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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia /b  października 2018 r.

IF.IT.431.24.2018.RS

i  Pan
Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca

jpletc»-y ?P°

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 3 października 2018 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) 
na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 

185, poz. 1092),
2) przepisów Porozumienia Nr DOL/CW/22/2007 zawartego w dniu 22 marca 2007 r. 

pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec w sprawie powierzenia 
Gminie Nowogrodziec obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych 
na terenie Gminy Nowogrodziec,

zespół kontrolny z Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu, w składzie:

1) Ryszard Struzik -  Przewodniczący zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki 
w Oddziale Infrastruktury Technicznej,

2) Magdalena Czudiak -  inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury Technicznej, 
przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miejskim 
w Nowogrodźcu, z siedzibą: 59-730 Nowogrodziec, Rynek 1, w zakresie utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 
Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2018 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Robert Marek Relich -  
Burmistrz Nowogrodźca.
Dowód: akta kontroli str. 14

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia 
byli: Pan Robert Marek Relich -  Burmistrz Nowogrodźca, Pan Dariusz Jancelewicz - Z-ca 
Burmistrza, Pan Stanisław Żółtański -  Naczelnik Wydziału Komunalnego, Pani Monika 
Rosińska -  referent (od 1.04.2018 r. -  podinspektor) ds. gospodarki komunalnej 
i mieszkaniowej w Wydziale Komunalnym.

1



Uwagi kontrolerów:
1. W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejsldego w Nowogrodźcu nie 

wyszczególniono zadań związanych z obiektami cmentamictwa wojennego.
Dowód: akta kontroli, str. 15-46, 47-49

Ocena kontrolowanego zagadnienia:
Prawidłowość realizacji przez Gminę Nowogrodziec zadania w zakresie utrzymania obiektów 
cmentamictwa wojennego oceniam pozytywnie
Podstawą sformułowania oceny było badanie w następujących obszarach: prawidłowość 
wydatkowania środków z budżetu państwa, wybór bezpośrednich wykonawców zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych, prowadzenie ewidencji osób pochowanych, 
utrzymanie estetycznego wyglądu grobów wojennych, utrzymanie właściwego stanu 
technicznego obiektów.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 
(Dz.U. Nr 39, poz. 311 ze zm.), zostało zawarte w dniu 22 marca 2007 r. Porozumienie 
Nr DOL/CW/22/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Nowogrodziec. Do 
Porozumienia zostały podpisane dwa aneksy: w dniu 23 października 2008 r. i w dniu 
1 września 2014 r. W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina 
Nowogrodziec przyjęła obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na terenie Gminy.

Na terenie Gminy Nowogrodziec znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:
- cmentarz żołnierzy AR, zlokalizowany przy ul. H.Sienkiewicza w Nowogrodźcu,
- mogiła żołnierza niemieckiego z I w.św., zlokalizowana na cmentarzu parafialnym 
w Wykrotach.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.
c\

W 2017 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie 
grobów wojennych przez Gminę Nowogrodziec wynosił 6.800 zł. W roku 2017 przekazano 
Gminie Nowogrodziec kwotę 6.800 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały 
następujące wydatki:

L.p. N r faktury/ 
rachunku

Data
wystawienia

Kwota 
(w zł)

Data zapłaty
Źródło finansowania

Wojewoda
Dolnośląski

Gmina inne

1 8/05/2017/WKM 10.05.2017 1.250,00 22.05.2017 1.250,00

2 2/11/2017/WKM 02.11.2.017 1.250,00 14.11.2017 1.250,00

3 112/2017 14.12.2017 4.300,00 18.12.2017 4.300,00

Razem 6.800,00 6.800,00

1 Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna
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Ad. 1 Faktura wystawiona na Gminę Nowogrodziec przez Hydro-Tech, sp. z o.o., 59-730
Nowogrodziec, ul. Młyńska 3a, za prace porządkowe na cmentarzu AR (zlecenie
WK.7040.1.2017).

Ad. 2 Faktura wystawiona na Gminę Nowogrodziec przez Hydro-Tech, sp. z o.o., 59-730
Nowogrodziec, ul. Młyńska 3a, za prace porządkowe na cmentarzu AR i przy mogile
w Wykrotach (zlecenie WK.7040.3.2017).

Ad. 3 Faktura wystawiona na Gminę Nowogrodziec przez Zakład Kamieniarski 
K.M.Dubieccy, 59-706 Gromadka, ul. Kamienna 2, za renowację nagrobka 
w Wykrotach (zlecenie WK.7040.4.2017).

W opisie ww. faktur znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanym przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/22/2007,
- o realizacji zgodnie ze zleceniem WK.7040.1.2017 z dnia 19.04.2017 r. (poz.l) 
WK.7040.3.2017 z dnia 18.10.2017 r. (poz. 2), WK.7040.4.2017 z dnia 22.11.2017 r. (poz.3),
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, art. 4 pkt 8.

Kopie ww. faktur, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Nowogrodziec 
przy rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2017 r. (pismo z dnia 3 stycznia 2018 r. Nr 
WK.7040.1.2018) są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miejskim 
w Nowogrodźcu. Pod faktury załączone zostały dowody dokonanych przelewów.
Dowód: akta kontroli str. 68-69, 73-74, 79-80

W 2018 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie 
grobów wojennych przez Gminę Nowogrodziec wynosi 2.500 zł. W roku 2018 do dnia 
kontroli przekazano Gminie Nowogrodziec kwotę 2.500 zł z budżetu państwa. Do dnia 
kontroli poniesione zostały następujące wydatki:

L.p. Nr faktury/ 
rachunku

Data
wystawienia

Kwota 
(w zł)

Data zapłaty
Źródło finansowania

Wojewoda
Dolnośląski

Gmina inne

1 16/05/2018/WKM 11.05.2018 1.250,00 23.05.2018 1.250,00

Razem 1.250,00 1.250,00

Ad. 1 Faktura wystawiona na Gminę Nowogrodziec przez Hydro-Tech, sp. z o.o., 59-730 
Nowogrodziec, ul. Młyńska 3 a, za prace porządkowe na cmentarzu AR (zlecenie 
WK.7040.2.2018).
W opisie ww. faktury znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanym przelewie,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/22/2007,
- o realizacji zgodnie ze zleceniem WK.7040.2.2018 z dnia 12.04.2018 r.,
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- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, art. 4 pkt 8. 
Dowód: akta kontroli str. 84-85

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zasady udzielania zamówień publicznych przez Gminę Nowogrodziec określone zostały 
w Zarządzeniu Nr 157/2016 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie: a) ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie 
przekraczającej kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, b) ustalenia 
regulaminu pracy komisji przetargowej.
Zgodnie z § 4 pkt 2 ww. regulaminu pierwszą czynnością Zamawiającego jest ustalenie 
szacunkowej wartości zamówienia. Dokumentem potwierdzającym szacowanie wartości 
zamówienia może być np. notatka służbowa, kosztorys inwestorski, wycenia robót. Dla 
zamówień o wartości do 6.000 zł netto nie jest wymagane stosowanie Regulaminu, za 
wyjątkiem § 8 (§ 3 pkt. 5). W przypadku zamówień do 6.000 zł netto potwierdzeniem 
udzielenia zamówienia jest zlecenie lub umowa, przy czym przez zlecenie rozumie się 
pisemne potwierdzenie zamówienia, np. mail, fax, zlecenie pisemne (§ 8 pkt. 2).
Dowód: akta kontroli str. 50-65

1. Zlecenie WK.7040.1.2017 z dnia 19.04.2017 r. -  zamówienie udzielone na 
podstawie art. 4 plct 8 ustawy Pzp.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. została sporządzona notatka służbowa w sprawie badania 
szacunkowej wartości zamówienia. Wartość ta została ustalona na kwotę 1.157,41 zł netto, tj.
277.23 euro. Notatkę sporządziła p.Rosińska i została ona zaakceptowana przez Naczelnika 
Wydziału (podpis nieczytelny). Pismem z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr WK.7040.1.2017 
Gmina Nowogrodziec zleciła spółce Hydro-Tech w Nowogrodźcu wykonanie prac 
porządkowych na terenie cmentarza żołnierzy AR w Nowogrodźcu. Zlecenie obejmowało: 
koszenie trawy i chwastów, chemiczne odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych, zbieranie 
śmieci, zamiatanie nawierzchni utwardzonych, wywóz biomasy i nieczystości, prace 
pielęgnacyjne drzew, umycie nagrobków oraz tablic na pomniku głównym, ustawienie przy 
pomniku głównym 2 szt. zniczy w dniu 8 maja. Termin wykonania zlecenia: do dnia 8 maja 
2017 r., za kwotę 1.250 zł brutto. W dniu 8 maja 2017 r. dokonany został odbiór prac -  bez 
uwag. Za wykonane prace przedsiębiorca w dniu 10 maja 2017 r. wystawił fakturę na kwotę 
1.250 zł.
Dowód: akta kontroli str. 66-70

2. Zlecenie WK.7040.3.2017 z dnia 18.10.2017 r. -  zamówienie udzielone na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 17 października 2017 r. została sporządzona notatka służbowa w sprawie badania 
szacunkowej wartości zamówienia. Wartość ta została ustalona na kwotę 1.157,41 zł netto, tj.
277.23 euro. Notatkę sporządziła p.Rosińska i została ona zaakceptowana przez Naczelnika 
Wydziału (podpis nieczytelny). Pismem z dnia 18 października 2017 r. Nr WK.7040.3.2017 
Gmina Nowogrodziec zleciła spółce Hydro-Tech w Nowogrodźcu wykonanie prac 
porządkowych na terenie cmentarza żołnierzy AR w Nowogrodźcu oraz przy mogile 
w Wykrotach. Zlecenie obejmowało: (cmentarz AR) koszenie trawy i chwastów, grabienie 
liści, zbieranie śmieci, zamiatanie nawierzchni utwardzonych, wywóz biomasy i nieczystości, 
umycie nagrobków oraz tablic na pomniku głównym, ustawienie przy pomniku głównym 
2szt. zniczy w dniu 1 listopada oraz (mogiła w Wykrotach) sprzątanie terenu przy mogile 
i ustawienie znicza w dniu 1 listopada. Termin wykonania zlecenia: do dnia 1 listopada 
2017r., za kwotę 1.250 zł brutto. W dniu 2 listopada 2017 r. dokonany został odbiór prac -
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bez uwag. Za wykonane prace przedsiębiorca w dniu 2 listopada 2017 r. wystawił fakturę na 
kwotę 1.250 zł.
Dowód: akia kontroli str. 71-75

3. Zlecenie WK.7040.4.2017 z dnia 22.11.2017 r. -  zamówienie udzielone na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 17 listopada 2017 r. została sporządzona notatka służbowa w sprawie badania 
szacunkowej wartości zamówienia. Wartość ta została ustalona na kwotę 3.495,94 zł netto, tj. 
837,37 euro. Notatkę sporządziła p.Rosińska i została ona zaakceptowana przez Naczelnika 
Wydziału (podpis nieczytelny). Pismem z dnia 22 listopada 2017 r. Nr WK.7040.4.2017 
Gmina Nowogrodziec zleciła Zakładowi Kamieniarskiemu K.M. Dubieccy w Gromadce 
wykonanie renowacji nagrobka z piaskowca na mogile w Wykrotach. Zlecenie obejmowało: 
usunięcie obrzutek betonowych, spoin, czopów i fleków, usunięcie roślinności, czyszczenie 
metodą mikrostrumieniowania, uzupełnienie ubytków, scalenie kolorystyczne, spoinowanie, 
uczytelnienie napisów, hydrofobizację. Termin wykonania zlecenia: do dn. 15 grudnia 2017r., 
za kwotę 4.300 zł brutto. W dniu 14 grudnia 2017 r. dokonany został odbiór prac -  bez uwag. 
Za wykonane prace przedsiębiorca w dniu 14 grudnia 2017 r. wystawił fakturę na kwotę 
4.300 zł.
Dowód: akta kontroli str. 76-81

4. Zlecenie WK.7040.2.2018 z dnia 12.04.2018 r. -  zamówienie udzielone na podstawie 
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

W dniu 12 kwietnia 2018 r. została sporządzona notatka służbowa w sprawie badania 
szacunkowej wartości zamówienia. Wartość ta została ustalona na kwotę 1.157,41 zł netto, tj.
277,23 euro. Notatkę sporządziła p.Rosińska i została ona zaakceptowana przez Naczelnika 
Wydziału (podpis nieczytelny). Pismem z dnia 12 kwietnia 2018 r. Nr WK.7040.2.2018 
Gmina Nowogrodziec zleciła spółce Hydro-Tech w Nowogrodźcu wykonanie prac 
porządkowych na terenie cmentarza żołnierzy AR w Nowogrodźcu. Zlecenie obejmowało: 
koszenie trawy i chwastów, chemiczne odchwaszczanie nawierzchni utwardzonych, grabienie 
liści, zbieranie śmieci, zamiatanie nawierzchni utwardzonych, wywóz biomasy i nieczystości, 
prace pielęgnacyjne drzew, umycie nagrobków oraz tablic na pomniku głównym, ustawienie 
przy pomniku głównym 2 szt. zniczy w dniu 8 maja. Termin wykonania zlecenia: cyt.: „do 
dnia 8 maja 2017 r.”, za kwotę 1.250 zł brutto. W dniu 8 maja 2018 r. dokonany został odbiór 
prac -  bez uwag. Za wykonane prace przedsiębiorca w dniu 11 maja 2018 r. wystawił fakturę 
na kwotę 1.250 zł.
Uwagi kontrolerów:
1. W zleceniu WK.7040.2.2018 z dnia 12.04.2018 r. stwierdzono oczywistą omyłkę. 

Błędnie wpisano termin wykonania zlecenia: „do dnia 8 maja 2017 r.”, winno być: „do 
dnia 8 maja 2018 r.” Wpisano również, że należność zostanie uregulowana z dz. 710, 
rozdz. 71035 § 4300 planu finansowego na 2017 r., winno być: „na 2018 r.”

Dowód: akta kontroli, str. 82-87

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

W trakcie kontroli okazano kontrolerom księgę pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii 
radzieckiej w Nowogrodźcu oraz kartę ewidencyjną grobu wojennego zlokalizowanego na 
cmentarzu parafialnym w Wykrotach. Na karcie ewidencyjnej mogiły w Wykrotach 
wyszczególnione są dane osobowe pochowanego żołnierza.
W okresie objętym kontrolą nie były przekazywane Gminie informacje o konieczności 
wprowadzenia zmian dotyczących danych osób pochowanych na ww. obiektach.
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IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 3 października 2018 r. w obecności Moniki 
Rosińskiej -  podinspektora UGiM Nowogrodziec stwierdzono, że zarówno cmentarz 
żołnierzy AR w Nowogrodźcu, jak również mogiła wojenna w Wykrotach i jej otoczenie były 
zadbane.
Dowód: akta kontroli str. 90-94

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Cmentarz żołnierzy AR w Nowogrodźcu:
Ogrodzenie cmentarza: słupy i podmurówka murowane, przęsła: metalowe obramowania 
wypełnione siatką - stan bez zastrzeżeń.
Centralny punkt cmentarza: pionowa płyta betonowa, do której przymocowana jest 
z przodu kamienna tablica z napisem w j.pol. i j.ros.: „W hołdzie spoczywającym na tym 
cmentarzu 222 żołnierzom Armii Sowieckiej poległym w walce z Niemcami w 1945 roku”, 
z tyłu -  kamienna tablica z nazwiskami pochowanych -  stan bez zastrzeżeń.
Nawierzchnia placu centralnego: utwardzona z kostki polbruk -  stan dobry. Nawierzchnia 1 
chodników betonowa -  występują spękania, wybrzuszenia i zapadnięcia.
Mogiły ziemne (trawa) szt. 20, obramowanie betonowe -  w kilku miejscach widoczne 
drobne pęknięcia i ubytki, na mogiłach ułożone kamienne tablice memoriałowe, napisy 
czytelne -  stan bez uwag.
Drzewa -  stan bez uwag.

2. Mogiła żołnierza niemieckiego z I w.św. na cmentarzu parafialnym w Wykrotach:
Pomnik wykonany z piaskowca. Odrestaurowany w 2017 r., Stan dobry.

Pismami z dnia 28 sierpnia 2017 r. i 27 sierpnia 2018 r. Burmistrz Nowogrodźca przekazał 
Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o stanie technicznym cmentarza żołnierzy AR, 
wskazując na konieczność wykonania prac remontowych.
Dowód: akta kontroli str. 88, 89, 90-94

VI. Wnioski i zalecenia pokontrolne

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji 
rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) Wojewoda Dolnośląski wnosi o:
1. wyszczególnienie w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 

zadań związanych z obiektami cmentarnictwa wojennego,
2. staranne weryfikowanie sporządzanych dokumentów.

O podjętych działaniach i sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych proszę 
poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 
wystąpienia.
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