdalena Dzieciaszek 
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