
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia grudnia 2020 r.

IF.IT.431.10.2020.RS

Pan
Dariusz Maniak
Burmistrz Miasta i Gminy 
Syców

p c IC L o U y  2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 15 października 2020 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/28/2007 zawartego w dniu 7 maja 2007 r. pomiędzy 

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

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) Żaneta Kosiec-Krawczyk -  inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury 
Technicznej,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Sycowie, z siedzibą: 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1, w zakresie utrzymania grobów 
i cmentarzy wojennych.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 16 czerwca 2020 r. przez 
Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli zewnętrznych na II półrocze 2020 r.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 15 października 2020 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą: Dariusz Maniak -  Burmistrz 
Miasta i Gminy Syców.
Dowód: akta kontroli str. 24

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 364/09 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 8 lipca 2009 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie, prowadzenie 
zadań dotyczących cmentarza komunalnego oraz cmentarza wojennego w Sycowie należy 
do zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji (§20 pkt. 4a).
Dowód: akta kontroli str. 25-43

1



Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia 
byli: Pan Dariusz Maniak -  Burmistrz Miasta i Gminy Syców, Pan Marek Grenda -  Naczelnik 
Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji, Pani Bernadetta Murij (inspektor, 
od 1.06.2020 r. zastępstwo za Marka Grendę; od 01.10.2020 r. - Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji), Pan Marek Nowicki -  podinspektor w Wydziale ITI, 
Pani Bernadetta Murij -  inspektor w Wydziale ITI (od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r.), Pani 
Daria Sztuka -  inspektor w Wydziale ITI (od 1.06.2020 r.)
Dowód: akta kontroli str. 44-53

Ocena kontrolowanego zagadnienia;
Prawidłowość realizacji przez Gminę Syców 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 7 maja 2007 r. Porozumienie 
Nr DOL/CW/28/2007 pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Syców. Do Porozumienia 
zostały podpisane dwa aneksy: w dniu 18 września 2008 r. i w dniu 21 sierpnia 2014 r. 
W świetle tego Porozumienia Wojewoda Dolnośląski powierzył, a Gmina Syców przyjęła 
obowiązek polegający na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na 
terenie Gminy.
Dowód: akta kontroli str. 14-23

Na terenie Gminy Syców znajdują się następujące obiekty grobownictwa wojennego:
- cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej w Sycowie przy ul. Kaliskiej,
- mogiła lotnika Reymonda Lemasson na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kaliskiej 
w Sycowie,
- mogiła uczestników powstania warszawskiego na terenie cmentarza komunalnego przy 
ul. Kaliskiej w Sycowie,
- mogiła księdza Wincentego Ruda na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Kaliskiej 
w Sycowie.

W trakcie kontroli dokonano następujących ustaleń:

I. Wydatkowanie środków finansowych z budżetu państwa.

W 2019 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie 
grobów wojennych przez Gminę Syców wynosił 5.500 zł. W roku 2019 przekazano Gminie 
Syców kwotę 5.500 zł z budżetu państwa. W roku tym poniesione zostały następujące 
wydatki:

1 Skala ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna
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L.p. Nr faktury/ rachunku Data
wystawienia

Kwota 
(w zł)

Data zapłaty
Źródło finansowania

Wojewoda
Dolnośląski

Gmina inne

1 TK/000180/19 12.06.2019 2.499,99 28.06.2019 2.499,99

2 TK/000377/19 27.12.2019 2.499,99 31.12.2019 2.499,99
Razem 4.999,98 4.999,98

Ad. 1-2. Faktury wystawione na Gminę Syców przez Sycowską Gospodarkę Komunalną 
Sp. z o.o., 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu 
wojennym w Sycowie.

W opisie ww. dokumentów znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanej zapłacie,
- o potwierdzeniu wykonania usługi zgodnie z umową nr ITI.032.04.2019 i ITI.032.28.2019,
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8,
- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/28/2007.
Kopie ww. dokumentów, przedłożone Wojewodzie Dolnośląskiemu przez Gminę Syców przy 
rozliczeniu rocznym z wykonanych zadań w 2019 r. (pismo z dnia 10 stycznia 2020 r. 
ITI.7045.1.2020, wraz z uzupełnieniem, które wpłynęło do DUW w dniu 24 stycznia 2020 r.) 
są zgodne z oryginałami, znajdującymi się w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 
Do dokumentów załączone zostały dowody dokonanych przelewów, w tym również przelew 
z dnia 14 stycznia 2020 r. -  zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 500,02 zł.
Dowód: akta kontroli str. 99-101,102-105,106

W 2020 r. plan wydatków z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na utrzymanie 
grobów wojennych przez Gminę Syców wynosi 5.500 zł. W roku 2020 do dnia kontroli 
przekazano Gminie Syców kwotę 5.500 zł z budżetu państwa. W roku tym do dnia kontroli 
Gmina poniosła następujące wydatki.

L.p. Nr faktury/ rachunku Data
wystawienia

Kwota 
(w zł)

Data zapłaty
Źródło finansowania

Wojewoda
Dolnośląski

Gmina inne

1 TK/000117/20 01.06.2020 2.499,99 09.06.2020 2.499,99

Razem 2.499,99 2.499,99

Ad. 1. Faktura wystawiona na Gminę Syców przez Sycowską Gospodarkę Komunalną 
Sp. z o.o., 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8, za utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu 
wojennym w Sycowie.
W opisie ww. dokumentu znajdują się m.in. adnotacje:
- o sprawdzeniu pod względem merytorycznym,
- o sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym,
- o zatwierdzeniu do wypłaty,
- o dokonanej zapłacie,
- o potwierdzeniu wykonania usługi zgodnie z umową nr ITI.032.76.2020,
- o udzieleniu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, art. 4 pkt 8,
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- o finansowaniu ze środków dotacji na podstawie porozumienia nr DOL/CW/28/2007.
Dowód: akta kontroli str. 107-109

II. Udzielanie zamówień publicznych

Zgodnie z §5 porozumienia Nr DOL/CW/28/2007 zawartego w dniu 7 maja 2007 r. 
w sprawie powierzenia Gminie Syców obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych, położonych na terenie Gminy Syców, Gmina zobowiązała się do oszczędnego 
i racjonalnego gospodarowania przyjętymi środkami. Wojewoda jest zobowiązany do 
kontroli, czy przekazana dotacja została wykorzystana m.in. gospodarnie. Zgodnie z art. 44 
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny być dokonywane 
w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych 
celów. W ocenie kontrolujących cel ten można osiągnąć poprzez wybranie wykonawcy, 
oferującego najkorzystniejsze warunki realizacji zadania. Wybór takiego wykonawcy 
zapewnia stosowanie się do ustawy -  Prawo zamówień publicznych, a w przypadku 
zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30.000 euro -  poprzez stosowanie się do własnych uregulowań w tym zakresie.

Zasady udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie określone 
zostały w Zarządzeniu Nr 602/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 25 czerwca
2018 r. oraz w Zarządzeniu Nr 250/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia procedur wszczęcia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych.
W Zarządzeniach tych szczegółowo opisano procedury, dotyczące zamówień publicznych:
- udzielanych z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
- udzielanych z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość 
przekracza kwotę 14.000 euro, a nie przekracza kwoty 30.000 euro,
- udzielanych z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza kwoty 14.000 euro, przy czym procedura ta dotyczy zamówień o wartości 
przekraczającej 4.000 euro (do 27 grudnia 2019 r.) / 5.000 euro (od 27 grudnia 2019 r.).
Dowód: akta kontroli str. 54-67, 68-83

Pismem z dnia 18 stycznia 2019 r. Naczelnik Wydziału ITI wystąpił do Burmistrza Miasta 
i Gminy Syców z wnioskiem o odstąpienie od stosowania „procedury wszczęcia 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę
14.000 euro, a nie przekracza kwoty 30.000 euro”, wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Syców nr 602/2018 -  dla zadania dotyczącego administrowania cmentarzem 
komunalnym i cmentarzem wojennym w Sycowie. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie 
z zapisem art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny 
być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania 
najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów. Od początku swojej działalności Sycowska Gospodarka 
Komunalna, a wcześniej Zakład Gospodarki Komunalnej, zajmowała się administrowaniem 
i obsługą cmentarza komunalnego w Sycowie. Spółka posiada system informatyczny 
do zarządzania cmentarzem, infrastrukturę niezbędną do utrzymania czystości i porządku, 
wykwalifikowanych pracowników. Ważny jest również czynnik społeczny -  mieszkańcy 
wiedzą, gdzie mogą uzyskać pomoc w trudnych dla nich sprawach dotyczących pochówku 
bliskich. Ważny jest też czynnik ekonomiczny. Zlecenie usługi podmiotowi trzeciemu 
wiązałoby się z koniecznością odpłatnego przekazania baz danych, co prawdopodobnie

4



wiązałoby się ze wzrostem kosztów usługi. Na piśmie widnieje adnotacja: „wyrażam zgodę” 
oraz podpis i pieczęć Pana Dariusza Maniaka -  Burmistrza.
Dowód: akta kontroli str. 88, 89
W dniu 18 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Syców a Sycowską Gospodarką Komunalną
Sp. z o.o. została zawarta umowa Nr ITI.032.04.2019 o administrowanie cmentarzem
komunalnym i cmentarzem wojennym w Sycowie, obowiązująca do dnia 30 czerwca 2019 r. 
W dniu 31 maja 2019 r. pomiędzy Gminą Syców a Sycowską Gospodarką Komunalną
Sp. z o.o. została zawarta umowa Nr ITI.032.28.2019 o administrowanie cmentarzem
komunalnym i cmentarzem wojennym w Sycowie, obowiązująca do dnia 31 grudnia 2019 r. 
Dowód: akia kontroli str. 84-87, 90-93
Pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. Naczelnik Wydziału ITI wystąpił do Burmistrza Miasta 
i Gminy Syców z wnioskiem o odstąpienie od stosowania „procedury wszczęcia 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem 
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza kwotę
14.000 euro, a nie przekracza kwoty 30.000 euro”, wprowadzonej Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta i Gminy Syców nr 602/2018 -  dla zadania dotyczącego administrowania cmentarzem 
komunalnym i cmentarzem wojennym w Sycowie. Uzasadnienie wniosku jest identyczne jak 
uzasadnienie w ww. piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r. Na piśmie widnieje adnotacja: 
„akceptuję” oraz podpis i pieczęć Pana Dariusza Maniaka -  Burmistrza.
Dowód: akta kontroli str. 98
W dniu 23 grudnia 2019 r. pomiędzy Gminą Syców a Sycowską Gospodarką Komunalną 
Sp. z o.o. została zawarta umowa Nr ITI.032.76.2019 o administrowanie cmentarzem 
komunalnym i cmentarzem wojennym w Sycowie, obowiązująca od dnia 1.01.2020 r. do 
dnia 31 grudnia 2020 r.
Dowód: akta kontroli str. 94-97

Z uwagi, iż ww. umowy dotyczyły zarówno cmentarza komunalnego jak i cmentarza 
wojennego, kontrolerzy poddali analizie jedynie zapisy dotyczące obiektów cmentamictwa 
wojennego.
We wszystkich ww. umowach zapisy dotyczące obowiązków spółki w części dotyczącej 
obiektów cmentamictwa wojennego były tożsame:
W §2 ust. 1 zapisano: „Do zakresu obowiązków Spółki należy: ... 11) utrzymanie porządku 
na terenie cmentarza wojennego i terenie przyległym, 12) koszenie zieleni na terenie 
cmentarza wojennego i terenie przyległym, 13) utrzymanie porządku na mogiłach żołnierzy 
Armii Radzieckiej, mogiłach Powstańców Warszawskich, grobie ks. Rudy i mogile lotnika 
francuskiego.”
W §5 ust. 1 pkt 3 zapisano: „Za obowiązki wynikające z §2 ust. 1 pkt. 11-13 Spółka 
otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł brutto (umowa ITI.032.04.2019) / 
2.500 zł brutto (umowa ITI.032.28.2019) / 5.000 zł brutto (umowa ITI.032.76.2019), płatność 
wynagrodzenia nastąpi do dnia 30 czerwca (umowa ITI.032.04.2019) / 31 grudnia (umowa 
ITI.032.28.2019) / 31 grudnia (umowa ITI.032.76.2019), na podstawie wystawionej faktury. 
Dowód: akta kontroli str. 84-87, 90-93, 94-97

Za wykonane prace wykonawca wystawił na Gminę Syców następujące faktury:
- nr TK/000180/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. na kwotę 2.499,99 zł brutto -  faktura została 
zapłacona w dniu 28 czerwca 2019 r.,
- nr TK/000377/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. na kwotę 2.499,99 zł brutto - faktura została 
zapłacona w dniu 31 grudnia 2019 r.,
- nr TK/000117/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. na kwotę 2.499,99 zł brutto - faktura została 
zapłacona w dniu 9 czerwca 2020 r.
Dowód: akta kontroli str. 99-101,102-105,107-109
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Uwagi kontrolujących:
1. Zapisy zawartych umów nie precyzują częstotliwości wykonywania prac pielęgnacyjnych 

i porządkowych..
Dowód: akta kontroli str. 84-87, 90-93, 94-97
2. Z realizowanych przez spółkę Sycowska Gospodarka Komunalna prac nie sporządzono 

formalnego dokumentu ich odbioru. Na zapytanie, kto i w jaki sposób potwierdzał 
wykonanie zleconych prac, Zastępca Burmistrza Sycowa w piśmie z dnia 10 listopada 
2020 r. Nr ITI.033.16.2020 wskazał: „W związku z brakiem precyzyjnych zapisów 
w umowie na administrowanie i utrzymanie cmentarza wojennego podpisanej przez Gminę 
Syców z Sycowską Gospodarką Komunalną informuje, iż potwierdzenie wykonania 
i odbiór prac odbywał się na zasadzie oględzin podczas wizyt na cmentarzu, 
dokonywanych przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Syców, w obecności Kierownika 
Działu Usług Komunalnych Sycowskiej Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z zapisami 
umowy, do zakresu obowiązków Spółki należało utrzymanie porządku na terenie 
cmentarza wojennego i terenów przyległych oraz utrzymanie porządku na mogiłach 
żołnierzy Armii Radzieckiej, mogiłach Powstańców Warszawskich, grobie ks. Rudy 
i mogile lotnika francuskiego. Potwierdzenie wykonania usługi związanej z bieżącym 
utrzymaniem cmentarza wojennego dokonywał pracownik merytoryczny opisując fakturę 
za wykonane przez SGK usługi

Dowód: akta kontroli str. 117,118

III. Prowadzenie ewidencji pochowanych

W trakcie kontroli okazano kontrolerom Wykaz imienny pochowanych na cmentarzu 
żołnierzy Aamii Radzieckiej w Sycowie oraz karty ewidencyjne mogił wojennych na terenie 
cmentarza komunalnego w Sycowie: mogiły lotnika Reymonda Lemasson, mogiły 
uczestników powstania warszawskiego, mogiły księdza Wincentego Ruda, zawierające 
informacje o pochowanych osobach.
W okresie objętym kontrolą Wojewoda Dolnośląski przekazywał Gminie następujące pisma 
Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie:
1. Nr B.Inf.246231/P z dnia 13 marca 2019 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych

pochowanego: Kamaristyj Trofim Iwanowicz, ur. 1901 r., poległ 11.02.1944r. (pismo
Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.10.2019.RS z dnia 21.03.2019 r.). Gmina 
Syców pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. ITI.7045.5.2019 potwierdziła dokonanie wpisu 
(kw. II, nr mogiły .6, poz. ks.26)

2. Nr B.Inf.245987/P z dnia 13 marca 2019 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych
pochowanego: szer. Kowtun Matwij Mykytowicz, ur. 1910 r., poległ 30.01.1945r. (pismo 
Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.9.2019.RS z dnia 21.03.2019 r.). Gmina Syców 
pismem z dnia 1 kwietnia 2019 r. ITI.7045.5.2019 potwierdziła dokonanie wpisu (kw. II, 
nr mogiły 6, poz. ks.25)

3. Nr B.Inf.245579/P z dnia 18 lipca 2019 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych
pochowanego: szer. Sawickij Nikołaj Stiepanowicz, ur. 1925 r., poległ 3.02.1945r.
(pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.24.2019.RS z dnia 29.07.2019 r.). 
Gmina Syców pismem z dnia 12 sierpnia 2019 r. ITI.7045.6.2019 potwierdziła dokonanie 
wpisu (kw. II, nr mogiły 7, poz. ks.30)

4. Nr B.Inf.247347/P z dnia 13 lutego 2020 r. dotyczące wpisania do ewidencji danych
pochowanego: starszyna Lapin Aleksiej Grigorjewicz, ur. 1908 r., poległ 8.03.1945r. 
(pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr IF.IT.5233.9.2020.RS z dnia 24.02.2020 r.l).
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Gmina Syców pismem z dnia 10 marca 2020 r. ITI.7045.1.2020 potwierdziła dokonanie 
wpisu (kw. II, nr mogiły 7, poz. ks.31)

W Wykazie imiennym pochowanych stwierdzono dokonanie powyższych wpisów.

IV. Utrzymanie estetycznego wyglądu obiektów cmentarnictwa wojennego

W trakcie oględzin, dokonanych w dniu 15 października 2020 r. w obecności Darii Sztuki -  
inspektora w Wydziale ITI stwierdzono, że kontrolowane obiekty cmentarnictwa wojennego 
były zadbane.
Dowód: akta kontroli str. 110-116

V. Utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego

1. Cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej
Ogrodzenie cmentarza: z przodu słupy murowane, przęsła z ramki wypełnionej siatka, 
z pozostałych stron słupki stalowe siatka metalowa -  stan dobry. Na słupie przy wejściu na 
cmentarz tablica informacyjna „Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej” w  języku 
polskim -  stan dobry.
Centralny punkt cmentarza: pomnik - obelisk z tablicą z napisem "Bohaterom Armii 
Radzieckiej poległym o wyzwolenie ziemi sycowskiej -  społeczeństwo Sycowa”-  stan bez 
zastrzeżeń.
Nawierzchnia placu przed obeliskiem: asfaltowa -  stan dobry.
Ciągi komunikacyjne -  dwie ścieżki utwardzone płytkami cementowymi z obrzeżami bet. 
-  stan dobry.
Nagrobki szt. 177: obramowanie betonowe, wypełnione żwirem, w wezgłowiu mogiły 
„poduszka” betonowa z pięcioramienną gwiazdą, bez danych osobowych, stan nagrobków: 
dobry, powierzchnia między mogiłami porośnięta trawą.
Teren cmentarza posprzątany.
Roślinność zadbana (trawa skoszona, żywopłot przycięty, drzewa - akacje, żywotniki 
zachodnie).

Dowód: akta kontroli str. 110,114

2. Mogiła wojenna uczestników powstania warszawskiego
Mogiła z płyt kamiennych, na których ułożony jest głaz z wygrawerowanym napisem:
,X U  CZCI POMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW 13 UCZESTNIKÓW 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO” -  stan bez zastrzeżeń, napis czytelny.
Powierzchnia przed nagrobkiem utwardzona z kostki betonowej i kostki granitowej 
(obramowanie).
6 kamiennych słupków połączonych łańcuchem -  stan dobry.

Dowód: akta kontroli str.111,115

3. Mogiła wojenna księdza Wincentego Ruda
Nagrobek z płyt z lastrico. Postument z krzyżem -  z kamienia. Na postumencie napis 
w j. niem.: „Vincentius Ruda / Curatus / in Marzdorf-Mangshutz / 1.7.1882 in Gleiwitz / 
15.1.1919”. Pozioma płyta kamienna z napisem w j.pol.: „Ksiądz Wincenty Ruda 

proboszcz parafii Marcinki -  Mąkoszyce. Patriota i działacz polski aresztowany i zabity 
przez niemiecką straż graniczną 15 1 1919”. Mogiła ogrodzona: słupki żeliwne połączone 
łańcuchem. -  stan wszystkich elementów bez zastrzeżeń, napisy czytelne.

Dowód: akta kontroli str. 112,115
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4. Mogiła wojenna lotnika Reymonda Lemasson
Mogiła z elementów lastrico. Płyta memoriałowa kamienna. Mogiła ogrodzona: 6 słupków 
z lastrico połączonych łańcuchem -  stan bez zastrzeżeń.
Na tablicy napis: „Reymond Lemasson 8.8.1913, 28.8.1941” - napis czytelny.

Dowód: akta kontroli str. 113,116

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. z 2020 r. poz. 224) Wojewoda Dolnośląski wnosi o:
1. zawieranie w udzielanych zleceniach zapisów precyzujących zlecony zakres prac przy 

obiektach cmentarnictwa wojennego,
2. sporządzanie dokumentów potwierdzających odbiór zleconych prac.

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

DYREKTU< WYDZIAŁU
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