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Protokó³ z kontroli
problemowej pneprowadzonej w Unêdzie Miejskim w Jedwabnem, ul. ¯wirki i
Wigury 3 , REGON 000527374, NIP 718-127-94-22 zwanej w dalszej treœci UM.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej od dnia 12 listopada 2006 r. r. jest Pan
Krzysztof Moenke BU1lIlistrz Jedwabnego.

Kontrolê przeprowadzi³a w dniu 25 czerwca 2008 r. El¿bieta Ufnal starszy inspektor
Wojewódzki w Wydziale Polityki Spo³ecmej Podlaskiego Urzêdu Wojewódzkiego
w Bia³ymstoku na podstawie upowa¿nienia Nr 115 z dnia 24 czerwca 2008 r. wydanego
z upowa¿nienia Wojewody Podlaskiego przez Pana Andrzeja Koz³owskiego Dyrektora
Wydzia³u Polityki Spo³ecmej Podlaskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Bia³ymstoku.

Kontroluj¹ca wpisa³a siê do ksi¹zki kontroli pod poz. 2/2008
Kontrol¹ objêto okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia kontroli.

Wyjaœnieñ w trakcie kontroli udziela³ Pan Tadeusz Zejer inspektor do spraw budownictwa i
drogownictwa w Urzêdzie Miejskim w Jedwabnem.

Kontrola problemowa dotyczy³a:

Realizacji powierzonego Gminie Jedwabne obowi¹zku
wojennych.

W trakcie dzia³añ kontrolnych ocenie podlega³a prawid³owoœæ wykonywania
powierzonych zadañ wynikaj¹cych z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U.Nr 39, poz.311
z póŸn. zm.);
- rozporz¹dzenia MiniS'b"a Spraw Wewnêtrznych z dnia 23 paŸdziernika 1936 r. wydanego
w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Spo³ecznej w sprawie wykonania
ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz. 595
z póŸn. zm.);
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223,

poz. 1655)
porozumieñ pomiêdzy Wojewod¹ Podlaskim a Prezydentem Miasta Suwa³k zawartych

w dniach 17 kwietnia i 10 maja 2007 r.

Ustalenia kontroli:

Sprawy z zakresu cmentarnictwa wojennego prowadzi Pani Marzena Filter
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Jedwabnem. Posiada ona wykszta³cenie wy¿sze i 4 letni
sta¿ pracy na zajmowanym stanowisku, w trakcie kontroli przebywaj¹ca na urlopie
wypoczynkowym.

Z przedstawionej kontroluj¹cym dokumentacji wynika, i¿ w Urzêdzie prowadzona jest
teczka znak:BIOŒ 7090 "Organizowanie, nadzorowanie i sprawowanie opieki nad
cmentarzami wojennymi i grobami poleg³ych " za lata 2007-2008. Zgromadzona w niej

dokumentacja z zakresu cmentarnictwa wojennego zawiera m.in. wniosek Burmistrza
Jedwabnego o przyznanie œrodków finansowych na wykonanie prac remontowych cmentarza
z I wojny œwiatowej znajduj¹cego siê w miejscowoœci Borawskie, gm. Jedwabne,
porozumienia zawarte w dniach 17 kwietnia i 10 maja 2007r. pomiêdzy Wojewod¹ Podlaskim
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a Bunnistrzern Jedwabnego na realizacjê w/w prac, dokumentacjê rozliczeniow¹ z
wykonania prac tj. umowê z wykonawc¹, protokó³ odbioru robót i faktury wystawione przez
wykonawcê robot, a tak¿e sprawozdania z realizacji œrodków finansowych.
Ponadto prowadzona jest teczka mak: BIOŒ. 7091 zatytu³owana "Ewidencja cmentarzy
wojennych gminy Jedwabne". W teczce majduj¹ siê karty gminnej ewidencji obiektów
cmentarnictwa wojennego zawieraj¹ce m.in. okreœlenie obiektu, opis, wskazanie lokalizacji,
stan zachowania oraz dokumentacjê fotograficzn¹. Zgromadzona w teczce dokumentacja
dotyczy 10 obiektów, a mianowicie:

. cmentarza z okresu I wojny œwiatowej w Borawskich;

. cmentarza z okresu I wojny œwiatowej w Makowskich;

. cmentarza z okresu I wojny œwiatowej w Orlikowie;

. cmentarza ¿o³nierzy niemieckich z okresu I wojny œwiatowej zlokalizowanego przy
cmentarzu parafialnym w Jedwabnem;

. mogi³y zbiorowej ¿o³nierzy Armii Krajowej z 1945 r. zlokalizowanej na cmentarzu
parafialnym w Jedwabnem;

. mogi³y indywidualnej Jana Koœcieleckiego ¿o³nierza AK ps. "znicz" poleg³ego w
1944 r. zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Jedwabnem;

. mogi³y zbiorowej ¿o³nierzy Wojska Polskiego z II wojny œwiatowej znajduj¹cej si.ê
na cmentarzu parafialnym w Jedwabnem;

. mogi³y zbiorowej ofiar terroru narodowoœci ¿ydowskiej z 1941 r. znajduj¹cej siê przy
ul. Krasickiego w Jedwabnem;

. mogi³y zbiorowej 20 ofiar terroru z II wojny œwiatowej w Przestrzelach;

. mogi³y zbiorowej ofiar terroru z II wojny œwiatowej - mieszkañców wsi Rostki
znajduj¹cej siê wRostkach.

Okazanadokurnentacj

Z wyjaœnieñ Pana Tadeusza Zejera wynika, i¿ stan utrzymania prawie wszystkich
obiektów cmentarnictwa wojennego jest monitorowany. Burmistrz Jedwabnego w miarê
potrzeb zleca Komunalnemu Zak³adowi Bud¿etowemu wykonanie prac porz¹dkowych
i konserwacyjnych polegaj¹cych m.in. na koszeniu trawy, drobnych naprawach, malowaniu,
karczowaniu samosiejek utrzymywaniu czystoœci.

Kontroluj¹ca dokona³a oglêdzin nastêpuj¹cych obiektów:

cmentarza ¿o³nierzy niemieckich z I wojny œwiatowej znajduj¹cego siê przy
cmentarzu parafialnym w Jedwabnem - teren cmentarza wojennego ogrodzony
betonowym murem, mogi³y indywidualne i zbiorowe otoczone kamieniami. Trawa
skoszona. Cmentarz uporz¹dkowany. W 2003 r. odtworzono mogi³y i wykonano
ogrodzenie wraz z a¿urow¹ furtk¹. Stan obiektu dobry
cmentarza z I wojny œwiatowej w miejscowoœci Borawskie - prace remontowe na w/w
cmentarzu wykonane zosta³y w 2007 r. w ramach œrodków przyznanych na powy¿szy
cel przez Radê Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa w Warszawie ( 6000 z³) i
Wojewodê Podlaskiego ( 7 500 z³ ) na podstawie zawartych porozumieñ pomiêdzy
Wojewod¹ Podlaskim a Bunnistrzem Jedwabnego. W ramach przymanych œrodków
posadowiono g³az z tablic¹ pami¹tkow¹, wykonano betonowe ogrodzenie wraz
z metalow¹ furtk¹, utwardzono dojœcie do g³azu. Teren mogi³ zamaczony zosta³
kamieniami. Z wyjaœnieñ Pana Tadeusza Zejera wynika, ¿e przed rozpoczêciem prac
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remontowych teren cmentarza zosta³ wykarczowany. Zakres wykonywanych prac by³
uzgadniany z konserwatorem zabytków.

Kontroluj¹ca stwierdzi³a, i¿ prace wykonane na cmentarzu z I wojny œwiatowej
w Borawskich objête porozumieniami zawartymi pomiêdzy Wojewod¹ Podlaskim
a Burmistrzem Jedwabnego z dnia 17 kwietnia i 10 maja 2007 r. zosta³y zrealizowane
stosownie do wymogów okreœlonych w porozumieniach i s¹ zgodne z przedstawion¹ przez
Gminê Jedwabne dokumentacj¹ rozliczeniow¹ z realizacji w/w zadania.

Niniejszy protokó³ sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
jeden otrzymuje Bunnistrz Jedwabnego.

Jednoczeœnie infonnuje siê o:
. przys³uguj¹cym prawie zg³oszenia

wyjaœnieñ co do zawartych w
podpisania protoko³u,
przys³uguj¹cym prawie odmowy podpisania protoko³u z kontroli
obowi¹zkiem z³o¿enia pisemnych wyjaœnieñ co do przyczyn
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BunnistrzJedwabnego~,
Krzyszto f Moenke
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egzemplarzach, z których

kontrolê pisemnych
w ci¹gu 7 od dnia

zarz¹dzaj¹cemu
protokole ustaleñ,

z jednoczesnym
odmowy.
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