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Pan
inż. Jarosław Królicki
Wójt Gminy Górno

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206) w dniu 18 czerwca 2010 r. upoważnieni 
pracownicy  Wydziału  Polityki  Społecznej  Świętokrzyskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  
w Kielcach przeprowadzili kontrolę problemową sposobu sprawowania przez Gminę Górno 
bezpośredniego dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z zapisami art. 7 
ustawy z dnia z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 
311 z późn. zm.), § 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) oraz prawidłowości wydatkowania środków 
finansowych przekazanych Gminie na 2008 rok na utrzymanie, remonty oraz sprawowanie 
opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. zgodnie z podpisanym Porozumieniem Nr 
320/2008 z dnia 13 marca 2008 r.

W związku  z  kontrolą,  której  wyniki  zostały  przedstawione  w  protokole  kontroli 
podpisanym przez  Pana  Wójta,  na  podstawie  art.  46  ust.  6  w/w ustawy  o  wojewodzie  
i administracji rządowej w województwie przedkładam niniejsze   

wystąpienie pokontrolne.

Kontrolą  objęto zagadnienia  w zakresie sprawowania przez Gminę bezpośredniego 
dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, w tym: prawidłowości wydatkowania 
dotacji  przekazanych  przez  Świętokrzyski  Urząd  Wojewódzki  na  opiekę  nad  obiektami 
cmentarnictwa wojennego usytuowanymi na terenie Gminy Górno oraz stanu utrzymania tych 
obiektów.

W toku kontroli stwierdzono:
1. brak  dokumentacji  potwierdzającej  sprawowanie  przez  Gminę  Górno  dozoru  nad 

grobami i cmentarzami wojennymi;
2. zły stan techniczny mogiły wojennej żołnierza Armii Radzieckiej znajdującej się na 

terenie cmentarza parafialnego w Górnie;
3. zaniedbanie  mogiły  zbiorowej  żołnierzy  Armii  Radzieckiej  usytuowanej  na  terenie 

cmentarza parafialnego w m. Krajno.
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W celu wyeliminowania nieprawidłowości zalecam:

1. objęcie grobów i cmentarzy wojennych bezpośrednim dozorem oraz dokumentowanie 
czynności  potwierdzających  faktyczne  jego  sprawowanie  i  ich  częstotliwość  np.  
w formie notatek służbowych, dokumentacji fotograficznej itp. 

2. przekazywanie wojewodzie informacji o stanie technicznym obiektów cmentarnictwa 
wojennego, przeprowadzanie w porozumieniu z Wydziałem Polityki Społecznej ŚUW 
prac remontowo-konserwatorskich tych obiektów,

O sposobie  wykorzystania  uwag  powyższego  wystąpienia  oraz  wykonania  zaleceń 
bądź podjętych działaniach na rzecz ich realizacji  lub nie  podjęcia działań i  przyczynach 
ewentualnego  niepodjęcia  takich  działań,  proszę  powiadomić  zarządzającego  kontrolę  
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.   

  Podpisane przez:
Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Panią Renatę Segiecińską


