Biaiystok, dnia 11.10.2013 r.

PODLASKI URZ^D WOJEWODZKI
w BIALYMSTOKU
15-213 Biaiystok, ul. Mickiewicza 3
PS-II.0032.13.2013.EU

Pan
Kazimierz Dmochowski
Wojt Gminy Zambrow

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rza^dowej
(Dz.U.Nr 185, poz. 1092) stanowi^cym podstaw^ kontroli przez wojewod^ organow
samorzajiu terytorialnego w sprawach dotycza^cych wykonywania zadan z zakresu
administracji rzajiowej, kontrol? w Urz^dzie Gminy Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300
Zambrow, w dniu 23 wrzesnia 2013 r. przeprowadzil zespol kontroluja^cy w skladzie:
•

Elzbieta Ufnal- starszy inspektor wojewodzki w Wydziale Polityki Spolecznej
Podlaskiego Urz^du Wojewodzkiego, leg. si. nr 63/09, na podstawie upowaznienia nr
1 z dnia 11.09.2013 r. znak: PS-II.0032.13.2013.AL, wydanego z upowaznienia
Wojewody Podlaskiego przez Pania^ Katarzyn^ Mularz Z-c§ Dyrektora Wydzialu
Polityki Spolecznej, przewodnicza^cy zespolu;

•

Anatol Lewczuk- starszy inspektor wojewodzki w Wydziale Polityki Spolecznej
Podlaskiego Urz^du Wojewodzkiego, leg. si. nr 46/09, na podstawie upowaznienia nr
2 z dnia 11.09.2013 r. znak: PS-II.0032.13.2013.AL, wydanego z upowaznienia
Wojewody Podlaskiego przez Katarzyn^ Mularz Z-c? Dyrektora Wydzialu Polityki
Spolecznej;

Zakres kontroli i okres obiety kontrola:
Kontrol? przeprowadzono za okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli.
Kontrola^ obj^to prawidlowosc i kompletnosc dokumentacji ewidencyjnej grobow
i cmentarzy wojennych, polozonych na terenie gminy, prawidlowosc dokumentacji
rozliczeniowej, dotycza^cej wykorzystania dotacji na przeprowadzenie prac remontowych na

wyznaczonym obiekcie oraz lokalizacj?, rodzaj obiektu, zakres i zgodnosc wykonanych prac
z zawartymi porozumieniami i dokumentacja rozliczeniowa^oraz jakosc wykonanych prac;

Wykonywanie zadan w kontrolowanym okresie oceniam pozytywnie.
1.

W zakresie kontroli w Urzedzie Gminy Zambrow ustalono, ze sprawy dotycza^ce

cmentarnictwa wojennego realizowane sa^ na stanowisku ds. rolnictwa i rozwoju
gospodarczego w Referacie rolnictwa i rozwoju gospodarczego (prowadzona jest teczka:
RRG. 7091.1.09 z 2009 r. - ,,Ewidencja grobow i cmentarzy wojennych w Gminie Zambrow",
w ktorej znajdujq si% karty ewidencyjne 7 obiektow cmentarnictwa wojennego polozonych na
terenie Gminy Zambrow, ankiety, zdjqcia i informacje dotyczqce poszczegolnych obiektow).
W okresie obj^tym kontrola^ remontowany byl Cmentarz wojenny ofiar terroru
niemieckiego z lat 1941-1944 w Gielczynie, polozony na skraju lasu ,,Gielczynek", przy
drodze gruntowej, kolo miejscowosci Gielczyn (obiekt ujejy w teczce: RRG.7091.1.09 z
2009r. - „ Ewidencja grobow i cmentarzy wojennych w Gminie Zambrow " podpozycjq 1.)
Prace remontowe na obiekcie zostaly przeprowadzone w 2012 roku na podstawie
Porozumien:
•

Nr 14/127/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r. zawartego pomi?dzy Rada^ Ochrony Pami^ci
Walk i M?czenstwa w Warszawie a Wojewoda^ Podlaskim;

•

Z dnia 8 maja 2012 r. zawartego pomi^dzy Wojewodq. Podlaskim a Gmin^ Zambrow.
W ramach prac remontowych wykonano remont ogrodzenia mogil, cokolow i plyt

nagrobnych. Stan obiektu wymaga kontynuacji prac remontowych w latach nastepnych.
Dokumentacja realizacji ww. porozumieri dotyczajcych wykonania prac remontowych
na ww. obiekcie znajduje si? w teczce merytorycznej RRG.7041.2012 - ,,Nadzorowanie,
organizowanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami wojennymi" pod pozycja^ 1.
Zgromadzona

w

teczce

dokumentacja

jest

kompletna

i

zostala

rozliczona

z Wojewodq. Podlaskim. Gmina wykorzystala dotacj? zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami
i zgodnie z przeznaczeniem. Prace zostaly zrealizowane w pelnym zakresie.
2.

W zakresie kontroli w terenie stwierdzono, ze polozenie remontowanego obiektu -

Cmentarza wojennego ofiar terroru niemieckiego z lat 1941-1944 w Gielczynie- las
,,Gielczynek" kolo m. Gielczyn, jest zgodne z zapisami w karcie ewidencyjnej obiektu.
Stan faktyczny obiektu po remoncie odpowiada przedstawionej dokumentacji
rozliczeniowej i jest zgodny z zawartymi porozumieniami i uzgodnieniami. Jakosc
wykonanych prac nie budzi zastrzezen.

Ponadto zespol kontroluj^cy dokonal ogl^dzin:
Mogity zbiorowej ofiar terroru niemieckiego narodowosci zydowskiej z lat 19411943 w Gielczynie - las ,,Gielczynek", polozonej przy drodze lesnej w gl§bi lasu
,,Gielczynek".

Mogila

obramowana

betonowym

fundamentem.

Ogrodzenie

z metalowych pr^tow na betonowych slupkach. Bramka metalowa z sylwetka^ orfa
wykonana^ z metalowych pr^tow. Nagrobek w formic prostopadloscianu, oblozony
plytami z lastriko. Pionowa tablica memoratywna z wyrytym napisem wykonana
z lastriko. Obok na podlozu ustawiona druga tablica upami^tniaja^ca. Teren wewnajrz
mogily wybetonowany. Obiekt wymaga przeprowadzenia prac remontowych;
Mogily zbiorowej ofiar terroru niemieckiego - znanych dzialaczy i patriotow z lat
1941-1945 w Gielczynie - las ,,Gielczynek", polozonej przy drodze lesnej w gl?bi
lasu ,,Gielczynek", na malej polanie. Do mogily prowadzi sciezka wyznaczona
betonowymi slupkami. Ogrodzenie z metalowych pr^tow na betonowych slupkach.
Bramka metalowa z sylwetka^ orla wykonana^ z metalowych pr^tow. Nagrobek
w ksztalcie duzego prostopadloscianu z betonu oblozony lupanym kamieniem. Na
nagrobku ulozone dwie granitowe plyty z napisem memoratywnym. Obok ustawiony
wysoki granitowy obelisk w formie graniastoslupa, zwienczony sylwetka^ orla
wykonanq. z metalowych pr^tow. Teren wewnajtrz mogily wysypany plukanym
zwirem. Stan obiektu dobry. Wymaga drobnych prac porza^dkowych;
Mogily zbiorowej zolnierry polskich i jericow sowieckich z okresu II wojny
swiatowej w Czerwonym Borze, polozonej przy drodze lokalnej w lesie w
miejscowosci Czerwony Bor. Mogila ogrodzona lancuchem o duzych oczkach
zawieszonym na metalowych slupkach. Wewn^trz ustawiony wysoki metalowy krzyz
i 23 male metalowe krzyze na mogilach usytuowanych w trzech rz?dach. Zarysy
mogil malo widoczne. Teren porosni^ty trawa^. Obiekt wymaga oznakowania
i uporzajdkowania;
Mogily zbiorowej ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny swiatowej
w Czerwonym Borze, polozonej w lesie przy drodze lokalnej w m. Czerwony Bor.
Mogila obramowana betonowym kraw^znikiem. Plyta nagrobna w ksztalcie
prostopadloscianu oblozona lupanym kamieniem. Na plycie ustawiono duzy glaz
z zamocowana^ tablica^ memoratywna^ z czarnego granitu. Przy kamieniu znajduje si§
wysoki drewniany krzyz z pasyjka^. Teren wewnajrz mogily wysypany plukanym
zwirem. Stan obiektu dobry;

•

Mogily zbiorowej nieznanych zolnierzy WP polegtych 6 wrzesnia 1939r.
w Czerwonym Borze, polozonej w lesie przy drodze lokalnej w m. Czerwony Bor.
Do mogily prowadzi sciezka obramowana kraw^znikiem i wysypana zwirem. Mogila
obramowana

betonowym

kraw?znikiem.
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w
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prostopadloscianu oblozona lupanym kamieniem. Na plycie ustawiono duzy glaz
z zamocowana^ tablica^ memoratywna^ z czarnego granitu. Przy kamieniu znajduje si?
wysoki drewniany krzyz z pasyjka^. Teren wewnajrz mogily wysypany plukanym
zwirem. Stan obiektu dobry;
•

Mogily indywidualnej zolnierza WP z 1939 r. polozonej na skraju lasu przy drodze
Zambrow-Lomza, okolo 13 km od Zambrowa. Mogila ziemna obramowana czterema
betonowymi slupkami. Na mogile ustawiony metalowy krzyz z pasyjka^ oraz
azurowymi zdobieniami. Slabo widoczne zarysy mogily. Obiekt jest w zlym stanie i
wymaga remontu lub ekshumacji szczajkow na inne miejsce.

W zwiajzku z tym, iz nie stwierdzono istotnych nieprawidlowosci i uchybieh
w kontrolowanym zakresie, odst^puje si? od wydania zaleceri pokontrolnych.
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