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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 Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli LKR/30/2018  
z 23 stycznia 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Urząd Miejski w Wojniczu, 32-830 Wojnicz, Rynek 1 (Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tadeusz Bąk - Burmistrz Wojnicza 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą aktywność Gminy Wojnicz w zakresie ochrony cmentarzy 
i kwater wojennych była bardzo ograniczona. Gmina nie podejmowała znaczących działań 
na rzecz ich odbudowy i zachowania. Bezpośredni dozór nad stanem grobów i cmentarzy 
wojennych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach 
i cmentarzach wojennych3, polegał głównie na prowadzeniu prac porządkowych, koszeniu 
trawy i zakupie zniczy w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. Opiekę 
nad cmentarzem wojennym nr 282 w Wojniczu i nad grobami 3 żołnierzy z II wojny 
światowej na cmentarzu parafialnym w Biadolinach Radłowskich sprawowali również 
uczniowie z lokalnych szkół. 

Wydatki na cmentarze wojenne pochodziły jedynie ze środków własnych Gminy i w latach 
2014-2016 wydatkowano 1 566 zł (na zakup zniczy i kwiatów). W okresie tym formalnie nie 
występowano do Wojewody Małopolskiego o dotacje na bieżące utrzymanie cmentarzy 
wojennych, pomimo że zakres koniecznych prac na kwaterze wojennej w Olszynach 
oszacowano w 2014 r. na 39 tys. zł. Do czasu zakończenia niniejszej kontroli żadnych prac  
na tej kwaterze nie wykonano.  

Problematyka ochrony zabytków, w tym cmentarzy wojennych była uwzględniona jedynie 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (z 2012 r.), 
a do gminnej ewidencji zabytków cmentarze wojenne wprowadzono dopiero w październiku 
2017 r. 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie zadbano również o realizację wymogów 
określonych w 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami4, dotyczących posiadania gminnego programu opieki nad zabytkami (Program). 
Program na lata 2017-2020 uchwalono dopiero pod koniec grudnia 2017 r. W efekcie tego 
w latach 2014-2016 Gmina nie posiadała aktualnego opracowania zawierającego m.in. 
zapisy dotyczące działań związanych z zahamowaniem procesów degradacji zabytków 
i doprowadzeniem do poprawy stanu ich zachowania oraz zwiększających atrakcyjność dla 
potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych5. 

                                                      
1 Kontrolą objęto lata 2014-2016 z uwzględnieniem działań i zdarzeń zaistniałych wcześniej lub później, jeśli miały wpływ na 

zagadnienia objęte kontrolą  
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej wg proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę 
ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. 

3 Dz.U. z 2017 r. poz. 681 za zm., dalej: ustawa o cmentarzach wojennych. 
4 Dz.U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm. 
5 Poprzedni Program opieki nad zabytkami obejmował lata 2009-2013. 

Ocena ogólna2 
 



 

3 

W ocenie NIK dla usprawnienia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi oraz ze 
względu na niedobór środków finansowych zasadne byłoby rozważenie zaangażowania 
organizacji społecznych i kolejnych placówek oświatowych przy sprawowaniu opieki nad 
grobami i cmentarzami wojennymi.  

W swoich działaniach promocyjnych Gmina w ograniczony sposób wykorzystywała 
potencjał kulturowy i turystyczny związany z posiadaniem na swoim terenie grobów 
i cmentarzy wojennych oraz nie zachęcała potencjalnych turystów do ich zwiedzania.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi 

1.1. Na terenie gminy znajdowały się 3 cmentarze wojenne i 2 kwatery wojenne z I wojny 
światowej oraz pojedyncze mogiły żołnierzy poległych podczas II wojny światowej, jak niżej:  

 cmentarze wojenne z I wojny światowej: w Wojniczu-Zamoście nr 2826, w Zakrzowie 
nr 2847 oraz w Łukanowicach nr 216; 

 kwatery wojenne z I wojny światowej: nr 2858 na cmentarzu komunalnym w Wojniczu 
oraz nr 2869 na cmentarzu parafialnym w Olszynach; 

 3 mogiły na cmentarzu parafialnym w Biadolinach Radłowskich poległych podczas 
II wojny światowej. 

Liczba tych obiektów nie zmieniła się w okresie objętym niniejszą kontrolą. Urząd posiadał 
dokumentację historyczno-odtworzeniową z lat 2001-200710 dla tych obiektów.  

 (dowód: akta kontroli str.84-99)  

Stan zachowania cmentarzy i kwater wojennych oceniono w Programie Opieki nad 
Zabytkami na lata 2009-2013 oraz w jego aktualizacji na lata 2017-2020. Jako średni 
wskazano stan cmentarza wojennego w Łukanowicach, a jako stan dobry pozostałych 
cmentarzy i kwater wojennych z I wojny światowej. 

(dowód: akta kontroli str.22-59 i str. 299-302)  

1.2. W okresie objętym kontrolą w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) nie wpisano grobów 
i cmentarzy wojennych z terenu gminy. Dopiero po jej aktualizacji w 2017 r. włączono karty 
adresowe 5 cmentarzy i kwater wojennych. Wprowadzenie do GEZ kart adresowych 
cmentarzy i kwater wojennych było następstwem korespondencji Burmistrza z Małopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (konserwator zabytków). W październiku 2017 r.11 
konserwator zabytków pozytywnie zaopiniował projekt gminnego programu opieki nad 
zabytkami na lata 2017-2020 po korekcie wykazu obiektów tworzących gminną ewidencję 
zabytków oraz po jej uzupełnieniu m.in. przez karty adresowe dla cmentarzy wojennych 
wpisanych do rejestru zabytków.  

Burmistrz wskazał, że karty GEZ prowadzi się w formie w jakiej zostały założone w 2009 r. 
gdyż zawierają m.in. dane określone w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, 
wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych 
lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem12 oraz zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez konserwatora zabytków. Ponadto karty te zawierają takie informacje jak stan 
zachowania obiektu, rodzaj zagrożeń, własność, rodzaj użytkowania, rodzaj materiału 
budowlanego.  

(dowód: akta kontroli str. 85-92, 279-302)  

                                                      
6 Wpisany do rejestru zabytków {A-133/M]. 
7 Wpisany do rejestru zabytków {A-1439/M]. 
8 Wpisany do rejestru zabytków {A-465/M]. 
9 Wpisany do rejestru zabytków {A-466/M]. 
10 Lipiec 2001 r. – cmentarz wojenny nr 285 Wojnicz, czerwiec 2006 r. – cmentarz wojenny nr 282 Wojnicz – Zamoście, 

grudzień 2007 r. – cmentarz wojenny nr 286 Olszyny, grudzień 2007 r. – cmentarz wojenny nr 216 – Sierakowice  
(Łukanowice) 

11 Pismo z 27 października 2017 r. 
12 Dz.U. Nr 113, poz. 661. 
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1.3. W Strategii Rozwoju Gminy Wojnicz na lata 2014-2020 i w Planach Odnowy 
miejscowości, w których są cmentarze wojenne13 nie uwzględniono problematyki ochrony 
tych cmentarzy i opieki nad nimi. 

Burmistrz wyjaśnił, że Strategię i Plany opracowano po tzw. analizie swot przez powołany 
Zespół reprezentantów różnych środowisk społecznych związanych z kulturą, sportem, 
oświatą, pomocą społeczną itp. oraz określono najważniejsze zadania jakie gmina powinna 
realizować w najbliższej przyszłości biorąc pod uwagę jej sytuację finansową. Wśród 
4 celów w zakresie aktywności gospodarczej, jakości życia i zarządzania rozwojem 
określono m.in. poprawę stanu i sposobu użytkowania zabytków oraz przeciwdziałania 
procesowi ich degradacji. Burmistrz wyjaśnił, że skupiono się głównie na zabezpieczeniu 
przed niszczeniem Parku z Pałacem Dąmbskich w Wojniczu i wskazał, że trudno traktować 
priorytetowo zadania w zakresie opieki nad cmentarzami wojennymi w sytuacji, gdy koszt 
renowacji ww. zabytku - 20 mln zł, przekracza możliwości finansowe gminy, a każda 
ingerencja w budynek, modernizacja dróg lub placów wymaga uzgodnień z konserwatorem, 
bo cały Wojnicz jest w strefie konserwatorskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 93-110, 299-302) 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z czerwca 
2012 r.14 jako zły określono stan cmentarza wojennego w Łukanowicach, jako średni stan 
kwatery wojennej w Olszynach, a jako dobry - stan pozostałych cmentarzy. Zabytkowe 
cmentarze, w tym cmentarze wojenne z I wojny światowej, wymieniono wśród głównych 
uwarunkowań rozwoju miasta i gminy Wojnicz wynikających z potrzeb ochrony wartości 
kulturowych. Określono, że najbardziej cenne zabytki wpisane do rejestru i część cmentarzy 
wojennych jest chroniona w stopniu zadowalającym.  

W Programie Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2013 w zakresie cmentarzy wojennych 
wskazano, że konieczne jest zachowanie i rewaloryzacja cmentarzy stanowiących pomniki 
historii i kultury, w tym podjęcie działań o wpis do rejestru cmentarzy z I wojny światowej 
w Łukanowicach i Zakrzowie. 

Żaden z 17 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy z lat 2000-

2013, z 2015 r. i z 2016 r., a także wydane przez Burmistrza w latach 2014-2016 – trzy 

decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i dwie decyzje o warunkach zabudowy nie 
obejmowały obszaru cmentarzy wojennych. 

 (dowód: akta kontroli str. 93-99, 138-193, 272-274)  

1.4. W latach 2014-2016 Gmina nie posiadała Programu opieki nad zabytkami. 

W planie budżetu Gminy na 2016 r. zabezpieczono środki finansowe (7 tys. zł) na 
aktualizację Programu.  

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2017-2010 przyjęto 
uchwałą Rady Gminy w 28 grudnia 2017 r.15. 

W priorytetach Programu określono m.in.:  

 podejmowanie starań o uzyskanie środków zewnętrznych na rewaloryzację zabytków 
będących własnością gminy oraz opracowanie tablic informacyjnych na głównych 
obiektach zabytkowych gminy (priorytet I dotyczący rewaloryzacji dziedzictwa 
kulturowego); 

 zwiększenie ilości obiektów prawnie chronionych poprzez wpis do rejestru zabytków 
(priorytet II dotyczący ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego); 

                                                      
13 Strategię wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr XL/328/2014 z 25 lutego 2014 r., a Plany Odnowy 

Miejscowości Łukanowice, Olszyny i Wojnicz – trzema kolejnymi uchwałami z 28 sierpnia 2014 r. - nr  LIV/388,390,392/2014 
14  Studium wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr XXII/158/2012 z 28 czerwca 2012 r. a jego aktualność 

potwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu nr XLVI/413/2014 z 30 października 2014 r. w sprawie aktualności 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz” i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojnicz (plany te wprowadzono wg 14 uchwał Rady  Miejskiej z lat 2000-2008 
oraz uchwały z 23 maja 2013 r. Obejmowały punktowo ok. 4% obszaru Gminy w związku z planami inwestycji dot. m.in. 
infrastruktury drogowej, usług i mieszkalnictwa, ale nie obejmowały obszarów cmentarzy wojennych. 

15  Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2009-2013 wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Wojniczu 
nr XXXVII/294/2010 z 26 marca 2010 r., a aktualizację ww. Programu na lata 2017-2020 - wg uchwały nr XXXIV/364/2017 
z 28 grudnia 2017 r. 
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 udostępnianie informacji o zabytkach na stronie internetowej gminy, opracowanie mapy 
zabytków gminy jako atrakcyjnej graficznie formy promocji oraz szlaków turystycznych 
wykorzystujących walory dziedzictwa kulturowego np. szlak cmentarzy wojennych 
z czasów I wojny światowej i włączenie tych tras w sieć szlaków wykraczających poza 
granice gminy (priorytet III dotyczący promocji walorów kulturowych i krajobrazowych 
gminy); 

 aktualizowanie i weryfikowanie obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
(priorytet IV dotyczący badania i dokumentacji dziedzictwa kulturowego). 

Kierownik Referatu Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu wyjaśniła, 
że przystąpienie do realizacji niektórych spośród ww. zadań dotyczących m.in. opracowania 
mapy zabytków Gminy i tablic informacyjnych na głównych zabytkach, wyznaczenia 
szlaków turystycznych wykorzystujących walory dziedzictwa kulturowego np. szlaku 
cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej oraz wydawania i wspierania publikacji 
folderów promocyjnych, przewodników itp. z tematyką dziedzictwa kulturowego gminy, 
zależne jest od zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy lub pozyskania 
ich ze źródeł zewnętrznych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 22-49, 268-271) 

1.5. Z uwagi na brak Programu, Burmistrz nie sporządzał sprawozdań z jego realizacji. 
 (dowód: akta kontroli str. 22-23, 279-302) 

1.6. Dozór nad stanem cmentarzy i kwater wojennych na terenie Gminy16 polegał na 
prowadzeniu na nich prac porządkowych, utrzymaniu czystości i koszeniu trawy przez 
pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu oraz zakupie zniczy głównie z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości.  
W Regulaminie organizacyjnym Urzędu wśród zadań ww. Referatu wymieniono 
organizowanie sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, a w zakresach 
pracowników Referatu jako jedno z zadań wskazano utrzymanie i zarządzanie cmentarzem 
komunalnym oraz opieka nad cmentarzami wojennymi. 

Tzw. społeczną opiekę nad cmentarzem wojennym z I wojny światowej nr 282 sprawowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojniczu, a nad grobami trzech żołnierzy z II wojny 
światowej na cmentarzu parafialnym w Biadolinach Radłowskich – uczniowie Zespołu 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w tej miejscowości.  

(dowód: akta kontroli str.20, 87, 261-267) 

W Gminie nie powołano tzw. „opiekuna” cmentarzy wojennych, którego zadaniem byłoby 
m.in. sprawdzanie stanu obiektów i podejmowanie odpowiednich działań w przypadku 
stwierdzenia stanów nieprawidłowych. Burmistrz wyjaśnił, że dla wzmocnienia działań 
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi na terenie Gminy zamierza powierzyć jednemu z pracowników tego Referatu 
funkcję „Opiekuna Cmentarzy Wojennych”. 

(dowód: akta kontroli str.261-262, 299-302) 

1.7. W latach 2014-2016 w Gminie nie sporządzano analiz diagnozujących problemy 
związane z odbudową, utrzymaniem i zabezpieczeniem grobów i cmentarzy wojennych.  

Burmistrz wyjaśnił, że cmentarze wojenne na terenie Gminy są w dobrym stanie 
technicznym, ale wymagają bieżących napraw, a ochronę prawną zapewnia im wpis do 
rejestru zabytków. Stwierdził, że po ocenie stanu technicznego cmentarzy wojennych 
w 2007 r. w ramach ankiet o miejscach pamięci narodowej, ponownych ocen dokonano 
podczas opracowania Programu opieki nad zabytkami na lata 2009-2013 oraz przy jego 
aktualizacji w 2017 r. Wyjaśnił, że w Urzędzie nie zatrudniono specjalisty, który mógłby 
bieżąco oceniać stan grobów i zakres prac renowacyjnych, a ograniczone możliwości 
finansowe gminy nie pozwalały na coroczne dokonywanie takich ocen. 

(dowód: akta kontroli str. 65-71, 299-302) 

 

                                                      
16  Dozór nie obejmował leżącego na prywatnym gruncie  cmentarza w Łukanowicach. W okresach świątecznych właściciele 

terenu rozmieszczali na cmentarzu znicze dostarczone przez pracowników gospodarczych Urzędu. 
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1.8.-1.9. W lutym 2015 r. Wojewoda Małopolski wypowiedział porozumienie z 7 grudnia 
2007 r. w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy. Ostatni 
aneks do tego porozumienia z 4 lipca 2012 r. dotyczył przyznania Gminie dotacji 2 tys. zł na 
bieżące utrzymanie cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 282 w Wojniczu.  

W latach 2010-2013, Gmina corocznie występowała do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (MUW) o środki finansowe na remont kwatery wojennej 
w Olszynach i na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego nr 282 w Wojniczu.  

Burmistrz wyjaśnił, że po wniosku z 23 sierpnia 2013 r. do MUW o przyznanie dotacji na 
2014 r. w kwocie 39 tys. zł na remont kwatery wojennej w Olszynach i 2 tys. zł na 
utrzymanie kwatery wojennej w Wojniczu, Gmina nie występowała do Wojewody o środki 
finansowe na remonty z uwagi na fakt, że wniosek ten i poprzednie wnioski z 2011 r. 
i 2012 r. nie uzyskały aprobaty Wojewody17. 
W trakcie prac nad budżetem na 2014 r. – Wojewoda zwracał się do prezydentów, 
burmistrzów oraz wójtów miast i gmin województwa małopolskiego z prośbą o dokonanie 
analizy najpilniejszych potrzeb w zakresie remontów grobów i cmentarzy wojennych 
i odesłanie do MUW kwestionariusza (odrębnie dla każdego obiektu) w zakresie potrzeb 
finansowych na te remonty i konserwacje. Z uwagi na zebranie przez MUW -  w ramach 
prac nad budżetem  na 2014 r.  wystarczającego materiału dokumentującego stan 
techniczny grobów i cmentarzy wojennych, w oparciu o który można planować zadania na 
rok następny -  w 2015 r. zaprzestano zbierania wniosków o dotację. 

(dowód: akta kontroli str. 73-75,230-242, 261-267, 278, 299-302, 304-307) 

1.10. Przy ustalaniu planu budżetu Gminy na lata 2014-2016, kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej składał do Skarbnika Gminy zapotrzebowania na środki finansowe 
dotyczące m.in. wydatków w rozdziale 71035 Cmentarze (razem cmentarz komunalny 
w Wojniczu i cmentarze wojenne). Począwszy od zapotrzebowania na 2015 r. wyodrębniał 
z kwoty ogółem środki finansowe na utrzymanie cmentarzy wojennych. Na utrzymanie 
cmentarzy w latach: 2014, 2015 i  2016 zapotrzebował ogółem odpowiednio: 63,3 tys. zł, 
52 tys. zł i 49,8 tys. zł, w tym na 2015 r. i na 2016 r. po 2 tys. zł na prace porządkowe 
i paliwo do kosiarki na cmentarze wojenne (stanowiło to, odpowiednio: 3,8% i 4% 
zapotrzebowań ogółem na realizację statutowych zadań w rozdziale 71035 Cmentarze). 

Wydatki ogółem w rozdz. 71035 wynosiły: w 2014 r. 152,1 tys. zł, w 2015 r. 96,5 tys. zł, 
a w 2016 r. 116,4 tys. zł (w tym odpowiednio 58,2 tys. zł, 37 tys. zł i 41 tys. zł na realizację 
statutowych zadań), co w 2014 r. stanowiło 0,4%, a w 2015 r. i w 2016 r. po 0,3% wydatków 
ogółem. Zapotrzebowania po 2 tys. zł na utrzymanie cmentarzy wojennych w 2015 r. 
i w 2016 r. stanowiły odpowiednio: 0,006% i 0,005% ww. wydatków ogółem. 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej wyjaśnił, że nie potrafi podać kwot wydatków 
z tytułu prac porządkowych w podziale na cmentarz komunalny oraz na cmentarze wojenne, 
w stosunku do zapotrzebowań w rozdziale 71035 Cmentarze, uzasadniając, że prace te 
były identyczne na wszystkich cmentarzach (komunalny i wojenne) i realizowano je niemal 
równocześnie w ciągu kilku dni, przez co nie sposób ustalić jaki koszt wynagrodzenia 
pracowników i zakupu paliwa do kosiarki przypadał na konkretny cmentarz, może tylko 
stwierdzić, że nie przekroczono kwot z zapotrzebowań na utrzymanie cmentarzy wojennych. 
Zmniejszenie zapotrzebowań na środki finansowe na utrzymanie cmentarzy uzasadnił  
niepełnym pokryciem tych zapotrzebowań w planach wydatków bieżących budżetu Gminy 
(plan w rozdz. 71035 wynosił w 2014 r. – 38,2 tys. zł, a w 2015 i w 2016 r. po 42,2 tys. zł). 

 (dowód: akta kontroli str. 243 – 267, 303) 

W latach 2014-2016 na zakup zniczy i kwiatów, m.in. na cmentarze wojenne wydatkowano 
1 566 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 263) 

                                                      
17  Wniosek z 23 marca 2013 r. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – Wydział Rewaloryzacji Zabytków 

Krakowa i Dziedzictwa Narodowego dot. remontu kwatery cmentarza wojennego nr 286 w Olszynach (wg kosztorysu 
40 tys. zł w tym 39 tys. zł z budżetu Wojewody i 1 tys. zł środki własne oraz utrzymania kwatery cmentarza wojennego 
nr 285 w Wojniczu. (wartość 2,5 tys. zł w tym 2 tys. zł z budżetu Wojewody i 0,5 tys. zł – środki własne). Wnioski z maja 
2010 r., z maja 2011 r. i z lipca 2012 r. dot. remontu kwatery wojennej na cmentarzu nr 286 w Olszynach (po 40 tys. zł w tym 
39 tys. zł z budżetu Wojewody oraz utrzymania cmentarza wojennego nr 282 w Wojniczu – Zamoście (wartość po 2,5 tys. zł 
w tym po 2 tyś. zł od Wojewody). 
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Burmistrz wyjaśnił, że środki na cmentarze wojenne ujęto w planie budżetu Gminy w ogólnej 
kwocie wydatków na utrzymanie cmentarzy, bo klasyfikacja budżetowa nie przewiduje 
rozdziału cmentarze wojenne. Gmina nie ma obowiązku prowadzenia budżetu 
zadaniowego, stąd nie wyodrębniła cmentarzy wojennych przy planowaniu i rozliczaniu 
środków finansowych. Nie wynikało to także z porozumienia z Wojewodą, które 
obowiązywało do końca maja 2015 r. Po jego wypowiedzeniu Gmina zajmując się bieżącym 
utrzymaniem cmentarzy (koszenie, złożenie wiązanek kwiatów i zapalenie zniczy) 
od czerwca 2015 r. robiła to z uwagi na położenie cmentarzy na terenie gminy, a nie 
z obowiązku wynikającego z przejęcia zadań Wojewody w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 299-302) 

1.11. W latach 2014-2016 w Gminie nie było kontroli dotyczących utrzymania 
i zabezpieczenia grobów i cmentarzy wojennych.  

(dowód: akta kontroli str. 21) 

1.12. Oględziny wszystkich cmentarzy, kwater i mogił wojennych na terenie Gminy18 
wykazały m.in., że: 

 przy dojściach do poszczególnych cmentarzy i kwater wojennych nie było tablic 
informujących o znajdujących się w pobliżu cmentarzach (tablice obok furtek 
wejściowych na cmentarze sfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie 
informowały o samych cmentarzach i pochowanych żołnierzach armii austrowęgierskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej); 

 stan ogrodzenia cmentarzy i bramek wejściowych nie wzbudzał uwag; 

 w otoczeniu cmentarzy i kwater wojennych wpisanych do rejestru zabytków (nr 285 
w Wojniczu, nr 284 w Zakrzowie i nr 286 w Olszynach) nie było znaku informującego 
o podleganiu ochronie, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 lutego 
2004 r. w sprawie wzoru znaku informacyjnego umieszczanego na zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków19; 

 na jednym nagrobku kwatery wojennej nr 285 w Wojniczu brakowało żeliwnego krzyża;  

 w kwaterze wojennej nr 286 w Olszynach brakowało tabliczek informacyjnych 
o pochowanych oraz liczba pojedynczych nagrobków była inna niż wynikało z tablicy 
informacyjnej Powiatu Tarnowskiego (wg tablicy - 24 pojedyncze mogiły, wg oględzin - 
10 nagrobków z żeliwnymi krzyżami i 2 arkady); 

 na cmentarzu nr 216 w Łukanowicach - 3 nagrobki na prawo od pomnika od strony 
bramki wejściowej obrośnięte były ze wszystkich stron łodygami wierzby, w podstawie 
pomnika stwierdzono poprzeczne pęknięcia betonu, na nagrobkach były nieczytelne 
tabliczki informacyjne o pochowanych; 

 na cmentarzu nr 284 w Zakrzowie stwierdzono ubytek fragmentu betonu na lewym 
ramieniu krzyża pośrodku cmentarza; 

 przy nagrobkach na kwaterze wojennej w Wojniczu, przy nagrobkach cmentarza 
w Łukanowicach, przy nagrobkach i przed tylną ścianą pomnikową i krzyżem na 
ostrosłupie kwatery wojennej w Olszynach oraz na wszystkich trzech mogiłach żołnierzy 
poległych w czasie II wojny światowej były pozostawione szklane pojemniki po zniczach. 

 (dowód: akta kontroli str. 222-229) 

1.13. W latach 2014-2016 na terenie Gminy nie stwierdzono aktów wandalizmu na grobach 
i cmentarzach wojennych, w związku z czym nie było przypadków zawiadamiania Wojewody 
lub konserwatora zabytków o stanie zabytkowych cmentarzy wojennych, nie dokonywano 
indywidualnych upamiętnień, nie było przypadków przenoszenia pomników na cmentarze 
wojenne, przypadków utraty statusu grobu wojennego w związku z pochowaniem członków 
rodziny oraz odnalezienia dowodów świadczących o istnieniu grobu lub cmentarza 
wojennego. Problematyka opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi nie była też 
przedmiotem skarg i wniosków złożonych do Gminy. 

 (dowód: akta kontroli, str. 21, 65-71) 

                                                      
18 W dniu 14 lutego 2018 r. oględziny kontrolera NIK i specjalisty w dziedzinie cmentarnictwa dotyczyły cmentarzy wojennych 

nr 282 w Wojniczu, nr 216 w Łukanowicach i nr 284 w Zakrzowie oraz kwater wojennych nr 285 na cmentarzu komunalnym 
w Wojniczu i nr 286 na cmentarzu parafialnym w Olszynach, a w dniu 15 lutego 2018 r. – 3 pojedynczych grobów na 
cmentarzu parafialnym w Biadolinach Radłowskich. 

19 Dz.U. Nr 30, poz. 259. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W Strategii Rozwoju Gminy Wojnicz na lata 2014-2020 nie uwzględniono zagadnień 
dotyczących cmentarzy i kwater wojennych, które były wpisane do rejestru zabytków. 
Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków przy sporządzaniu 
i aktualizacji (m.in.) strategii rozwoju gmin – uwzględnia się ochronę zabytków i opiekę 
nad zabytkami. 

2. W latach 2014-2016 Gmina nie posiadała Programu opieki nad zabytkami, podczas gdy 
zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy o ochronie zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
sporządza na okres czterech lat gminny program opieki nad zabytkami, który wg art. 87 
ust. 3 przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

Burmistrz wyjaśnił to zmianą na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki 
Przestrzennej, Budownictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, po 
przekształceniu od 1 lipca 2015 r. w Referat Gospodarki Przestrzennej Inwestycji 
i Nieruchomości oraz przejściem ówczesnego kierownika na emeryturę, przez co trudno 
stwierdzić dlaczego nie wszczął procedury aktualizacji lub opracowania nowego 
Programu. 

(dowód: akta kontroli, str. 22, 65-71, 299-302) 

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Wojnicz na lata 2017-2010 przyjęto 
uchwałą Rady Gminy w 28 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 22-23) 

W ocenie NIK w Gminie nie przywiązywano dużej wagi do problematyki opieki nad grobami 
i cmentarzami wojennymi. Cmentarze wojenne umieszczono w GEZ dopiero w październiku 
2017 r. Również pod koniec 2017 r. uchwalono Program opieki nad zabytkami na lata 2017-
2020. Ponadto ochrony zabytkowych cmentarzy i kwater wojennych oraz opieki nad nimi nie 
uwzględniono w Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020. Jedynym dokumentem 
strategicznym, zwracającym uwagę na cmentarze wojenne było studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (z 2012 r.).  
Bezpośredni dozór Gminy nad stanem grobów i cmentarzy wojennych ograniczał się do 
prowadzenia prac porządkowych, koszenia trawy i zakupu zniczy.  
Wydatki na cmentarze wojenne w latach 2014-2016 w kwocie 1 566 zł pochodziły jedynie ze 
środków własnych Gminy.  

2. Działania na rzecz wykorzystania potencjału 
kulturowego i turystycznego cmentarzy wojennych 

2.1. Na stronie internetowej Gminy w zakładce dotyczącej bazy turystycznej i zabytków 
Wojnicza znajdowała się informacja o dwóch austriackich cmentarzach wojennych 
w Wojniczu, w której określono rok budowy, projektanta cmentarzy oraz liczbę 
i narodowości pochowanych żołnierzy, ale w wydanym przez Urząd w 2016 r. folderze 
Gmina Wojnicz nie zamieszczono wzmianki o tych cmentarzach. 

 (dowód: akta kontroli, str. 76-77, 93-99) 

2.2. W folderze Wojnicz – Historia i Zabytki, który w ramach współpracy z Gminą wydało 
w 2016 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej (TPZW) przedstawiono m.in. rys 
historyczny miasta ze zdjęciami i opisami niektórych zabytków w Wojniczu oraz zdjęcie 
cmentarza wojennego w Zakrzowie z informacją o projektancie, roku budowy oraz liczbie 
i narodowości pochowanych żołnierzy poległych w I wojnie światowej. 

Informację, że cmentarze żołnierzy poległych w I wojnie światowej znajdują się w Wojniczu, 
Zakrzowie i Olszynach zawiera również folder Gmina Wojnicz wydany przez Lokalną Grupę 
Działania Dunajec-Biała w Wojniczu. 

(dowód: akta kontroli, str. 93-99, 194-221) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Więcej informacji o cmentarzach wojennych na terenie Gminy zawierają wydane przez 
TPZW tzw. Zeszyty Wojnickie nr 1/2014 i nr 2/2014, w których opisano m.in. budowę na 
terenie Galicji i w Gminie Wojnicz cmentarzy wojennych z opisem ich architektury.  

(dowód: akta kontroli, str. 76-77, 93-99, 194-221) 

Burmistrz wyjaśnił, że informacje zawarte w folderach promocyjnych Gminy z uwagi na 
ograniczone środki finansowe skupiały się na głównych zabytkach Wojnicza takich, jak 
Kolegiata Wojnicka, Kościół pw. Św. Leonarda, wały kasztelańskie, Pałac Dąmbskich oraz 
przydrożne kapliczki na terenie gminy i tylko w krótkich wzmiankach były w nich informacje 
o cmentarzach wojennych. 

(dowód: akta kontroli, str. 268-302) 
 

Gmina w działaniach promocyjnych w ograniczony sposób wykorzystywała potencjał 
kulturowy i turystyczny leżących na jej terenie cmentarzy wojennych. Co prawda wzmianki 
o cmentarzach wojennych z terenu Gminy znalazły się na jej stronie internetowej i w dwóch 
folderach, ale Gmina w żaden sposób nie zachęcała potencjalnych turystów do ich 
zwiedzania. 
Zdaniem NIK, na zwiększenie zainteresowania turystów obiektami grobownictwa wojennego 
mogłoby wpłynąć oznakowanie dojazdów/dojść do nich tablicami informacyjnymi. 

  

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 

Kontroli20, wnosi o uwzględnienie zagadnień związanych z ochroną i opieką nad 

cmentarzami wojennymi w Strategii Rozwoju Gminy Wojnicz na lata 2014-2020, 
w przypadku jej aktualizacji. 

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

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, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 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, 14 maja 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Krzysztof Kempa 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej – ustawa o NIK. 
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