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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/097 – Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej1  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontroler 

 
Katarzyna Bielańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/15/20186 z 10 stycznia 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Pleśna, Pleśna 240, 33-171 Pleśna (Urząd). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Knapik – Wójt Gminy Pleśna2 

(dowód: akta kontroli str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Gminy w zakresie opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi położonymi na jej terenie. 

Gmina sprawowała bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, 
w ramach którego, prowadzono bieżące utrzymanie obiektów połączone z oceną stanu ich 
zachowania. Podejmowano również działania na rzecz odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia grobów i cmentarzy wojennych. W celu realizacji powyższych działań, 
Gmina pozyskiwała środki od Wojewody Małopolskiego i Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa a także od Austriackiego Czarnego Krzyża. Ze środków własnych na 
cmentarze wojenne corocznie przeznaczano, co najmniej 25 tys. zł środków własnych. 

Powierzone przez Wojewodę Małopolskiego zadania, na które otrzymano dotacje celowe, 
zostały rzetelnie zrealizowane i rozliczone.  

Ochrona zabytkowych grobów i cmentarzy wojennych była uwzględniona m.in. w strategii 
rozwoju gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Gminną ewidencją zabytków objęto wszystkie cmentarze znajdujące się na jej 
terenie. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami4, sporządzono gminny program opieki nad zabytkami na okres 4 lat 
i terminowo przedstawiono Radzie Gminy wyczerpujące sprawozdanie z jego realizacji. 

Gmina aktywnie wykorzystywała w działaniach promocyjnych potencjał kulturowy 
i turystyczny cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie. Rokrocznie organizowała 
uroczystości patriotyczno-niepodległościowe nawet o zasięgu ogólnopolskim, współpracując 
przy ich organizacji z przedstawicielami samorządów i administracji rządowej a także 
różnych organizacji i stowarzyszeń.  

NIK zwraca uwagę, że czytelne oznakowanie tablicami informacyjnymi dojść do wszystkich 
cmentarzy wojennych mogłoby zwiększyć zainteresowanie zwiedzaniem tych miejsc przez 
turystów. 

                                                      
1 Badaniem objęto lata 2014-2016 oraz okres wcześniejszy lub późniejszy o ile miał wpływ na zagadnienia objęte kontrolą. 

2 Uprzednio w okresie od 6 grudnia 2010 r. do 7 grudnia 2014 r. wójtem gminy Pleśna był Stanisław Burnat.  

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

4 Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.; dalej: ustawa o ochronie zabytków. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi  

1.1. Na obszarze Gminy znajduje się 19 cmentarzy wojennych z I wojny światowej i 8 mogił 
z okresu II wojny światowej. Mogiły pojedyncze lub zbiorowe żołnierzy Wojska 
Polskiego, partyzantów i rozstrzelanej ludności cywilnej w wyniku działań wojennych 
w latach 1939-1944 znajdowały się na terenach należących do sołectwa: Janowice, 
Lichwin, Szczepanowice, Rychwałd i Pleśna5.   

 Fundatorem cmentarzy wojennych zaprojektowanych w latach 1915-1916 przez 
architektów: Heinricha Scholza, Siegfrieda Hallera oraz Gustawa Rossmana był 
Zachodniogalicyjski Wydział Grobów Wojennych w Krakowie. Lokalizacja tych 
cmentarzy na terenie Gminy przedstawiała się następująco: 

 w Łowczówku znajdują się dwa cmentarze wojenne nr 171 i 1726. Na cmentarzu 

171 pochowano 592 żołnierzy armii austrowęgierskiej i rosyjskiej, w tym 105 
żołnierzy z 1 i 5 pułku piechoty Legionów Polskich. Cmentarz ten nazywany 
„Cmentarzem Legionistów Polskich” jest miejscem corocznie organizowanych 
Gminnych i Powiatowych Obchodów Święta Niepodległości. Na cmentarzu 172 
pochowano, 18 żołnierzy, w tym 5 żołnierzy austriackich i 13 armii rosyjskiej; 

 na terenie Lubinki znajdują się trzy cmentarze: nr 191, 192 i 189, na których 

pochowano łącznie 749 żołnierzy armii austrowęgierskiej i rosyjskiej7.  
 w Lichwinie na czterech cmentarzach: nr 159, 185, 186 i 187 pochowano łącznie 1134 

żołnierzy8, w tym 612 armii austrowęgierskiej i 522 armii rosyjskiej. Na cmentarzach tych 
pochowano 91 Polaków, w tym 29 żołnierzy z 1 i 5 pułku piechoty Legionów Polskich; 

 na cmentarzu w Pleśnej nr 173 pochowano 63 żołnierzy armii austrowęgierskiej 
i rosyjskiej, w tym 27 żołnierzy austriackich, 2 węgierskich, 2 słowacko/czeskich, 
6 żołnierzy polskich i 26 rosyjskich; 

 w Szczepanowicach na trzech cmentarzach nr 194, 195 i 197 pochowano łącznie 135 
żołnierzy9, w tym 70 armii austrowęgierskiej i 65 armii rosyjskiej;  

 w Woźnicznej na terenie trzech cmentarzy nr 177, 178 i 179 pochowano łącznie 272 
żołnierzy10, w tym 79 armii austrowęgierskiej i 193 armii rosyjskiej; 

 na terenie Rychwałdu pochowano: na cmentarzu nr 188 54 żołnierzy armii 
austrowęgierskiej i rosyjskiej, w tym 27 żołnierzy austriackich, 3 słowacko/czeskich, 
3 żołnierzy polskich i 21 rosyjskich; 

 w Janowicach na terenie cmentarza nr 190 pochowano 130 żołnierzy armii 
austrowęgierskiej i rosyjskiej, w tym 93 żołnierzy austriackich, 6 węgierskich, 
3 słowacko/czeskich, 12 żołnierzy polskich i 16 rosyjskich; 

 na terenie Dąbrówki Szczepanowskiej na cmentarzu nr 193 pochowano 594 żołnierzy 
armii austrowęgierskiej i rosyjskiej, w tym 353 żołnierzy austriackich, 4 bośniackich, 
2 żołnierzy polskich i 235 rosyjskich. 

Na ww. cmentarzach wojennych ogółem zostało pochowanych 3 741 żołnierzy armii 
austrowęgierskiej i rosyjskiej z okresu I wojny światowej, w tym wg narodowości: 1 705 
Rosjan, 1 691 Austriaków, 280 Polaków, 29 Węgrów, 32 Słowaków/Czechów i 4 Bośniaków. 

                                                      
5 Mogiły te były zlokalizowane w dwóch miejscach na terenie miejscowości: Szczepanowice, Rychwałd i Pleśna. 

6 Wg numeracji przyjętej dla zachodniogalicyjskich cmentarzy wojennych z I wojny światowej. 

7 Na cmentarzu nr 191 pochowano: 204 żołnierzy, w tym 93 Austriaków i 111 Rosjan. Na cmentarzu nr 192 pochowano: 
433 żołnierzy, w tym 194 Austriaków, 3 Węgrów, 19 Polaków i 217 Rosjan. Na cmentarzu nr 189 pochowano: 112 żołnierzy, 
w tym 55 Austriaków, 5 Węgrów, 5 Słowaków/Czechów, 29 Polaków i 29 Rosjan. 

8 Żołnierze pochowani wg narodowości: 474 Austriaków, 7 Węgrów, 13 Słowaków/Czechów, 91 Polaków i 522 Rosjan. 

9 Na cmentarzu nr 194 pochowano: 44 żołnierzy, w tym 16 Austriaków, 4 Węgrów, 4 Słowaków/Czechów, i 20 Rosjan. 
Na cmentarzu nr 195 pochowano: 59 żołnierzy, w tym 21 Austriaków, 2 Słowaków/Czechów, 7 Polaków i 29 Rosjan. 
Na cmentarzu nr 197 pochowano: 32 żołnierzy, w tym 14 Austriaków, 2 Polaków i 16 Rosjan. 

10 Na cmentarzu nr 177 pochowano: 124 żołnierzy, w tym 58 Austriaków, 2 Węgrów, 4 Polaków i 60 Rosjan. Na cmentarzu 
nr 178 pochowano: 128 żołnierzy, w tym 12 Austriaków i 116 Rosjan. Na cmentarzu nr 179 pochowano: 20 żołnierzy, w tym 
3 Austriaków i 17 Rosjan. 
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Dla wszystkich 19 cmentarzy Gmina posiadała dokumentację historyczno-odtworzeniową. 
W teczkach prowadzonych dla każdego cmentarza osobno znajdowały się: karty cmentarza 
prowadzone od 1987 r., dokumenty uzyskane z Archiwum Państwowego - Wojskowego 
Urzędu Opieki nad Grobami Wojennymi11, opinie/uzgodnienia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz dokumenty historyczne pozyskane od Austriackiego Czarnego 

Krzyża. 
W latach 2014-2017 nie ulegała zmienianie liczba ww. obiektów grobownictwa wojennego – 
żaden z ww. obiektów nie utracił statusu grobu wojennego, nie stwierdzono przypadków 
zniszczenia grobu, nie były prowadzone ekshumacje, groby wojenne nie były użyte do 
ponownego pochowania, na terenie Gminy nie zidentyfikowano nowych grobów wojennych. 

 (dowód: akta kontroli str. 89-92, 148-231) 

1.2. Urząd prowadził Gminą Ewidencję Zabytków12 w formie 537 kart adresowych 
zabytków nieruchomych, opracowaną i zaopiniowaną pozytywnie przez Konserwatora 
Zabytków w 2014 r. W ewidencji tej, kart związanych z mogiłami i cmentarzami wojennymi 
łącznie było 22, w tym 19 dotyczyło cmentarzy wojennych z I wojny światowej a trzy mogił 
ofiar terroru hitlerowskiego zlokalizowanych w Rychwałdzie (dwie) i w Szczepanowicach 
(jedna). W wykazie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa 
małopolskiego wśród 11 obiektów wyszczególniono 8 cmentarzy wojennych z I wojny 
światowej. Były to cmentarze: nr 190 w Janowicach, nr 191 i 192 w Lubince, nr 171 
w Łowczówku, nr 194 w Szczepanowicach, nr 177, 178 i 179 w Woźnicznej. 
Do czasu niniejszej kontroli w Gminnej Ewidencji Zabytków w zakresie ochrony cmentarzy 
wojennych nie wprowadzano żadnych zmian.  

 (dowód: akta kontroli str. 270-300) 

1.3. W „Strategii Rozwoju Gminy Pleśna”13 przyjętej na lata 2014-2020 w diagnozie 
podstawowych uwarunkowań rozwojowych wskazano, iż położenie gminy oraz szczególne 
zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego stwarzają warunki do intensyfikacji ruchu 
turystycznego. Atrakcję turystyczną stanowi dziedzictwo historyczne okresu I wojny 
światowej, 19 cmentarzy wojennych, w tym Cmentarz Legionów I Brygady wybudowany 
w miejscu bitwy stoczonej w grudniu 1914 r. w Łowczówku. W zakresie funkcji turystyczno-
rekreacyjnych Gminy ochrona dziedzictwa kulturowego stanowi cel operacyjny w przyjętej 
Strategii poprzez tworzenie oferty turystycznej przy zachowaniu i ochronie miejsc 
zabytkowych i miejsc pamięci.  

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleśna 
ze zmianą przyjętą przez Radę Gminy Pleśna 30 czerwca 2017 r. zawarto m.in., 
że realizowana polityka ochrony dziedzictwa kulturowego musi wynikać i być zgodna 
z ustawą o ochronie dóbr kultury i regulacjami prawnymi określającymi sposób zachowania 
i ochrony istniejących zasobów zabytkowych. W zamieszczonym wykazie obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków na 13 obiektów 8 to cmentarze wojenne z I wojny 
światowej.14. Studium sformułowano zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, wśród, 
których wymieniono: dokumentowanie, zachowanie, ochronę i propagowanie wartości 
dziedzictwa kulturowego z zapewnieniem opieki konserwatorskiej. 

Podstawowym dokumentem określającym uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa 
kulturowego był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Pleśna przyjęty 
uchwałą Rady Gminy z 6 marca 2008 r., którym objęto wszystkie wchodzące sołectwa na jej 
obszarze. W § 4 Planu wyznaczono granice strefy konserwatorskiej, w tym m.in.: 

  strefy ochrony konserwatorskiej obiektów wpisanych do rejestru zabytków (strefy ochrony 
ekspozycji krajobrazowej tych obiektów), 

  strefy ochrony konserwatorskiej cmentarzy zabytkowych. 

                                                      
11 Archiwum Państwowe w Krakowie. 

12 Uprzednio, w Gminnej Ewidencji Zabytków zaewidencjonowanych było 246 obiektów, w tym 19 cmentarzy wojennych. 

13 Uchwała nr XXXVI/263/14 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2014 r. 

14 W Janowicach nr 190 - wpis 16.04.2009 r., w Lubince nr 191 i 192 – wpis 13.10.2005 r., w Łowczówku nr 171 – wpis 
03.09.2003 r., w Szczepanowicach nr 194 – wpis 22.04.2010 r., w Woźnicznej: nr 177 i 178 – wpis 05.11.2009 r. i nr 179 – 
wpis 16.04.2009 r.  
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W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania 
przestrzeni publicznych na obszarze Gminy wykluczono lokalizację inwestycji, w tym 
budynków i budowli, które nie spełniają kryterium ładu przestrzennego i nie harmonizują 
z krajobrazem kulturowym Gminy (§ 11 Planu). Do obiektów środowiska kulturowego Gminy 
zaliczono wszystkie cmentarze wojenne oraz ustalono dla nich i wyznaczono granice strefy 
ochrony konserwatorskiej. W odniesieniu do tych obiektów ustalono nakazy: 
a) utrzymania stanu istniejącego oraz konserwacji i rewaloryzacji obiektów i zespołów 

zabytkowych 
b) podporządkowania sposobu i formy zagospodarowania terenu, na którym znajduje się 

obiekt oraz terenu wyznaczonej wokół strefy ochrony konserwatorskiej, potrzebie 
ochrony zabytku, w tym ochrony widoku na zabytek  

oraz zakaz wprowadzania nowych inwestycji kubaturowych zarówno w obrębie terenu, na 
którym znajduje się obiekt zabytkowy, jak i w obrębie wyznaczonej wokół niego strefy 
ochrony konserwatorskiej jak również zakaz lokalizacji nowych sieci elektroenergetycznych, 
linii napowietrznych oraz wszelkich urządzeń reklamowych. 

(dowód: akta kontroli str. 327-358) 

1.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2018 został pozytywnie 
zaopiniowany 17 września 2014 r. przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie 
a następnie przyjęty uchwałą Rady Gminy Pleśna15 29 września 2014 r. W Programie 
za priorytetowe działanie w zakresie rewaloryzacji dziedzictwa kulturowego uznano cztery 
kierunki: 
1)  działania prowadzące do zahamowania procesu degradacji zabytków i doprowadzenie do 

poprawy stanu ich zachowania; 
2) opiekę nad cmentarzami wojennymi z okresu I wojny światowej należącymi do zabytków 

o najwyższym znaczeniu dla Gminy polegającą na utrzymaniu w dobrym stanie 
technicznym cmentarzy z okresu I wojny światowej i miejsc pamięci narodowej. W tym celu 
wyznaczono do zrealizowania prace remontowe obejmujące siedem cmentarzy 
wojennych, w tym cmentarzy nr 185 i 186 w Lichwinie, konserwację pomnika głównego na 
cmentarzu nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej, remont kaplicy i ogrodzenia na 
cmentarzu wojennym nr 192 w Lubince, prace remontowe na cmentarzach nr 172 
w Łowczówku, nr 197 w Szczepanowicach i nr 159 w Lichwinie oraz prowadzenie 
bieżących prac porządkowych przy cmentarzach wojennych i miejscach pamięci; 

3) zintegrowaną ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego poprzez 
konsekwentne egzekwowanie zapisów, dotyczących działalności inwestycyjnej na 
obszarach objętych ochroną określonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego; 

4) promocję i popularyzację dziedzictwa kulturowego Gminy poprzez m.in. włączenie 
tematyki ochrony dóbr kultury do zajęć lekcyjnych w szkołach na terenie Gminy, 
udostępnienie Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego Programu i materiałów 
informacyjnych o obiektach zabytkowych na stronie internetowej Urzędu. 

(dowód: akta kontroli str. 237-313)  

1.5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2014-2016 
zostało przedstawione terminowo na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady 
Gminy 21 października 2016 r. W sprawozdaniu tym szczegółową analizą objęto realizację 
zadań założonych w Programie stan podjętych działań remontowych, konserwatorskich 
i bieżącego utrzymania cmentarzy wojennych, przedstawiając w odniesieniu do każdego 
obiektu podjęte działania oraz ocenę ich stanu technicznego. W zakresie cmentarzy 
wojennych bieżąco wykonywano prace porządkowe i drobne naprawy. Wszelkie prace 
konserwatorskie były prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
po uzyskaniu decyzji lub opinii konserwatorskiej. Prace remontowo-konserwatorskie 
zrealizowano na trzech cmentarzach z siedmiu wskazanych w Programie, tj. na cmentarzach 
nr 185 w Lichwinie, 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej i 159 w Lichwinie.   

                                                      
15 Uchwała nr XLIV/327/14 
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W sprawozdaniu tym stwierdzono, że założone w Programie prace konserwatorsko-
remontowe przy cmentarzach zostały zrealizowane w zakresie dostępnych środków 
finansowych.  
Działania Gminy dotyczące promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, ujęte 
w sprawozdaniu, przedstawiono w dalszej części niniejszego wystąpienia w obszarze 
problemowym nr 2.  

 (dowód: akta kontroli str. 317-326) 

1.6. Gmina sprawowała bezpośredni dozór nad stanem wszystkich cmentarzy i mogił 
wojennych znajdujących się na jej terenie. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zadania 
dotyczące organizowania i sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi 
przypisano inspektorowi ds. rolnictwa, promocji i zarządzania kryzysowego w Referacie 
Organizacyjno-Administracyjnym. Do zadań inspektora należało m.in.: 

 prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych na terenie Gminy; 

 sprawowanie dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych, a w szczególności: 
opracowywanie planu remontów cmentarzy, zlecanie przygotowania dokumentacji 
historycznej i technicznej, uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, określanie 
przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych, przygotowywanie projektów 
umów na realizację prac, nadzór nad prawidłowym przebiegiem zleconych robót, 
rozliczanie wykonanych prac i dotacji; 

 wnioskowanie do Wojewody Małopolskiego o przyznanie środków finansowych na 
remont cmentarzy; 

 przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie zawieranych porozumień 
w sprawach remontów cmentarzy; 

 współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury 
na terenie Gminy; 

 współpraca ze Starostwem Powiatowym i Austriackim Czarnym Krzyżem w zakresie 
utrzymania cmentarzy wojennych na terenie Gminy.  

W ramach bieżącego utrzymania Urząd dokonywał przeglądów stanu technicznego grobów 
i cmentarzy wojennych, na podstawie, których ustalano potrzeby w zakresie ich utrzymania.  

Opiekunem społecznym cmentarzy wojennych z I wojny światowej był Austriacki Czarny 
Krzyż, który wspomagał Gminę w bieżącym utrzymaniu jak i współfinansował prace 
remontowe. W ramach współpracy z Austriackim Czarnym Krzyżem w 2016 r. Gmina 
gościła młodzież z Austrii. Przez dwa tygodnie 28 młodych ludzi wraz z 7 opiekunami 
wykonywało prace porządkowe na cmentarzach nr 187 w Lichwinie i 189 w Lubince. 
Wartość tych prac oszacowano na ok. 20.000 zł. W 2017 r. Austriacy wymienili uszkodzoną 
marmurową tablicę w kaplicy na cmentarzu nr 192. Ponadto Wójt wyjaśnił, że odbył 
rozmowy z przedstawicielami Austriackiego Czarnego Krzyża w sprawie pokrycia kosztów 
planowanych prac konserwatorskich kamiennych elementów na cmentarzach nr 191 i 192 
w Lubince. 

(dowód: akta kontroli str. 5-14, 19-20, 27, 323-324, 383-384) 

1.7. W zakresie zdiagnozowanych problemów dotyczących odbudowy, utrzymania 
i zabezpieczenia grobów i cmentarzy wojennych Wójt Gminy podał m.in., że bieżące 
utrzymanie 19 cmentarzy i pojedynczych mogił związane jest z angażowaniem sił i środków 
samorządu co najmniej trzy razy w roku. Nekropolie i nagrobki zlokalizowane są w trudnym 
rozległym górskim terenie. Dużym problemem jest niewystarczająca wysokość środków 
finansowych na remonty cmentarzy i grobów wojennych. Otrzymywane dotacje pozwalają 
na realizację robót w etapach, co wydłuża odbudowę i remont cmentarzy.  

(dowód: akta kontroli str. 379-380) 

1.8. Na grobach i cmentarzach wojennych prowadzono następujące prace: 

 w 2014 r. na cmentarzu nr 185 w Lichwinie przeprowadzono prace remontowe na 
polach nagrobnych, na cmentarzu nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej wyczyszczono 
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i zaimpregnowano elementy drewniane ogrodzenia, a na cmentarzu Legionistów nr 171 
w Łowczówku zamontowano tablicę pamiątkową; 

 W 2015 r. na cmentarzu nr 185 w Lichwinie uzupełniono brakujące krzyże oraz 
uzupełniono dokumentację historyczno-odtworzeniową, na cmentarzu nr 171 
w Łowczówku wykonano prace remontowe przy ogrodzeniu, dla cmentarza nr 159 
w Lichwinie wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową prac remontowych.  

 W 2016 r. na cmentarzu nr 185 w Lichwinie wykonano program prac konserwatorskich 
centralnego pomnika, przeprowadzono remont cmentarza nr 159 w Lichwinie, a na 
cmentarzu nr 187 wykonano remont ogrodzenia. 

Ponadto, co roku na grobach i cmentarzach wojennych wykonywano prace porządkowe, 
w tym utrzymywanie zieleni.  

Urząd posiadał zezwolenia, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. 
o grobach i cmentarzach wojennych16, na prace wykonane w 2014 r. i w 2015 r. na 
cmentarzu nr 185 oraz w 2014 r. na cmentarzu nr 171. 

(dowód: akta kontroli str. 97-98, 385, 397-398) 
Remontowane cmentarze nie były wpisane do rejestru zabytków, w związku z tym Urząd nie 
miał obowiązku występowania do Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń i pozwoleń 
konserwatorskich na wykonanie prac na tych obiektach. Pomimo braku takiego obowiązku, 
przed przystąpieniem do remontu cmentarzy wojennych Urząd występował do 
Konserwatora Zabytków o zajęcie stanowiska konserwatorskiego. W odpowiedzi 
Konserwator Zabytków w odniesieniu do poszczególnych cmentarzy wydał następujące 
zalecenia: 

 Cmentarz nr 185 – należy kontynuować prace remontowe polegające na odtworzeniu 93 
sztuk betonowych nagrobków z krzyżami żeliwnymi i emaliowanymi tabliczkami 
epitafijnymi w oparciu o dokumentację historyczno-odtworzeniową i zachowane wzory; 

 Cmentarz nr 159 – prace należy prowadzić w oparciu o dokumentację historyczno –
odtworzeniową oraz o protokół z wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 
2015 r. w zakresie: renowacji krzyży, nagrobków i tablic, rekonstrukcji krzyża 
pomnikowego, odtworzenia ogrodzenia i urządzenia zieleni; 

 Cmentarz nr 187 – demontaż i odtworzenie 7 przęseł drewnianych stanowiących 
elementy ogrodzenia cmentarza należy przeprowadzić w oparciu o załącznik nr 4 do 
dokumentacji archiwalnej, a następnie całość ogrodzenia zaimpregnować odpowiednim 
do tego preparatem. 

(dowód: akta kontroli str. 36, 40, 48, 97-99, 113, 119, 140, 385, 397-398) 

1.9. Na 2014 r. Urząd zgłosił do Wojewody potrzeby w zakresie przeprowadzenia prac 
remontowych na cmentarzach z I wojny światowej w kwocie 24.000 zł. Na podstawie 
zawartego z Wojewodą porozumienia17 Gminie przyznano dotację w kwocie 24.000 zł na 
przeprowadzenie remontu na cmentarzu nr 185 w Lichwinie.  

W 2015 r. Urząd nie pozyskiwał środków od Wojewody Małopolskiego. Wójt Gminy wyjaśnił, 
m.in., że: 

 przedkładając wnioski o środki zewnętrzne na remont cmentarzy wojennych należy się 
liczyć z poniesieniem kosztów finansowych przez samorząd, który w swym budżecie 
posiada bardzo skromne środki finansowe i przeznacza je na prace związane 
z bieżącym utrzymaniem obiektów; 

 w ramach współpracy przedstawiciele Wojewody Małopolskiego kilkakrotnie w ciągu 
roku wizytują cmentarze na terenie Gminy. Podczas tych wizyt omawiane są bieżące 
problemy związane z utrzymaniem cmentarzy i potrzeby remontowe. 

Na 2016 r. Urząd zgłosił do Wojewody potrzeby w zakresie dofinansowania remontu 
prowadzonego na cmentarzu wojennym nr 159 w Lichwinie w kwocie 7.000 zł. 

                                                      
16 Dz. U. z 2017 r., poz. 681, dalej ustawa o grobach i cmentarzach wojennych. 

17 Aneks nr 2/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. do porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu administracji rządowej, 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie Gminy Pleśna, zawartego w dniu 21 
maja 2007 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Gminą Pleśna (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2007 r. poz. 3323). 
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Na podstawie zawartego z Wojewodą porozumienia18 Gminie przyznano dotację w kwocie 
wnioskowanej na ukończenie prac prowadzonych na cmentarzu nr 159 w Lichwinie.  

W 2016 r. prace remontowe na cmentarzach wojennych były finansowane również za środki 
finansowe Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (OPWiM) w kwocie 80.000 zł oraz 
przekazanymi przez Austriacki Czarny Krzyż w kwocie 2.890 zł. Na podstawie zawartego 
z Wojewodą Małopolskim porozumienia19, Gminie ze środków Rady OPWiM przyznano 
dotację w wysokości 80.000 zł, w tym kwotę 70.000 zł na wykonanie prac remontowych 
polegających na odtworzeniu ogrodzenia, renowacji krzyży, nagrobków i tablic nagrobnych 
oraz rekonstrukcji krzyża pomnikowego na cmentarzu wojennym nr 159 w Lichwinie 
i 10.000 zł na wykonanie remontu drewnianych balustrad ogrodzeniowych i bramy 
wejściowej na cmentarzu nr 187 w Lichwinie. Koszty remontu na cmentarzu nr 187 
w Lichwinie przekraczające kwotę otrzymanej dotacji pokryto środkami otrzymanymi od 
Austriackiego Czarnego Krzyża ww. kwocie.  
Ogółem w 2016 r. na utrzymanie, odbudowę i zabezpieczenie cmentarzy wojennych na 
terenie Gminy wydatkowano 119.660 zł, w tym środki przyznane przez Radę OPWiM 
w kwocie 80.000 zł i otrzymane od Austriackiego Czarnego Krzyża w wysokości 2.890 zł 
stanowiły 69,3% ogółu poniesionych wydatków w 2016 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 93-96, 115-117, 127-131, 143-146, 384) 

1.10. Plan wydatków na realizację zadań związanych z odbudową, utrzymaniem 
i zabezpieczeniem grobów i cmentarzy wojennych w 2014 r. wynosił 55.805 zł. Wydatki 
wyniosły 49.713,35 zł (89,1% planu), w tym ze środków dotacji Wojewody 24.000 zł (48,3%) 
i ze środków własnych 25.713,35 zł (51,7%). Wydatki te stanowiły 0,14% ogółu wydatków 
budżetu Gminy.  
Plan wydatków na realizację zadań związanych z grobami i cmentarzami wojennymi 
w 2015 r. wynosił 42.472 zł. Wydatki wyniosły 37.263,42 zł (87,7% planu) i w 100% były to 
środki własne Gminy. Wydatki te stanowiły 0,11% ogółu wydatków budżetu Gminy. 
Plan wydatków na realizację zadań związanych z grobami i cmentarzami wojennymi 
w 2016 r. wynosił 44.370 zł. Wydatki wyniosły 39.660,1 zł (89,4% planu), w tym ze środków 
dotacji Wojewody 7000 zł (17,7%) i ze środków własnych 32.660 zł (82,3%). Wydatki te 
stanowiły 0,10% ogółu wydatków budżetu Gminy. 
Środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartych 
z Wojewodą porozumieniach. Za środki z dotacji budżetu państwa w 2014 r. wykonano 
remont cmentarza z I wojny światowej nr 185 w Lichwinie, obejmujący wymianę 
zniszczonych betonowych nagrobnych stelli wraz z montażem emaliowanych tabliczek 
z nazwiskami pochowanych żołnierzy i żeliwnych krzyży. W 2016 r. Gmina za środki 
przyznane z budżetu państwa przeprowadziła kompleksowy remont cmentarza nr 159 
w Lichwinie obejmujący renowacje mogił z nagrobkami i montażem tabliczek z nazwiskami 
żołnierzy, rekonstrukcje ogrodzenia wraz z krzyżem pomnikowym oraz na cmentarzu nr 187 
w Lichwinie naprawie poddano drewniane przęsła ogrodzenia.  
Wydatki na zadania związane z odbudową, utrzymaniem i zabezpieczeniem grobów 
i cmentarzy wojennych zostały poniesione przez Urząd zgodnie z art. 44 oraz art. 254 pkt 3 
i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych20, tj. z zachowaniem zasady 
efektywności ponoszonego wydatku, oraz z zachowaniem przepisów wewnętrznych 
(regulaminu) przyjętych w tym zakresie w Gminie oraz zasady równego traktowania 
wykonawców, jawności i przejrzystości. Wartość zamówień nie przekraczała kwoty, o której 
mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych21. 
Zamówienia udzielono zgodnie z zasadami określonymi w obowiązującym w Gminie 
w latach 2014-2016 wewnętrznym regulaminie „zasady i tryb udzielania zamówień 
publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro”.  

                                                      
18 Porozumienie w sprawie powierzenia zadania należącego do zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania 

grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Pleśna. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 3323. 

19 Porozumienie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykorzystania środków przyznanych przez Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa na remonty grobów i cmentarzy wojennych zawarte 5 maja 2016 r. pomiędzy Wojewodą Małopolskim, 
a Gminą Pleśna. 

20 Dz. U. z 2017 r., poz. 2077. 

21 Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, ze zm. 
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Środki z dotacji budżetu państwa zostały ujęte w sposób prawidłowy w budżecie Gminy 
w planie dochodów i wydatków dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – 
Cmentarze. Zgodnie z zawartymi z Wojewodą porozumieniami (§ 2 pkt 4) wyodrębnioną 
ewidencję tych środków prowadzono w 2014 i 2016 r. 
Wykonane w ramach otrzymanych dotacji prace zostały odebrane od wykonawców 
i rozliczone. Prace przeprowadzone na cmentarzach wojennych były odbierane komisyjnie. 
W skład komisji każdorazowo wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (MUW). Zlecone prace 
odebrano bez zastrzeżeń, potwierdzając zgodność ich wykonania z umowami 
i dokumentacją projektową. Na wykonane prace wykonawcy udzielili trzyletnich gwarancji. 

(dowód: akta kontroli str. 31-59, 74-88, 101-105, 107, 120, 124, 132-142) 

1.11. W kontrolowanym okresie w Urzędzie przeprowadzona została jedna kontrola 
w zakresie wykorzystania środków dotacji przeznaczonych na odbudowę, utrzymanie 
i zabezpieczenie grobów i cmentarzy wojennych. Kontrolę tą przeprowadzili przedstawiciele 
MUW w Krakowie w 2014 r. Objęte nią były działania związane z wykorzystaniem przez 
Gminę dotacji w wysokości 39.600 zł, otrzymanej w 2013 r. na wykonanie w miejscowości 
Woźniczna prac konserwatorskich elementu centralnego – kamiennego słupa na cmentarzu 
wojennym nr 177 i remontu kamiennego ogrodzenia cmentarza wojennego nr 178 oraz na 
bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy (3.600 zł). Sprawdzano 
m.in. sposób wyłonienia wykonawcy robót, realizację umów i rozliczeń z wykonawcą, 
rozliczenie dotacji. Uchybień i nieprawidłowości w realizacji zadania nie stwierdzono.  

 (dowód: akta kontroli str. 15-17) 

1.12. Oględziny obiektów grobownictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy 
wykazały22m.in., że: 

 wszystkie obiekty będące pod opieką Gminy były zadbane i uporządkowane, w tym 
mogiły żołnierzy Wojska Polskiego, partyzantów i rozstrzelanej ludności cywilnej 
w wyniku działań wojennych w latach 1939-1944; 

 pola grobowe i ogrodzenia 10 cmentarzy wojennych23 były utrzymane w dobrym stanie 
technicznym i estetycznym, w tym remontowane cmentarze nr 185, 193, 171, 159, 187 
w latach 2014-2016. Ogrodzenia zabezpieczały przed możliwością wejścia zwierząt 
dzikich i gospodarskich na ich teren. Stan krzyży, nagrobków pod względem 
kompletności i stanu poszczególnych elementów oraz czytelności identyfikujących 
osoby pochowane był dobry. Tablice informacyjne czytelne, a ich treść była aktualna 
i zgodna z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Urzędu;  

Oględziny stanu zachowania i utrzymania niżej wymienionych cmentarzy wykazały, że stan 
ich odbiegał od pożądanego w niżej wymienionym zakresie: 

 na cmentarzu nr 172 w Łowczówku tabliczki identyfikujące osoby pochowane były słabo 
czytelne, stan zachowania ogrodzenia był szczątkowy, a pomnikowy drzewostan 
wymagał zabiegów dendrologicznych; 

 na cmentarzu nr 189 w Lubince mur kamienny stanowiący ogrodzenie wymagał 
spoinowania, w licznych miejscach występowały ubytki zaprawy; 

 na cmentarzu nr 185 w Lichwinie stan zachowania ogrodzenia był szczątkowy; 

 na cmentarzu nr 186 w Lichwinie stwierdzono brak tablicy kierunkowej oraz 
informacyjnej przy cmentarzu, na polu grobowym na krzyżach drewnianych widoczne 
było naturalne zużycie drewna, wskazujące na potrzebę ich remontu i konserwacji; 

 w sąsiedztwie cmentarza nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej, założonego na zasadzie 
„pars pro toto” i składającego się z trzech głównych elementów: pomnika głównego, 
kwatery żołnierzy austro-węgierskich, kwatery rosyjskiej i skansenu pola bitwy, 
znajdował się budynek mieszkalny, zaburzając ten układ przestrzenny. Budynek ten 
został wybudowany ok. 15 lat temu na prywatnej działce; 

 na cmentarzu nr 194 w Szczepanowicach na polu grobowym krzyże nagrobne w 80% 
były niekompletne, a tabliczki imienne nieczytelne; 

                                                      
22 Oględziny zostały przeprowadzone 6-9 lutego 2018 r. przy udziale specjalisty w dziedzinie cmentarnictwa. 
23 nr 171, 159, 187, 173, 177, 179, 188, 191, 192 i 193. 
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 na cmentarzu 195 w Szczepanowicach na polu grobowym, krzyże nagrobne żeliwne 
były niekompletne, tabliczki imienne czytelne. Pomnik ofiar hitleryzmu znajdujący się na 
tym cmentarzu był zadbany, a mogiła w dobrym stanie. Wielkość systemu korzeniowego 
pomnikowych akacji, wskazywała na możliwość uszkodzenia nagrobków; 

 na cmentarzu nr 197 w Szczepanowicach na polu grobowym brak było nagrobków 
i mogiły były nieczytelne; 

 na cmentarzu nr 178 w Woźnicznej stwierdzono brak tablic kierunkowych oraz 
informacyjnej przy cmentarzu, brak muru okalającego, a na polu grobowym stan 
nagrobków wraz z tabliczkami imiennymi wskazywał na potrzebę podjęcia prac 
remontowo-konserwacyjnych;    

Na grobach i cmentarzach wojennych nie było umieszczonych urządzeń technicznych 
i  tablic reklamowych. Nie było dodatkowych tablic, pomników i innych form upamiętnienia, 
których treść lub forma wskazują, że mogły być dokonywane indywidualnie, bez zgody 
właściwych organów. Nie stwierdzono również napisów, rysunków, w tym o charakterze 
ubliżającym osobom pochowanym.    

(dowód: akta kontroli str. 147-231) 

1.13. Wszelkie prace remontowo-konserwatorskie były prowadzone w uzgodnieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Służby Konserwatora brały każdorazowo udział 
w ustalaniu zakresu prac do wykonania na cmentarzach wojennych oraz uczestniczyły 
w końcowych odbiorach wykonanych robót. 

(dowód: akta kontroli str. 119, 113-114, 132-133, 380) 

1.14. Z wyjaśnień Wójta i ze zgromadzonej w Urzędzie dokumentacji wynika, że w latach 
2014-2016 nie miały miejsca akty wandalizmu na grobach i cmentarzach wojennych. 

 (dowód: akta kontroli str. 92, 384) 

1.15. W latach 2014-2016 nie odnotowano przypadków celowego uszkodzenia cmentarza 
lub grobu wojennego, w związku z powyższym nie zachodziła potrzeba informowania 
Wojewody w tym zakresie. Wójt Gminy wyjaśnił, że potrzeby remontowe cmentarzy 
wynikają z naturalnych procesów niszczenia w wyniku działania na te obiekty czynników 
atmosferycznych i przyrody.  

(dowód: akta kontroli str. 148-231, 384) 

1.16.-1.17 Na terenie Gminy nie przenoszono pomników na cmentarze wojenne i nie było 
przypadków utraty statusu grobu wojennego w związku z pochowaniem członków rodziny. 

(dowód: akta kontroli str. 92, 148-231) 

1.18. Na terenie Gminy nie dokonywano indywidualnych upamiętnień bez zgody i wiedzy 
właściwych organów administracji rządowej i samorządowej. Przypadków takich nie 
stwierdzono również w trakcie oględzin grobów i cmentarzy wojennych przeprowadzonych 
w dniach 6-9 lutego 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 148-231, 381) 

1.19. W sprawie upowszechniania wśród mieszkańców wiedzy, na temat zasad 
postępowania w przypadku odnalezienia dowodów mogących świadczyć o istnieniu grobu 
wojennego, Wójt Gminy wyjaśnił m.in., że na terenie Gminy wszystkie groby, cmentarze 
wojenne zostały opisane i zaewidencjonowane. Stan wiedzy mieszkańców w tym zakresie 
jest kształtowany poprzez organizowane uroczystości upamiętniających wydarzenia, które 
miały miejsce w okresach I i II wojny światowej. Ponadto Gmina utrzymuje Izbę Pamięci 
w Szkole Podstawowej w Pleśnej, poświęconą I wojnie światowej i wydarzeniom z tego 
okresu, w której gromadzone są pamiątki przekazane przez rodziny legionistów z terenu 
Gminy oraz dokumenty przekazane przez Związek Legionistów w Tarnowie. W Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej Izba Pamięci upamiętnia wydarzenia z okresu II 
wojny światowej. Zgromadzono w niej eksponaty, pamiątki dotyczące działalności Batalionu 
„Barbara”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-29, 326, 379-381) 
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1.20.-1.21. W latach 2014-2016 nie było przypadku odnalezienia grobów świadczących 
o istnieniu grobu lub cmentarza wojennego na terenie należącym do osoby prywatnej lub 
położonego na terenie trudno dostępnym. 
Do Urzędu nie wpływały skargi i wnioski dotyczące grobów i cmentarzy wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 381) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następująca nieprawidłowość. 

W ramach porozumienia zawartego z Wojewodą Małopolskim w 2016 r. wykonywano prace 
remontowe na cmentarzu wojennym nr 159 Lichwin Łazy (rekonstrukcja ogrodzenia 
cmentarza wraz z bramami, renowacja mogił z nagrobkami wraz z odtworzeniem 
brakujących, wykonanie i montaż tabliczek z nazwiskami żołnierzy, rekonstrukcja krzyża 
pomnikowego). 

Na prace te nie uzyskano jednak zezwolenia Wojewody, o którym mowa w art. 5 ustawy 
o grobach i cmentarzach wojennych, wymaganego w przypadku robót ziemnych oraz 
wznoszenia pomników i innych urządzeń. 

(dowód: akta kontroli str. 127-131) 

Wójt wyjaśnił, że: „(…) Prace wykonywane na cmentarzach wojennych w latach 2014 r-
2016 w tym prace konserwatorsko-odtworzeniowe na cmentarzach nr 159 i nr 187 
w Lichwinie, nie mieściły się w katalogu zadań wymienionych w art. 5 cytowanej ustawy, 
gdyż stanowiły prace wykonywane w ramach bieżącego utrzymania i nie wymagały również 
zdaniem służb Wojewody wystąpienia Gminy o zezwolenia. Prace te miały charakter 
renowacyjny, rekonstrukcyjny oraz odtworzeniowy i realizowane były zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Konserwatora Zabytków dokumentacjami historyczno-
odtworzeniowymi. Służby Konserwatora oraz Wojewody Małopolskiego, uczestniczyły 
w ustalaniu zakresu prac do wykonania na cmentarzach wojennych oraz brały udział 
w końcowych odbiorach wykonanych robót. Wątpliwości co do  zakresu i sposobu realizacji 
prac, były każdorazowo konsultowane z przedstawicielem Konserwatora i służbami 
Wojewody. 

Gmina zawierała stosowne porozumienia z Wojewodą Małopolskim, na dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa remontów cmentarzy wojennych, które były formą zgody 
i pozwolenia na realizację prac oraz określały ich zakres i formę finansowania. Zawarte 
porozumienia określały również pozostałe obowiązki Gminy mi.in w zakresie wyboru 
wykonawcy, nadzoru nad wykonywaniem prac oraz rozliczenia uzyskanej dotacji. 

Zawarte w tym okresie porozumienia zadaniem Gminy, potwierdzają brak konieczności 
uzyskiwania zezwoleń w formie decyzji administracyjnej. Każdorazowo ocena potrzeby 
wydania zezwolenia jak i jego formy w zakresie art. 5 cyt. ustawy należała do służb 
Wojewody Małopolskiego, które były informowane o planowanym zakresie prac na długo 
przed ich wykonaniem i miały możliwość zwrócenia uwagi Gminie na konieczność 
wystąpienia o zezwolenie. W wymienionym okresie, po analizie zakresu przedstawionych 
do wykonania prac na cmentarzach wojennych, niezależnie od źródeł ich finansowania, 
Wojewoda nie wymagał i nie oczekiwał od Gminy występowania o uzyskanie zezwoleń. 

Należy podkreślić, że wszystkie prace realizowane na cmentarzach wojennych, w tym prace 
porządkowe na terenie nekropolii, wykonywane były z należytą starannością i dbałością 
o zachowanie pierwotnego wystroju cmentarzy. Służby Wojewody nie wnosiły uwag 
i zastrzeżeń do wykonywanych prac”. 

(dowód: akta kontroli str. 399-401) 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, niezależnie od zawartego z Wojewodą Małopolskim 
porozumienia w sprawie realizacji prac na cmentarzach wojennych, wymagane było 
zezwolenie, o którym mowa w art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.  
Wskazana powyżej nieprawidłowość miała charakter formalny i nie wpłynęła negatywnie na 
realizację zleconych przez Wojewodę Małopolskiego zadań. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Gminy w zakresie sprawowania 
opieki nad cmentarzami i grobami wojennym.  

Gmina prawidłowo sprawowała opiekę nad obiektami grobownictwa wojennego. 
Bezpośrednim dozorem objęto wszystkie cmentarze i mogiły znajdujące się na jej terenie 
oceniając potrzeby ich utrzymania trzykrotnie w trakcie wykonywania bieżących prac 
porządkowych związanych głównie z pielęgnacją zieleni. Na utrzymanie bieżące oraz 
drobne naprawy corocznie przeznaczano, od 25 do 37 tys. zł własnych środków. Ochrona 
zabytkowych grobów i cmentarzy wojennych była uwzględniona m.in. w strategii rozwoju 
gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
sporządzono gminny program opieki nad zabytkami na okres 4 lat i terminowo 
przedstawiono Radzie Gminy wyczerpujące sprawozdanie z jego realizacji. Gminną 
ewidencją zabytków objęto wszystkie cmentarze znajdujące się na jej terenie, choć 11 
spośród nich nie było wpisanych do rejestru zabytków województwa małopolskiego.  
Powierzone przez Wojewodę Małopolskiego zadania, na które otrzymano dotacje celowe, 
zostały rzetelnie zrealizowane i rozliczone w sposób zgodny z zawartymi porozumieniami 
i przepisami prawa.  

2. Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego 
cmentarzy wojennych 

2.1. Gmina Pleśna wykorzystywała w działaniach promocyjnych potencjał kulturowy 
i turystyczny cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie W ramach działań 
promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych ujętych m.in. w Gminnym Programie 
Opieki nad Zabytkami:  

 wybudowano Centrum Pamięci Narodowej w Lichwinie w 2014 r. Głównym założeniem 
tego projektu było utworzenie miejsca pamięci o ofiarach I i II wojny światowej, których 
mogiły znajdują się na terenie gminy Pleśna. W ramach Centrum wybudowano plac, 
na którym odbywają się uroczystości i apele, ustawiono dwa pomniki upamiętniające 
ofiary wojen oraz tablice informacyjne opisujące cmentarze z I wojny i mogiły z II wojny 
światowej oraz ważne wydarzenia i osoby związane z tym okresem. Miejsce to oprócz 
funkcji edukacyjnej pełni również miejsce wypoczynku dla mieszkańców;  

 corocznie organizowano Gminne i Powiatowe Obchody Święta Niepodległości na 
cmentarzu nr 171 w Łowczówku, „Złaz Szlakami Legionistów”, Przeglądy Pieśni 
Patriotycznych, Konkursy Wieńców Nagrobnych; 

 w 2016 r. zorganizowano uroczyste poświęcenie odnowionego cmentarza wojennego 
nr 185 w Lichwinie z udziałem gości zagranicznych, w tym Konsulów: Austrii, Węgier, 
Słowacji, Ukrainy i Niemiec;  

 zamieszczano na stronach internetowych Urzędu informacje o obiektach zabytkowych 
ujętych w Gminnej ewidencji zabytków, jak również informacje o organizowanych 
uroczystościach obchodach i wydarzeniach związanych z I wojną światową; 

 wydano dwie książki związane z wydarzeniami, które miały miejsce na terenie Gminy 
podczas I wojny światowej: „Łowczówek 1914. Bitwa Legionów Polskich na drodze do 
niepodległości. Historia – tradycja – pamięć”, oraz „Dziedzictwo Wielkiej Wojny 
w krajobrazie oraz pamięci. Powiat Tarnowski i Gmina Pleśna wspólne wyzwanie”; 

 zorganizowano trzy konferencje historyczne, na których zostały wygłoszone referaty 
m.in. Agnieszki Partridge „Opieka nad cmentarzami Wielkiej Wojny w Małopolsce na 
przestrzeni ostatnich stu lat”, prof. Erwina Fitza „Działalność Austriackiego Czarnego 
Krzyża na rzecz odnowy i ochrony cmentarzy wojennych na terenie Gminy Pleśna”;  

 wydarzenia związane z tematyką cmentarzy z okresu I wojny światowej oraz miejsc 
pamięci położonych, na terenie Gminy były publikowane w prasie lokalnej powiatu 
tarnowskiego, w dwumiesięczniku samorządowym Gminy „Pogórze”, na antenie radia 
RDN, prezentowane w TVP 3 Małopolska, Tarnowska.tv. oraz m.in. na stronach 
internetowych samorządu powiatu tarnowskiego24. 

                                                      
24 tarnow.naszemiasto.pl, www.tarnowskieinfo.pl 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 21-29, 326, 386-396) 

2.2. Gmina organizując uroczystości patriotyczno-niepodległościowe a zwłaszcza 
w Łowczówku i Lichwinie współpracowała m.in. z powiatem tarnowskim, województwem 
małopolskim, Gminą Tuchów, Lokalną Grupą Działania Dunajec-Biała, Austriackim Czarnym 
Krzyżem, Kołem Światowego Związku Żołnierzy AK w Pleśnej, PTTK Tarnów. 
Na cmentarzu wojennym nr 171 w Łowczówku, nazywanym Cmentarzem Legionistów 
Polskich, corocznie odbywał się Ogólnopolski Zlot Niepodległościowy towarzyszący 
organizowanym Gminnym i Powiatowym Obchodom Święta Niepodległości. 
W uroczystościach uczestniczyły delegacje władz gminnych, powiatowych i centralnych, 
służb państwowych, placówek oświatowych, kół, związków i stowarzyszeń oraz 
zorganizowane grupy dzieci i młodzieży z Gminy i spoza niej, turyści indywidualni i w 
grupach zorganizowanych, a zwłaszcza pasjonaci historii działający m.in. w grupach 
rekonstrukcyjnych. Frekwencja osób zainteresowanych omawianą tematyką szacowana 
była na ok. 1000 osób. Podczas Zlotu Niepodległościowego wydawane były bezpłatnie 
broszury promujące region i lokalny patriotyzm oraz dostępne były za niewielką 
odpłatnością pocztówki okolicznościowe i materiały powiązane tematycznie. W trakcie tych 
obchodów zgromadzona młodzież szkół powiatu tarnowskiego, związków harcerskich 
i ochotniczych straży pożarnych licznie uczestniczyła w organizowanych corocznie „Złazach 
Szlakami Legionistów”, „Przeglądach Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej” oraz konkursach 
wieńców nagrobnych „Żołnierska Pamięć”.   

(dowód: akta kontroli str. 21-29, 395-396) 

2.3. W Gminie funkcjonował Punkt Informacji Turystycznej utworzony w budynku Centrum 
Kultury. Na terenie Gminy przebiega: sześć znakowanych szlaków PTTK, cztery szlaki 
piesze po cmentarzach z I wojny światowej pn. „Śladami Wielkiej Wojny” i cztery trasy 
rowerowe, w tym trasa rowerowa „Legionistów” o dł. 14 km. Aby umożliwić pieszemu 
turyście zwiedzanie miejsc związanych z I wojną światową Gmina wydała przewodnik po 
ww. trasach szlaku pn. „Śladami Wielkiej Wojny” oraz mapę turystyczną z oznaczonymi 
ścieżkami turystycznymi, cmentarzami i miejscami pamięci. Informacje zachęcające 
potencjalnych turystów do zwiedzania cmentarzy wojennych zostały zamieszczone na 
stronach internetowych Gminy25.  
Podczas przeprowadzonych w trakcie niniejszej kontroli oględzin stwierdzono brak tablic 
kierunkowych i informacyjnych dla cmentarzy nr 186 w Lichwinie i nr 178 w Woźnicznej, co 
utrudniało ich zlokalizowanie i mogło ograniczyć zwiedzanie tych miejsc przez turystów. 

(dowód: akta kontroli str. 178, 206, 386-396) 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy na rzecz wykorzystania 
potencjału kulturowego i turystycznego cmentarzy wojennych. Niemniej jednak, zdaniem 
NIK, czytelne oznakowanie tablicami informacyjnymi wszystkich cmentarzy wojennych 
położonych na terenie Gminy mogłoby zwiększyć zainteresowanie turystów. 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli26, 
wnosi o: prowadzenie prac na grobach i cmentarzach wojennych po uzyskaniu zezwolenia 
Wojewody, stosownie do wymogów określonych w art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach 
wojennych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
25 http://www.plesna.pl/turysta/, http://centrum-kultury.plesna.pl/sport-i-turystyka/informacja-turystyczna/, http://centrum-

kultury.plesna.pl/sport-i-turystyka/przewodnik-sladami-wielkiej-wojny/ 

26 Dz. U. z 2017 r., poz. 524, dalej: ustawa o NIK. 
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14 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli 
Delegatury w Krakowie, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 
o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych w związku z tym działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kraków, dnia 21 maja  2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Katarzyna Bielańska 
Specjalista kontroli państwowej 
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