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I. Dane identyfikacyjne kontroli
Numer i tytuł kontroli
Okres objęty
kontrolą
Jednostka
przeprowadzająca
kontrolę
Kontroler

P/17/097 – Opieka nad cmentarzami wojennymi w Polsce południowo-wschodniej
Lata 2014-2016 oraz działania wcześniejsze i późniejsze, mające bezpośredni
związek z kontrolowanymi zagadnieniami.
Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Lublinie
Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny,
nr LLU/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

upoważnienie

do

kontroli

(dowód: akta kontroli str. 1)
Jednostka
kontrolowana

Kierownik jednostki
kontrolowanej

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie1
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski od 9 grudnia 2015 r2.

II. Ocena kontrolowanej działalności
Ocena ogólna

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości3
działalność Wojewody Lubelskiego w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi.
Wojewoda Lubelski pomimo ograniczonych środków finansowych podejmował
działania w celu zapewnienia opieki na grobami i cmentarzami wojennym,
wymagającymi niezbędnych napraw i remontów. Zadania z tego zakresu
realizowane były przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa
LUW4.
Dotacje celowe na realizację powierzonych zadań, dotyczących utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych przekazane w kontrolowanych latach przez Wojewodę
Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego5 w kwocie ogółem 785.935 zł,
stanowiły jedynie 9,2% zgłoszonych w tym zakresie potrzeb. Pozwoliło to na objęcie
opieką niewielkiej liczby obiektów. Spośród 205 gmin, na terenie których
zlokalizowane były obiekty grobownictwa wojennego, dotacje przyznano w latach
2014-2015 dla 31 (15,1%), a w 2016 r. dla 27 (13,2%) gmin. Również środki
finansowe w wysokości 668.500 zł, które na realizację zadań z tego zakresu
zobowiązała się przeznaczyć Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa6, na
podstawie zawartych z Wojewodą Lubelskim porozumień, zabezpieczały potrzeby
Dalej: „LUW„ lub „Urząd”.
W okresie od 12 grudnia 2011 r. do 11 marca 2014 r. Wojewodą Lubelskim była Jolanta Szołno-Koguc, a od 12 marca
2014 r. do 8 grudnia 2015 r. - Wojciech Wilk.
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.
4 Dalej: „WGNiSP” lub „Wydział”.
5 Dalej: „jst”.
6 Dalej: „ROPWiM” lub „Rada”.
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tylko 31 gmin. NIK zauważa działania Wojewody podejmowane w celu pozyskania
dodatkowych środków finansowych z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.
Ewidencja grobów i cmentarzy wojennych, prowadzona przez WGNiSP, nie
dostarczała rzetelnej wiedzy m.in. na temat stanu utrzymania tych obiektów oraz
własności gruntów, na których były zlokalizowane. Nie wpisano do niej Pomników
Zagłady7 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego8. Ponadto liczba
cmentarzy wojennych ujęta w ewidencji Wydziału w znacznym stopniu różniła się od
liczby cmentarzy wykazanych w ewidencji Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków9. Dopiero w 2017 r. Wydział podjął się aktualizacji ewidencji
oraz prowadzenia jej w wersji elektronicznej. Według stanu na 16 lutego 2018 r., do
nowej ewidencji, wpisano 321 obiektów zlokalizowanych w 56 gminach, tj. 24,3%
wszystkich obiektów (1320) znajdujących się na terenie 205 gmin woj. lubelskiego.
Przeprowadzone oględziny ośmiu wybranych obiektów grobownictwa wojennego
zlokalizowanych na terenie gmin: Poniatowa i Opole Lubelskie wykazały, że dwa
obiekty były w bardzo złym stanie technicznym. Wymagały one kompleksowego
remontu i odbudowy. W prowadzonej przez Wydział ewidencji stan zachowania
jednego z tych obiektów określony został, jako: „dobry, wymaga jedynie drobnych
napraw”.
NIK stwierdziła również, że w latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski nie wydawał
zezwoleń, o których mowa w art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych na
prowadzenie prac objętych porozumieniami zawartymi z gminami. Zezwolenia
wydawano wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu.
Nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi sprowadzał się przede wszystkim do
rozliczania środków finansowych przyznanych jst na podstawie zawartych
porozumień oraz przeprowadzania kontroli. Pomimo, że kontrole zrealizowane
zostały zgodnie z planem, to objęto nimi tylko dziewięć (4,4%) z 205 gmin, na
terenie których zlokalizowane były obiekty grobownictwa wojennego.
LUW rzetelnie nadzorował wykorzystanie przez gminy dotacji celowych przyznanych
na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. Na podstawie wybranych do badania
porozumień10 ustalono, że wszystkie określone w nich zadania zostały przez jst
zrealizowane.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi
Opis stanu
faktycznego

1.1. Według obowiązującego w latach 2014-2016 Regulaminu Organizacyjnego
LUW, zadania z zakresu grobownictwa wojennego i ochrony Pomników Zagłady,
realizował WGNiSP.
Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora Wydziału posiadali upoważnienie Wojewody
Lubelskiego do załatwiania, w jego imieniu, spraw dotyczących m.in.:
 wydawania zezwoleń na przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenia
pomników i innych urządzeń na cmentarzach i grobach wojennych oraz
udzielania pozwoleń na remont lub budowę grobowców i zatwierdzania
7
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Tj. terenów na których znajdują się Pomnik Męczeństwa na Majdanku, Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze, były
Obóz Zagłady w Bełżcu, o których mowa w art. 2 pkt 2, 7 i 8 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120).
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. 2017 r. poz. 681 ze
zm.), do grobów wojennych zalicza się cmentarzyska prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów. Dalej: „ustawa
o grobach i cmentarzach wojennych”.
Dalej: „LWKZ”.
Szczegółowym badaniem objęto 27 porozumień zawartych przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu własnym oraz ROPWiM.
3

projektów budowy pomników i projektów innych urządzeń na cmentarzach
wojennych,
 prowadzenia spraw dotyczących ogólnego zarządu cmentarzy wojennych,
a w szczególności spraw związanych z ewidencją, remontem i utrzymaniem
grobów i cmentarzy wojennych,
 wydawania decyzji zezwalających na ekshumację zwłok z grobów wojennych,
przeniesienia na inne miejsca w kraju lub poza granicami Państwa oraz na
sprowadzanie zwłok z obcego państwa celem przechowania w kraju w grobie
wojennym,
 wydawania upoważnień do przeprowadzania kontroli wykonywania zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jst na
podstawie ustawy oraz zawartych porozumień, w tym podpisywania
dokumentacji pokontrolnej.
(dowód: akta kontroli str. 2-41)
W kontrolowanych latach zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych zostały uwzględnione w zakresie czynności jednego pracownika
WGNiSP – starszego inspektora wojewódzkiego11. Do podstawowego zakresu
obowiązków12 pracownika należało m.in.: wykonywanie nadzoru nad utrzymaniem
obiektów grobownictwa wojennego, przygotowanie podziału środków finansowych
dla gmin na realizację powierzonych w tym zakresie zadań oraz prowadzenie spraw
związanych z ekshumacją zwłok z mogił wojennych.
(dowód: akta kontroli str. 46-48)
W pisemnym zakresie obowiązków ww. pracownika nie ujęto prowadzenia ewidencji
grobów i cmentarzy wojennych.
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że prowadzenie ewidencji obiektów grobownictwa
wojennego nie jest wprost w zakresie czynności S.K. ze względu na stopień
szczegółowości tego dokumentu - nie wszystkie zadania cząstkowe są wykazywane
w zakresach czynności. Nie ulega wątpliwości, że powierzając pracownikowi całość
zadania, powierza się również zadania cząstkowe, niezbędne do realizacji celu
głównego zadania. Zastępstwo zostało powierzone Pani B.K., co znajduje
odzwierciedlenie w jej zakresie czynności. W okresie wcześniejszym zastępstwo na
czas zaplanowanej nieobecności było ustalane każdorazowo i wskazywane imiennie
np. we wniosku urlopowym – w tym i innych przypadkach, co do zasady zastępstwo
powierzano Panu L.O. kierownikowi Wydziału.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)
Zastępstwo na stanowisku pracy ds. grobownictwa wojennego zostało powierzone
inspektorowi wojewódzkiemu B.K. dopiero w czasie trwania kontroli NIK,
tj. 5 stycznia 2018 r.
(dowód: akta kontroli str. 351-352)
11
12

Pisemny zakres czynności przyjęty do realizacji przez S. K. w dniu 23 września 2013 r.
Szczegółowy zakres zadań w zakresie grobownictwa wojennego obejmował m.in.: współdziałanie z organami samorządu
terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie ich utrzymania i remontów; podejmowanie inicjatyw dotyczących utrzymania
i remontów tych obiektów oraz przygotowanie projektów porozumień dotyczących powierzania gminom obowiązków w tym
zakresie; nadzór (w tym przeprowadzanie kontroli) nad wykonywaniem przez organy gmin powierzonych zadań; współpracę
z ROPWiM w zakresie realizowanego zadania; koordynację i nadzór nad realizacją zadania przez odpowiednie jednostki
placówek zamiejscowych LUW; udzielanie pozwoleń na remont lub budowę grobowców na cmentarzach wojennych;
typowanie obiektów do przyznania dotacji ze źródeł innych niż budżet państwa, nadzór nad sposobem ich wykorzystania
i rozliczenia gmin z przekazanych środków; analizę planów remontów i utrzymania tych obiektów pod względem
merytorycznym i finansowym; dokonywanie podziału środków finansowych na remonty i konserwacje według określonych
kryteriów; współpracę w sprawach planowania realizacji budżetu ze służbami finansowymi LUW; nadzór nad
wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych; przyjmowanie
wniosków o ekshumacje zwłok z mogił wojennych oraz przygotowanie projektów decyzji w tym zakresie; udział
w ekshumacjach na wniosek ROPWiM.
4

1.2. Według stanu na: 1 stycznia 2014 r., 31 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2015 r.
i 31 grudnia 2016 r. do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych13, prowadzonej
przez WGNiSP, wpisanych zostało 230 cmentarzy wojennych14 oraz odpowiednio:
1.082; 1.084; 1.087 i 1.090 pozostałych obiektów15, tj. grobów, mogił i kwater
wojennych.
(dowód: akta kontroli str. 49-57)
W latach 2014-2016 ewidencja prowadzona była przez Wydział w formie
papierowej, oddzielnie dla każdej gminy województwa lubelskiego. Ewidencja gminy
obejmowała: zestawienie tabelaryczne16 obiektów grobownictwa znajdujących się na
jej terenie oraz „karty ewidencyjne miejsca pamięci”17. Ewidencja prowadzona była
dla 205 gmin z 21318 znajdujących się na terenie województwa lubelskiego.
(dowód: akta kontroli str. 446-448, 455)
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że prowadzona w Wydziale ewidencja w wersji
papierowej była na bieżąco uzupełniana w przypadku istotnych zmian,
w szczególności w przypadku dołączenia nowego obiektu do ewidencji, czy też
w przypadku istotnych zmian formy albo treści napisów zaistniałych w wyniku
remontów kompleksowych. Z uwagi na prowadzone prace nad elektroniczną wersją
ewidencji obiektów, odstąpiono od wprowadzenia zmian w kartach papierowych.
(dowód: akta kontroli str. 297-300)
Od 2017 r. WGNiSP rozpoczął wprowadzanie obiektów grobownictwa wojennego do
ewidencji w formie elektronicznej.
Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że prace nad stworzeniem elektronicznej wersji
ewidencji grobów i cmentarzy wojennych prowadzone są od 2016 r. Na wniosek
WGNiSP został opracowany program komputerowy. W 2017 r. zostało wpisanych
190 obiektów zlokalizowanych w 32 gminach, stan na 16 lutego 2018 r. – 321
obiektów w 56 gminach. Nie sporządzono harmonogramu prac nad ewidencją
elektroniczną z uwagi na brak takiej konieczności. Ewidencja obejmuje informacje
o obiekcie (rodzaj, lokalizacja, okres historyczny, stan zachowania), o pochowanych,
ochronie konserwatorskiej, stanie prawnym nieruchomości, dotacjach dla gmin,
a także załączniki (fotografie, wykazy pochowanych, skany kart).
Dane wpisywane do ewidencji są weryfikowane na etapie wprowadzania oraz
akceptowania wpisów. Weryfikacja na poziomie podstawowym odbywa się na
podstawie dokumentów, którymi dysponuje WGNiSP, a także rozszerzonym – na
podstawie informacji uzyskanych w szczególności od: Lubelskiego Konserwatora
Zabytków, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, archiwów.
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Dalej: „ewidencja”.
Zlokalizowanych na terenie 119 gmin województwa lubelskiego. Najwięcej cmentarzy wojennych znajdowało się na terenie
gminy Hrubieszów (osiem) oraz gminy Sawin (sześć). Gminy: Cyców, Dorohusk, Jabłonna, Ludwin, Rudnik i Strzyżewice –
posiadały po pięć cmentarzy wojennych; natomiast gminy: Chełm (miejska), Chodel, Hańsk, Izbica, Milejów, Niedrzwica
Duża, Sitno i Skierbieszów – po cztery. Na terenie pozostałych 103 gmin zlokalizowanych było od jednego do trzech
cmentarzy wojennych (w tym na terenie gminy miejskiej Lublin – jeden).
Najwięcej obiektów znajdowało się na terenie: gminy miejskiej Lublin (37), gminy miejskiej Biała Podlaska (27), gminy
miejskiej Tomaszów Lubelski (19) oraz gminy wiejskiej Krzywda (18). Na terenie pozostałych 115 gmin zlokalizowanych było
od jednego do 15 obiektów.
Sporządzone przez WGNiSP. W zestawieniu ujmowano: rodzaj i miejsce lokalizacji obiektu, liczbę osób pochowanych, stan
zachowania (np. bardzo dobry, remont ze środków ROPWiM w 2006 r.), patronat nad obiektem (np. miejscowa ludność,
szkoła, towarzystwo przyjaciół gminy).
Sporządzone przez gminy oddzielnie dla każdego obiektu. W „kartach ewidencyjnych miejsca pamięci” ujmowano m.in.:
ocenę stanu obiektu, datę zaprowadzenia karty, dane historyczne dotyczące obiektu, uwagi z przeprowadzonych kontroli
oraz stan zachowania obiektu. Do kart załączona była dokumentacja fotograficzna.
Na terenie ośmiu gmin wiejskich nie było zlokalizowanych grobów i cmentarzy wojennych (Czemierniki, Głusk, Hanna,
Kłoczew, Leśna Podlaska, Nowodwór, Radzyń Podlaski, Wilków).
5

Gromadzenie informacji o poszczególnych obiektach ma charakter ciągły, zatem
ewidencja elektroniczna będzie uzupełniana sukcesywnie.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)
W wojewódzkiej ewidencji zabytków19, prowadzonej przez LWKZ, ujętych zostało
279 cmentarzy wojennych (w tym 87 wpisanych do rejestru zabytków), tj. o 49
cmentarzy wojennych więcej niż w ewidencji WGNiSP.
(dowód: akta kontroli str. 58)
Dyrektor Wydziału wyjaśnił, że różnica pomiędzy liczbą cmentarzy wojennych
ujętych w dokumentacji LUW oraz LWKZ może wynikać z rozbieżności
w nazewnictwie. Należy zauważyć, ze kwestie dotyczące ewidencji obiektów
grobownictwa wojennego leżą w gestii Wojewody Lubelskiego, natomiast LWKZ
prowadzi rejestr zabytków i nie jest uprawniony do samodzielnej kwalifikacji
obiektów grobownictwa wojennego. Niemniej zostaną podjęte działania, mające na
celu wyjaśnienie rozbieżności, co do ilości cmentarzy wojennych, m.in. na podstawie
Załącznika nr 1 do Obwieszczenia Nr 1/2018 Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z 2 lutego 2018 r. - wykaz zabytków nieruchomych
województwa lubelskiego według stanu na 31 grudnia 2017 r. oraz konsultacji z jst.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)
W kontrolowanym okresie Wojewoda Lubelski nie zatwierdzał planów cmentarzy
wojennych. Jak podał w wyjaśnieniu Dyrektor Wydziału: wnioski w tej sprawie nie
wpływały do LUW.
(dowód: akta kontroli str. 297-300)
WGNiSP nie posiadał pełnej informacji, dotyczącej stanu własności gruntów, na
których znajdują się groby i cmentarze wojenne.
Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału, w niektórych kartach ewidencyjnych
obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu chełmskiego, krasnostawskiego oraz
włodawskiego widniała informacja dotycząca własności tych nieruchomości. I tak: 34
obiekty znajdowały się na terenie stanowiącym własność Skarbu Państwa, 33 jednostek samorządu terytorialnego, 50 – kościołów i związków wyznaniowych, pięć
- na terenie osób prywatnych oraz siedem - innych podmiotów. W miarę
pozyskiwania informacji o gruntach zajętych pod groby i cmentarze wojenne, które
nie były własnością Skarbu Państwa Wydział występował do starostów właściwych
ze względu na położenie obiektu grobownictwa wojennego z wnioskiem o regulację
stanu prawnego nieruchomości. Działania takie podejmowane były np. w sytuacji,
gdy ze względu na stan prawny nieruchomości utrudniona była realizacja opieki nad
obiektem.
(dowód: akta kontroli str. 261-265)
Decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Skarb Państwa nabył
prawo własności nieruchomości położonej w Marysinie (gmina Jastków), na której
znajdował się cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej. O wszczęcie z urzędu
postępowania w tej sprawie wystąpił Wojewoda Lubelski pismem z dnia 13 grudnia
2011 r., uzasadniając wniosek pogarszającym się stanem cmentarza, który nie
posiadał uregulowanego stanu prawnego oraz koniecznością jego rewitalizacji.
Również w 2015 r. Wojewoda Lubelski udzielił zgody na nabycie nieruchomości
stanowiącej własność prywatną na rzecz Skarbu Państwa, położonej w gminie
Kraśnik, na której znajdowały się groby z okresu I wojny światowej. Z wnioskiem
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Według stanu na 31 grudnia 2017 r.
6

w tej sprawie wystąpił Starosta Kraśnicki podając, że tereny, na których znajduje się
nieruchomość przeznaczone zostały w mpzp20 pod tereny cmentarzy.
(dowód: akta kontroli str. 266-272)
WGNiSP nie działał w porozumieniu z odnośnymi władzami wojskowymi21 przy
realizacji zadań z zakresu prowadzenia ewidencji. W kontrolowanych latach
ewidencja ta nie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej22.
(dowód: akta kontroli str. 297-300)
W badanym okresie z ewidencji nie wyłączano grobów i cmentarzy wojennych.
Wpisano natomiast osiem nowych mogił:
 w 2014 r. – dwie, tj.: mogiłę dwóch harcerek, zlokalizowaną na cmentarzu
parafialnym przy ul. Unickiej w Lublinie, które pełniąc służbę konspiracyjną
zginęły śmiercią bohaterską w 1941 r. (wpisu dokonano na wniosek ROPWiM)
oraz mogiłę zbiorową żołnierzy rozstrzelanych w 1942 r. przez Niemców na
Zamku w Lublinie, znajdującą się na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie
(wpisu dokonano na wniosek osoby fizycznej, po akceptacji Wojewódzkiego
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie23),
 w 2015 r. - trzy, tj.: mogiłę zbiorową dwóch więźniów zamordowanych przez
Niemców w 1944 r. na Zamku w Lublinie, znajdującą się przy ul. Unickiej
w Lublinie (wpisu dokonano na wniosek osoby fizycznej, po akceptacji
WKOPWiM); grób porucznika nawigatora Jana Dzieńkowskiego pochowanego
21 czerwca 1947 r. na cmentarzu komunalnym w Dęblinie (wpisu dokonano na
wniosek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego WP Oddziału
w Dęblinie, po uznaniu grobu przez WKOPWiM za grób wojenny); dwie mogiły
rodziny Sobków zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej
pochowanych na cmentarzu parafialnym w Rybitwach, gmina Józefów nad
Wisłą (wpisu dokonano na wniosek ROPWiM),
 w 2016 r. - trzy, tj.: grób Jana Wojtkiewicza podporucznika 1 Szwadronu
Kawalerii Legionów Polskich, który poległ pod Kozłówką w 1915 r., znajdujący
się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie (wpisu dokonano na wniosek
Burmistrza Miasta Włodawa, po akceptacji ROPWiM); grób Rolanda
Szymańskiego podoficera Batalionów Chłopskich, który zginął pod Łęczną
w walce z Niemcami w 1944 r., zlokalizowany się na cmentarzu parafialnym
w Wisznicach (wpisu dokonano na wniosek ROPWiM) oraz mogiłę zbiorową
czterech więźniów zmarłych na Zamku w Lublinie w 1942 r. (wpisu dokonano na
wniosek ROPWiM).
(dowód: akta kontroli str. 59-119)
1.3. W latach 2014-2016 wydatki LUW w rozdziale 71035 - Cmentarze wynosiły
w poszczególnych latach odpowiednio: 230.878 zł (99,9% planu po zmianach);
259.043 zł (84,4%) i 304.914 zł24 (88,7%).
(dowód: akta kontroli str. 316)
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Kraśnik.
W rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego
w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Opieki Społecznej w sprawie wykonywania ustawy z dnia 28 marca
1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 85, poz. 595), które obowiązywało do 15 czerwca 2016 r. Przepisy
nie precyzowały, o jakie władze wojskowe chodzi.
22 Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.
23 Dalej: „WKOPWiM”.
24 W tym dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego stanowiła 296.014 zł, natomiast kwota 8.900 zł została wydatkowana
przez LUW na przeprowadzenie ekshumacji z mogiły Leona Taraszkiewicza ps. Jastrząb zlokalizowanej na cmentarzu
parafialnym w miejscowości Siemień i przeniesienie szczątków zwłok na cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego
znajdujący się we Włodawie przy ul. Lubelskiej.
20
21
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W budżecie Wojewody Lubelskiego na realizację prac remontowych lub bieżące
utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego zaplanowano w 2014 r. i w 2015 r.
207.000 zł. Plan dotacji wynikający z ustawy budżetowej na 2014 r. został
zwiększony o kwotę 23.900 zł - decyzją budżetową Nr 10 Wojewody Lubelskiego
z 27 lutego 2014 r., z przeznaczeniem dla Miasta Lublina na dokończenie remontu
mogiły zbiorowej więźniów Zamku Lubelskiego położonej na cmentarzu parafialnym
przy ul. Unickiej w Lublinie. W 2015 r. plan dotacji został zwiększony o kwotę
100.000 zł - decyzją budżetowa Nr 104 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 lipca
2015 r., z przeznaczeniem na współfinansowanie remontu kompleksowego kwatery
żołnierzy września 1939 r., ofiar bombardowania Lublina, Ludowego Wojska
Polskiego, żołnierzy Armii Krajowej, zlokalizowanej na cmentarzu komunalnym przy
ul. Białej w Lublinie.
Plan dotacji wynikający z ustawy budżetowej na 2016 r. w kwocie 300.000 zł
pozostał bez zmian. Natomiast decyzją budżetową Nr 243 Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 sierpnia 2016 r. został zwiększony o kwotę 43.900 zł, będącą w dyspozycji
Biura Finansowo-Księgowego LUW, plan wydatków w dziale 710, rozdział 71035
§ 4000, z przeznaczeniem na przeprowadzenie ekshumacji z mogiły Leona
Taraszkiewicza ps. Jastrząb oraz wykonanie pomnika nagrobnego w nowym
miejscu pochówku. Decyzją Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych na 2016 r.
zablokowana została kwota 35.000 zł. Wojewoda Lubelski na etapie prac nad
projektem ustawy budżetowej na 2016 r. wystąpił do Ministra Finansów z prośbą
o uwzględnienie przy kalkulacji limitu wydatków dla części 85/06 – województwo
lubelskie dodatkowych środków, m.in. na finansowanie zadań, w odniesieniu do
których występuje niewystarczający poziom środków finansowych na ich realizację
(pismo Nr FC-I.3110.15.2015 z dnia 24 lipca 2015 r.), w tym na realizację zadań
z zakresu grobownictwa wojennego na łączną kwotę 3.138.545 zł.
Również na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 r. wystąpił –
z pismem do Ministra Finansów (Nr FC-I.3110.9.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.) oraz
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o poparcie przedmiotowej sprawy –
o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 497.208 zł
z przeznaczeniem na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami
i cmentarzami wojennymi. W udzielonej odpowiedzi Minister Finansów (pismem
z 13 czerwca 2016 r.) poinformował, ze wniosek nie może być pozytywnie
rozpatrzony, ponieważ rezerwa ogólna budżetu stanowi szczególny instrument
finansowy umożliwiający Radzie Ministrów reagowanie w sytuacjach nagłych,
których wystąpienia nie można było przewidzieć przy opracowaniu budżetu,
a wymagających niezwłocznego wsparcia finansowego. W konsekwencji
gospodarowanie środkami tej rezerwy powinno odbywać się w sposób ostrożny,
umożliwiający ewentualną interwencję budżetu państwa w sytuacjach
nadzwyczajnych, w każdym momencie roku budżetowego.
(dowód: akta kontroli, str. 321-332)
Dyrektor Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW wyjaśniła m.in., że planowanie
budżetu Wojewody Lubelskiego dokonywane jest na podstawie corocznego
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu
i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej oraz
przedkładanych przez Ministra Finansów założeń określających podstawy
planowania dochodów i wydatków budżetowych oraz przyznawanych limitów
wydatków. Zasady kalkulacji wydatków do projektów budżetów Wojewody
Lubelskiego w latach 2014-2017 ujęte w pismach Ministra Finansów zakładały, że
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wydatki rzeczowe pozostają na poziomie wydatków ustawy budżetowej
z poprzedniego roku. W 2017 r. posiadając stanowisko Ministra Finansów z 2016 r.
nie były kierowane wnioski o zwiększenie środków z rezerwy ogólnej. Jednocześnie
w 2017 r., ani w latach wcześniejszych, o takim przeznaczeniu w budżecie państwa
nie została stworzona rezerwa celowa, z której można byłoby ubiegać się o takie
środki. Ponadto, w żadnym z wymienionych powyżej lat, nie został zwiększony
budżet Wojewody Lubelskiego w części 85/06, pomimo kierowanych wystąpień.
(dowód: akta kontroli str. 317-320)
W kontrolowanych latach WGNiSP występował do jst o przeprowadzenie przeglądu
grobów, kwater i cmentarzy wojennych znajdujących się na ich terenie oraz
zgłoszenie zapotrzebowania na środki finansowe niezbędne do ich utrzymania.
Zapotrzebowanie na remonty, bieżące utrzymanie i ekshumacje zgłosiło w 2014 r.
128 jst (na kwotę 2.878.239 zł); w 2015 r. - 139 (2.347.202 zł) i w 2016 r. - 145
(3.363.116 zł). W 2014 r. nie wystąpiło o środki finansowe 77 jst (w tym 44 nie
odpowiedziało na pismo LUW), w 2015 r. – 66 (22) i 2016 r. – 60 (16).
W latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski przekazał dla jednostek samorządu
terytorialnego dotacje celowe na realizację powierzonych zadań z zakresu
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 785.935 zł. Dotacja
przekazana w 2014 r. w kwocie 230.878 zł stanowiła 8% zgłoszonego przez te
jednostki zapotrzebowania; w 2015 r. - 259.043 zł (11%), a w 2016 r. – 296.014 zł
(8,8%). W ww. latach dotację otrzymało odpowiednio: 31, 31 i 27 jst.
(dowód: akta kontroli str. 316, 333-337, 362-372)
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że podstawą podziału środków z budżetu Wojewody
Lubelskiego dla jednostek samorządu terytorialnego były składane przez
poszczególne gminy zapotrzebowania. Przy podziale środków uwzględniano
kontynuacje prac; obiekty, w przypadku których konieczność remontu wykazywały
przeprowadzone kontrole planowe oraz doraźne i oględziny. Ponadto uwzględniono
obiekty związane z przypadającymi rocznicami, a także wizytami oraz sugestiami
rodzin pochowanych czy organizacji kombatanckich.
(dowód: akta kontroli str. 297-299)
W kontrolowanych latach jst zgłosiły zapotrzebowanie na środki finansowe
z budżetu Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie remontów 379 obiektów25
grobownictwa wojennego na łączną kwotę 6.655.466 zł. Dotacje przyznane zostały
na remonty 31 obiektów26.
(dowód: akta kontroli str. 345)
Informacje o rozdysponowaniu środków finansowych dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego były podawane do publicznej wiadomości w formie
wykazu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych27.
(dowód: akta kontroli str. 509-520)
Zawarte przez Wojewodę Lubelskiego porozumienia w sprawie powierzenia
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych były publikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego. Nie publikowano natomiast w ww.
Dzienniku porozumień zawierannych przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu
ROPWiM. Jak podał w wyjaśnieniu Dyrektor Wydziału były to porozumienia
W tym: w 2014 r. - 123 obiektów (zapotrzebowanie wynosiło 2.285.347 zł), w 2015 r. – 128 (1.635.211 zł.) i w 2016 r. – 128
(2.734.908 zł.).
26 W tym: w 2014 r. – 10 obiektów (tj. 8,1% obiektów wymagających remontu), w 2015 r. - 12 (9,4%) i w 2016 r. – 9 (7%).
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.
25
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uszczegóławiające realizację zadań. W porozumieniach tych wskazywano kwoty
dofinansowania przez ROPWiM, gminy oraz Wojewodę Lubelskiego oraz
doprecyzowano zasady realizacji oraz rozliczania zadań. Natomiast powierzenie
obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych odbywało się na podstawie
odrębnych porozumień, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym28, które podlegały publikacji.
(dowód: akta kontroli str. 133-157, 346-350)
1.4. W ramach budżetu w układzie zadaniowym WGNiSP realizował w latach 20142015 zadanie pn. Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci
narodowej w kraju i za granicą. Przyjęto, że miernikiem realizacji tego zadania
będzie łączna liczba wydanych decyzji, postanowień, pozwoleń i zaświadczeń
dotyczących obiektów i obszarów objętych ochroną prawną. Planowana do
osiągnięcia wartość miernika, przyjęta na poziomie 50, została wykonana w 100%
w 2014 r. oraz w 104% w 2015 r.
W ramach ww. zadania realizowano podzadanie pn. Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i zagranicą, którego
celem była ochrona miejsc pamięci narodowej oraz utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych. Miernikiem realizacji podzadania był stosunek liczby obiektów
odnowionych w województwie lubelskim w danym roku do liczby wszystkich
obiektów zaewidencjonowanych. Planowana do osiągnięcia wartość miernika na
poziomie 53/1263 w latach 2014-2015 r. została wykonana w 100%.
W ramach ww. podzadania realizowano działanie pn. Sprawowanie opieki nad
miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, którego
celem było powstrzymanie degradacji miejsc pamięci narodowej oraz utrzymywanie
grobów i cmentarzy wojennych. Miernikiem realizacji działania był stosunek liczby
obiektów odnowionych do liczby obiektów wymagających odnowienia. Planowana
do osiągnięcia wartość miernika na poziomie 53/369 zarówno w 2014 r., jak
i w 2015 r. została wykonana w 100%.
(dowód: akta kontroli str. 373-396)
W 2016 r. dla realizowanego przez WGNiSP podzadania pn. Ochrona materialnego
dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i zagranicą przyjęto
miernik liczony, jako: liczba obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką
w danym roku do liczby ogólnej obiektów grobownictwa wojennego na terenie
województwa lubelskiego. Planowana do osiągnięcia wartość miernika na poziomie
70/1263 została wykonana w 107%. Dla realizowanego w ramach ww. podzadania
działania pn. Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami
wojennymi przyjęto mierniki dotyczące liczby obiektów: odnowionych oraz objętych
bieżącą opieką na poziomie odpowiednio: 15 i 55. Przyjęte mierniki zostały
wykonane na poziomie 17 i 58.
(dowód: akta kontroli str. 397-403)
Według rocznych sprawozdań Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa
w układzie zadaniowym, przyjęte przez WGNiSP mierniki określające realizację
zadań z zakresu grobownictwa wojennego zostały wykonane, a zakładane cele
osiągnięte. Do określenia tych mierników w latach 2014-2016 WGNiSP przyjmował
stałą liczbę obiektów grobownictwa wojennego na poziomie 1263. Liczba obiektów
wpisana do ewidencji w poszczególnych latach wynosiła: 1314, 1317 i 1320.
(dowód: akta kontroli str. 373, 386, 397)

28

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.
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Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że na potrzeby budżetu zadaniowego w kartach
mierników zachowano stałą liczbę 1263 obiektów, tj. liczbę przyjętą w latach
poprzednich na etapie opracowania Wieloletniego Planu Finansowego (4-letniego).
(dowód: akta kontroli str. 499-502)
1.5. W latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski zawarł 92 porozumienia z jst w sprawie
powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na kwotę ogółem
837.900 zł, w tym w poszczególnych latach odpowiednio: 32 (230.900 zł), 32
(307.000 zł), 28 (300.000 zł). Spośród 92 porozumień 63 dotyczyły bieżącego
utrzymania obiektów grobownictwa, a pozostałe 29 - prac remontowych do
przeprowadzenia na wybranych obiektach.
Powierzenie jst obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wiązało się
we wszystkich przypadkach - zgodnie z postanowieniami porozumień –
z przyznaniem na ten cel środków finansowych29. W zawartych porozumieniach
określono ponadto m.in.: szczegółowy opis zadania; wysokość oraz terminy
przekazania przyznanej dotacji; zasady i terminy jej rozliczenia, w tym termin
rzeczowego wykonania zadania. Postanowienia porozumień gwarantowały
Wojewodzie Lubelskiemu prawo kontroli realizacji zadania.
(dowód: akta kontroli str. 133-178)
1.6. W kontrolowanych latach Wojewoda Lubelski zawarł z ROPWiM trzy
porozumienia w sprawie realizacji wspólnego zadania, tj. remontu obiektów
grobownictwa wojennego oraz zasad rozliczania środków finansowych
przekazanych na ten cel:
 Nr 9/124/2014 z 20 marca 2014 r. - w którym do wykonania prac remontowych
wybrano obiekty zlokalizowane na terenie pięciu miejscowości30. Kwota
potrzebna na wykonanie tych prac (we wnioskach o dofinansowanie Rady)
została określona na 386.249 zł. ROPWiM zobowiązała się przeznaczyć na
współfinansowanie wykonania zadań 175.000 zł, natomiast Wojewoda Lubelski
91.900 zł. Do porozumienia zawarto trzy aneksy: Nr 1 z 21 lipca 2014 r., którym
zwiększono kwotę na współfinansowanie zadań przez ROPWiM do 196.000 zł;
Nr 2 z 7 października 2014 r. – m.in. przewidziano wykonanie prac remontowych
na mogile żołnierzy 34 Pułku Piechoty Wojska Polskiego poległych w 1919 r.
pod wsią Kobylany oraz zwiększono kwotę przeznaczoną na współfinansowanie
zadań przez ROPWiM do 226.000 zł; Nr 3 z 31 października 2014 r. –
wykreślono zadanie dotyczące remontu mogiły żołnierzy 34 PP WP poległych w
1919 r. pod Kobylanami, a w to miejsce przewidziano przyznanie środków
finansowych na remont dwóch mogił zbiorowych na cmentarzu z I wojny
światowej i z wojny polsko-bolszewickiej w Łukowie przy ul. Strzelniczej oraz na
remont cmentarza ofiar terroru w Karpiówce (gm. Kraśnik) i zwiększono kwotę
dofinansowania zadań przez Wojewodę Lubelskiego do 95.900 zł,
 Nr 2/115/2015 z 2 marca 2015 r. – do wykonania prac remontowych zostały
wybrane obiekty znajdujące się na terenie 10 miejscowości31. Całkowita wartość
zadań przewidziana do realizacji została określona (we wnioskach
29
30

31

Wysokość przyznanych dotacji w latach 2014-2016 wynosiła od 1.000 zł do 150.000 zł. (Gmina Miasto Lublin w 2014 r.).
Borów (gmina Annopol) - mogiła zbiorowa ofiar terroru położona na cmentarzu parafialnym; Kolonia Zbędowice (gmina
Kazimierz Dolny) - cmentarz ofiar terroru; Lublin - zbiorowa mogiła więźniów Zamku Lubelskiego przy ul. Unickiej; Matczyn
(gmina Bełżyce) - zbiorowa mogiła żołnierzy z armii austro-węgierskiej i rosyjskiej; Okrzeja (gmina Krzywda) - zbiorowa
mogiła ofiar terroru w Okrzei.
Babin (gmina Bełżyce) – zbiorowa mogiła żołnierzy AK na cmentarzu parafialnym, Horyszów Polski (gmina Sitno) –
zbiorowa mogiła ofiar terroru na cmentarzu parafialnym, Izdebno (gmina Rybczewice) – cmentarz z I wojny światowej,
Janów Lubelski – zbiorowa mogiła żołnierzy AK i Narodowych Sił Zbrojnych, Lubartów ul. Szaniawskiego – zbiorowa mogiła
żołnierzy Legionów Polskich, Lublin ul. Biała – kwatera żołnierzy Legionów Polskich i kwatera żołnierzy Wojska Polskiego
poległych w 1920 r., Wola Śniatycka (gmina Komarów Osada) – cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r.,
Wólka Łubkowska (gmina Poniatowa) – cmentarz z I wojny światowej, Zamość – Rotunda, cmentarz z II wojny światowej.
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o dofinansowanie Rady) na kwotę 475.587 zł. ROPWiM zobowiązała się
przeznaczyć na współfinansowanie zadań 150.000 zł, a Wojewoda Lubelski –
75.000 zł. Do postanowień porozumienia zawarto cztery aneksy: Nr 1
z 22 kwietnia 2015 r., którym przyznano dodatkowe środki na remont mogiły
Józefa Szanajcy, znajdującej się na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu
oraz zwiększono ogółem kwotę dofinansowania przez ROPWiM do 154.500 zł.
Aneksem nr 2 z 8 lipca 2015 r. zmieniono terminy wykonania umów na
realizację zadań przez gminy z 30 września 2015 r. na 31 października 2015 r.
oraz przedłużono termin przekazania przez Wojewodę Lubelskiego do ROPWiM
pisemnego sprawozdania - z wykonania każdego zrealizowanego na podstawie
porozumienia zadania - do 16 listopada 2015 r. Aneksem nr 3 z 15 października
2015 r. wykreślono zadania przewidziane do realizacji w Lublinie przy ul. Białej
(remont kwatery żołnierzy Legionów Polskich oraz remont kwatery żołnierzy
Wojska Polskiego, żołnierzy Armii Czerwonej oraz ofiar bombardowania
Lublina), a w to miejsce uwzględniono przeprowadzenie remontów
w miejscowościach: Radoryż Kościelny, gmina Krzywda (mogiły indywidualnej
i mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu parafialnym);
Kryłów, gmina Mircze (zbiorowej mogiły partyzantów Batalionów Chłopskich na
cmentarzu parafialnym); Piaski (mogiły zbiorowej z II wojny światowej na
cmentarzu parafialnym); Łosiniec, gmina Susiec (dwóch mogił indywidualnych
żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. na cmentarzu
parafialnym oraz zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego poległych we
wrześniu 1939 r.). Kwota przewidziana na współfinansowanie zadań przez
ROPWiM została zwiększona do 198.500 zł, a przez Wojewodę Lubelskiego
zmniejszona do 32.200 zł. Aneksem nr 4 z 30 października 2015 r. zmieniono
terminy wykonania przez gminy zadań do 4 grudnia 2015 r. oraz termin
przedłożenia przez Wojewodę sprawozdania do ROPWiM na 18 rudnia 2015 r.,
 Nr 17/3/2016 z 13 kwietnia 2016 r. - do wykonania prac remontowych zostały
wybrane obiekty zlokalizowane na terenie 7 miejscowości32. Na realizację zadań
Wojewoda Lubelski zobowiązał się przeznaczyć 165.000 zł, a ROPWiM –
250.000 zł.
(dowód: akta kontroli str. 219-245)
ROPWiM, na podstawie zawartych porozumień, upoważniła Wojewodę Lubelskiego
do dokonania czynności niezbędnych do wykonania prac remontowych na
wskazanych obiektach cmentarnictwa wojennego, w tym do zawarcia stosownych
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 2014-2016
Wojewoda Lubelski, działając w imieniu własnym oraz ROPWiM, zawarł z jst
29 porozumień, w tym w 2014 r. siedem, w 2015 r. 1533 i w 2016 siedem34.
Na współfinansowanie prac remontowych określonych w zawartych porozumieniach
Wojewoda Lubelski zobowiązał się przeznaczyć środki finansowe w wysokości
ogółem 435.900 zł., w tym w 2014 r. – 95.900 zł; w 2015 r. – 175.000 zł i w 2016 r. –
165.000 zł. Wysokość zobowiązania ROPWiM wynosiła ogółem 668.500 zł, w tym
w 2014 r. – 226.000 zł; w 2015 r. – 192.500 zł i w 2016 r. 250.000 zł. Wysokość
środków własnych jednostek samorządu terytorialnego na realizację tych zadań
32

33
34

Lublin, cmentarz przy ul. Białej – kwatera ofiar bombardowania Lublina, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w II wojnie
światowej oraz partyzantów; Modliborzyce – zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu na
cmentarzu parafialnym (obiekt nr 1); Michów – zbiorowa mogiła żołnierzy poległych podczas I wojny światowej na cmentarzu
parafialnym; Blisko (gm. Modliborzyce) – zbiorowa mogiła żołnierzy francuskich z 1812 r., położona w lesie przy drodze
Blisko-Modliborzyce; Józefów – kwatera żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu oraz partyzantów położona na
cmentarzu parafialnym; Kazimierz Dolny ul. Cmentarna – kwatera żołnierzy poległych podczas I wojny światowej; ChełmPokrówka cmentarz żołnierzy poległych podczas I wojny światowej, żołnierzy Wojska Polskiego oraz Armii Czerwonej z II
wojny światowej.
Z Gminą Miasto Lublin, Gminą Miasto Zamość oraz Gminą Susiec zawarto po dwa porozumienia.
Z Gminą Modliborzyce zawarto dwa porozumienia.
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została określona na kwotę 486.380 zł. (110.815 zł w 2014 r., 180.831 zł w 2015 r.
i 194.734 zł w 2016 r.).
Dwa porozumienia35 zawarte z Gminą Miasto Lublin w 2015 r. zostały aneksami
z dnia 5 listopada 2015 r. rozwiązane. W aneksach nie podano przyczyny ich
rozwiązania.
(dowód: akta kontroli str. 246-260)
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że na podstawie składanych przez jst zapotrzebowań na
środki finansowe, typowano obiekty do dofinansowania ROPWiM, tj. występowano
do wybranych jst o złożenie wniosków, które po uzyskaniu pozytywnej opinii LUW
przesyłano do Rady. Poza opinią Urzędu dotyczącą wnioskowanego zakresu prac,
we wszystkich wnioskach wskazywano kwotę współfinansowania zadania przez
Wojewodę, a także wnioskowaną kwotę dotacji z Rady (na podstawie załączonych
przez gminy kosztorysów). Ponadto w ramach konsultacji wskazywano na zadania
projektowe, a także negocjowano wysokość dotacji.
(dowód: akta kontroli str. 297-299)
Według Dyrektora Wydziału zmiana sposobu finansowania zadań z zakresu opieki
nad grobami i cmentarzami wojennym, tj. zastąpienie dotacji ROPWiM konkursami
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego spowodowała, ze Wojewoda Lubelski nie
ma wpływu, na które obiekty przyznawane są środki finansowe. Niemniej Urząd
wskazywał na możliwość składania wniosków do MKiDN, zarówno poprzez pisma
kierowane do jst, jak również zamieszczanie informacji na stronie internetowej LUW.
Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku dotacji Rady, każde z województw
otrzymywało środki finansowe w równej wysokości. Ponadto w przypadku
niewykorzystania dotacji lub oszczędności w realizacji zadań przez inne
województwo istniała możliwość uzyskania środków finansowych w II połowie roku.
(dowód: akta kontroli str. 297-299)
1.7. W latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski wydał 47 zezwoleń36 na
przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na
cmentarzach i grobach wojennych, w tym w poszczególnych latach odpowiednio:
10, 15 i 22. Zezwolenia, od 28 kwietnia 2016 r., wydawane były w formie decyzji
administracyjnej37. Spośród 47 zezwoleń 40 dotyczyło prac remontowokonserwacyjnych obiektów grobownictwa wojennego, a pozostałe siedem wycinki
drzew, usunięcia starych krzewów oraz nasadzenia nowych. Wymagania dla
wnioskodawców, ubiegających się o wydanie decyzji zezwalającej na
przeprowadzenie prac na cmentarzach i grobach wojennych, określone zostały
w zestandaryzowanym wzorze wniosku, zamieszczonym na stronie internetowej
LUW. Niezbędnym do podania we wniosku było m.in.: lokalizacja obiektu, aktualny
stan jego zachowania, treść inskrypcji na obiekcie, zakres prac przewidziany do
wykonania wraz z uzasadnieniem, źródło finansowania, termin wykonania prac oraz
załączenie fotografii obiektu, projektu jego zmian i stosownych zezwoleń.

35

36
37

Nr 401 z 14 maja 2015 r. na remont kwatery żołnierzy Legionów Polskich na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie (zasady
współfinansowania: Wojewoda Lubelski – 2.800 zł, ROPWiM – 10.000 zł, środki własne Gminy Miasto Lublin – 0,00 zł) i Nr
749 z 3 sierpnia 2015 r. na remont kwatery Obrońców Lublina, ofiar bombardowania1939 r., żołnierzy WP z września
1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie (zasady współfinansowania:
Wojewoda Lubelski – 140.000 zł, ROPWiM – 40.000 zł, środki własne Gminy Miasto Lublin – 120.000 zł).
W 39 przypadkach zezwolenia wydane zostały dla prezydentów/burmistrzów/wójtów jednostek samorządu terytorialnego.
Pozostałych sześć m.in. dla parafii, stowarzyszeń, osób fizycznych.
W formie decyzji administracyjnej wydanych zostało 20 zezwoleń. Pozostałe 27 zezwoleń - w formie pisma.
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NIK odnotowała właściwe podejście Wojewody Lubelskiego w przedmiocie
wydawania zezwoleń – w formie decyzji administracyjnej (od 28 kwietnia 2016 r.),
które zmieniło istniejącą przed tym okresem nieprawidłową praktykę.
(dowód: akta kontroli str. 276-295)
W 2016 r. Wojewoda Lubelski odmówił wydania zezwolenia Burmistrzowi Miasta
Urzędów na wykonanie remontu dwóch mogił wojennych z okresu I wojny
światowej, zlokalizowanych w miejscowości Bęczyn. W uzasadnieniu decyzji
(z 3 sierpnia) podał m.in., że działania związane z remontem tych mogił zostały
przeprowadzone w 2015 r. z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, tj. bez
wymaganego zezwolenia wojewody. Ponadto, na co zwrócił uwagę LWKZ,
zastosowana przy ich odnowieniu forma była nieodpowiednia dla obiektów
grobownictwa wojennego z okresu I wojny światowej.
(dowód: akta kontroli str. 283-296)
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że po uzyskaniu odmownej decyzji, dotyczącej
przeprowadzonego przez mieszkańców sołectwa Bęczyn remontu dwóch mogił
wojennych z okresu I wojny światowej, zlokalizowanych w miejscowości Bęczyn
Gmina Urzędów, z inicjatywy tut. Urzędu Gmina podjęła działania mające na celu
nadanie obiektom właściwej formy. Gmina uzyskała wytyczne konserwatorskie
dotyczące przebudowy ww. obiektów (pismo znak KD.5180.67.1.2017 z dnia
8 grudnia 2017 r.). W dniu 13 lutego 2018 r. zostało zawarte pomiędzy Wojewodą
Lubelskim a Gminą Urzędów Porozumienie nr 45 w sprawie utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, zlokalizowanych na terenie Gminy Urzędów. Obowiązek ten
Gmina przejęła bezpłatnie. W ocenie tutejszego Urzędu działania podjęte przez
mieszkańców sołectwa Bęczyn zostały podjęte w sposób nieumiejętny, ale
z pobudek patriotycznych, zatem w żadnym razie nie miały charakteru czynu
podlegającego karze na zasadach określonych w ustawie.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)
1.8. Pismami z 6 i 10 grudnia 2016 r. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Lublin poinformował LUW o stwierdzonym przez administratora
cmentarza komunalnego przy ul. Białej w Lublinie uszkodzeniu 16 krzyży
w kwaterze Obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska
Polskiego z września 1939 r., Ludowego Wojska Polskiego oraz partyzantów.
W piśmie podał, że przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta oględziny
wykazały, że prawdopodobną przyczyną tego zdarzenia było działanie osób
trzecich. Jednocześnie poinformował o toczącym się w tej sprawie postępowaniu
karnym oraz o zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela. Zasugerował ponadto, aby
działania naprawcze podjęte zostały w przyszłym roku, po zakończeniu postępowań.
LUW został poinformowany, pismem z 7 sierpnia 2017 r., o zakończeniu prac
naprawczych zniszczonych krzyży w ww. kwaterze przy ul. Białej. Łączny koszt
wykonanych prac w wysokości 18.819 zł został pokryty ze środków finansowych,
które Gmina Lublin uzyskała z odszkodowania.
(dowód: akta kontroli str. 261-265, 273-275)
Z informacji uzyskanej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wynika, że
w latach 2014-2016 w policyjnym rejestrze odnotowano jedenaście spraw
dotyczących zdarzeń związanych ze znieważeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem grobów i cmentarzy wojennych38. Prowadzone przez policję
38

Kwalifikacja prawna zarejestrowanych zdarzeń na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2204 ze zm.): art. 231 § 1 (jeden przypadek), art. 262 § 2 (jeden), art. 261 (dwa), art. 262 § 1 (sześć), art. 288
§ 1 (jeden).
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postępowania, oprócz dewastacji krzyży na cmentarzu w Lublinie, dotyczyły m.in.:
kradzieży i uszkodzenia płyt nagrobnych i krzyży na cmentarzach zlokalizowanych
w: Wierzbicy (gmina Lubycza Królewska), Janowie Lubelskim, Borowie (gmina
Kraśnik), Głusku oraz Łopienniku Górnym. Tylko w dwóch przypadkach Policja
skierowała wniosek o akt oskarżenia39, a w pozostałych wniosek o umorzenie
postępowania z braku znamion czynu zabronionego. LUW, poza informacją
przekazaną przez administratora cmentarza przy ul. Białej w Lublinie, nie był
informowany przez gminy o przypadkach uszkodzenia grobów na cmentarzach
wojennych, odnotowanych przez policję.
(dowód: akta kontroli str. 127-130)
1.9. W latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski wydał łącznie 14 decyzji
dotyczących ekshumacji zwłok żołnierzy40, którzy zginęli w czasie działań
wojennych, w tym: 1241 - zezwalających na przeprowadzenie prac sondażowych
i ewentualnej ekshumacji oraz dwie - zezwalające na przeprowadzenie kshumacji42.
Wnioski w tej sprawie złożone zostały przez:
 ROPWiM, która w latach 2014-2015 wystąpiła o wydanie zezwolenia na
wykonanie prac sondażowych i ekshumacji: w miejscu egzekucji oraz spaleń
jeńców różnych narodowości z II wojny światowej, usytuowanym na terenie
Lasu Borek „Patelnia” w Chełmie; szczątków z mogiły zbiorowej oficerów armii
austro-węgierskiej, poległych w sierpniu 1914 r., położonej w miejscowości
Gościeradów Folwark (gmina Gościeradów) oraz zwłok nieznanego żołnierza
polskiego z okresu II wojny światowej, pochowanego w miejscowości Leliszka
(gmina Jarczów),
 Fundację Pamięć z Warszawy, która w 2014 r. wystąpiła o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie prac sondażowych i ewentualnej ekshumacji zwłok
żołnierzy niemieckich pochowanych w miejscowościach: Józefin (gmina
Zakrzówek), Szczuki Kolonia (gmina Poniatowa), Janów Lubelski, Zaraszów
Kolonia (gmina Bychawa), Branewka (gmina Dzwola), a w 2015 r. –
o ekshumację zwłok żołnierza niemieckiego pochowanego w miejscowościach:
Buchałowce (gmina Kurów), Brzozówka (gmina Szastarka), Majdan Obleszcze
(gmina Szastarka) oraz dwóch żołnierzy niemieckich pochowanych
w miejscowości Bilsko (gmina Modliborzyce),
 Stowarzyszenie Związek Kozaków w Polsce – w 2015 r. wystąpiło o wydanie
zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji mogiły Kozaków, poległych
w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. w miejscowości Peresołowice
Kolonia (gmina Werbkowice),
 osobę fizyczną, która w 2016 r. wystąpiła o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie ekshumacji członka rodziny Leona Taraszkiewicza ps.
Jastrząb, pochowanego w mogile wojennej na cmentarzu w Siemieniu
i przeniesienie do grobu na cmentarz wojenny we Włodawie. Ponadto
wnioskowała o wsparcie finansowe i organizacyjne związane z przygotowaniem
grobu i ponownego pochówku.
39
40
41
42

Dotyczący: ograbienia z krzyży miejsca pochówku zbiorowego 2200 żołnierzy z okresu I wojny światowej na cmentarzu
wojennym w Łopienniku Górnym oraz zniszczeniu pomników na cmentarzu żydowskim w Głusku.
Do Wojewody Lubelskiego nie wpłynął wniosek o przeprowadzenie ekshumacji żołnierzy rosyjskich z Wólki Czułczyckiej.
Sześć w 2014 r. i sześć w 2015 r.
W 2015 r. Wojewoda Lubelski, po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Związek Kozaków w Polsce wydał decyzję na
przeprowadzenie ekshumacji mogiły zbiorowej Kozaków poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r., położonej
w Peresołowicach Kolonii, gmina Werbkowice. W 2016 r. Wojewoda Lubelski, działając z urzędu, wydał decyzję
zezwalającą na przeprowadzenie ekshumacji z mogiły Leona Taraszkiewicza ps. Jastrząb, zlokalizowanej na cmentarzu
parafialnym w miejscowości Siemień i przeniesienie szczątków zwłok na cmentarz wojenny żołnierz Wojska Polskiego,
zlokalizowanej przy ul. Lubelskiej we Włodawie.
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W decyzjach zezwalających na ekshumacje Wojewoda Lubelski zobowiązywał
wnioskodawców m.in. do: pisemnego powiadomienia Wojewody oraz
zainteresowanych stron na siedem dni przed rozpoczęciem planowanych prac o ich
rozpoczęciu; uzyskania przed rozpoczęciem prac pozwolenia właściwego
konserwatora zabytków; uporządkowania terenu i przywrócenia go do stanu
pierwotnego oraz zabezpieczenia istniejącego drzewostanu; przedłożenia listy
wydobytych przedmiotów do oceny organowi konserwatorskiemu i odpowiedniego
rozdysponowania; przeprowadzenia ekshumacji zgodnie z § 12 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi43, przy udziale Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
(dowód: akta kontroli str. 301-315)
Na podstawie sprawozdań z wykonanych prac sondażowo-ekshumacyjnych
(złożonych przez wnioskodawców do LUW) ustalono, że: w siedmiu przypadkach
prace dały wynik negatywny, tj. w wyniku ich przeprowadzenia nie znaleziono
szczątków żołnierzy niemieckich w miejscach wskazanych w decyzjach
zezwalających na ekshumacje44. W wyniku pozostałych prac45, które wykonane
zostały w listopadzie i grudniu, ekshumowane szczątki żołnierzy zostały pochowane
na: cmentarzu żołnierzy niemieckich w Polesiu koło Puław, cmentarzu wojennym
w Gościeradowie Folwark, cmentarzu wojennym żołnierzy Wojska Polskiego
z 1939 r. w Tomaszowie Lubelskim.
W wyniku prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na wniosek Stowarzyszenia
Związek Kozaków w Polsce, które odbyły się 16 grudnia 2015 r. - wydobyte szczątki
pochowano na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie,
a ekshumowane 28 listopada 2016 r. szczątki Leona Taraszkiewicza – przeniesiono
na cmentarz wojenny żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Lubelskiej we Włodawie.
W 2016 r. Instytut Pamięci Narodowej nie występował do LUW o opinię w sprawie
ekshumacji i miejsca docelowego pochówku odnalezionych szczątków.
(dowód: akta kontroli str. 297-300, 521-534)
1.10. Dyrektor WGNiSP podał, że w badanych latach nie zachodziła potrzeba
realizacji zadań związanych z umowami międzynarodowymi, wykraczających poza
bieżące utrzymanie oraz remonty poszczególnych obiektów, realizowane w ramach
posiadanych środków, niezależnie od narodowości osób pochowanych.
(dowód: akta kontroli str. 261-265)
1.11. W latach 2014-2016 nie prowadzono działań mających na celu
upowszechniane wśród obywateli wiedzy na temat postępowania w przypadku
odnalezienia dowodów mogących świadczyć o istnieniu grobów wojennych. Według
wyjaśnień Dyrektora WGNiSP przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku na
Wojewodę, nie zachodziły również okoliczności faktyczne wymagające podjęcia
działań. W okresie poddanym kontroli nie prowadzono analiz w zakresie stanu
wiedzy społeczeństwa w przedmiotowym zakresie.
(dowód: akta kontroli str. 261-265)

43
44
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Dz. U. Nr 153 z 2001 r. poz. 1783 ze zm.
Dotyczy decyzji wydanych na przeprowadzenie prac sondażowych i ewentualnej ekshumacji zwłok żołnierzy niemieckich
pochowanych w miejscowości: Józefin (gmina Zakrzówek); Szczuki Kolonia (gmina Poniatowa); Janów Lubelski; Zaraszów
Kolonia (gmina Bychawa); Branewka (gmina Dzwola); Buchałowice (gmina Kurów); Bilsko-Wolice (gmina Modliborzyce).
Przeprowadzonych na podstawie decyzji zezwalających na prace sondażowe i ewentualne ekshumacje zwłok: nieznanego
żołnierza polskiego oraz żołnierzy niemieckich i austro-węgierskich, pochowanych w miejscowości: Gościeradów Folwark;
Leliszka (gmina Jarczów); Brzozówka (gmina Szastarka); Majdan Obleszcze (gmina Szastarka).
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1.12. W kontrolowanych latach, według wyjaśnień Dyrektora WGNiSP zarządcy
dróg krajowych i wojewódzkich nie zgłaszali trudności w realizacji inwestycji
w związku z istnieniem grobów i cmentarzy wojennych.
(dowód: akta kontroli str. 261-265)
Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie
poinformował, że w latach 2014-2016 żadna z realizowanych przez Oddział
inwestycji drogowych nie obejmowała swym obszarem terenu cmentarza wojennego
oraz nie natrafiono w trakcie realizacji robót budowlanych na szczątki ludzkie
wskazujące na istnienie grobu wojennego. Natomiast w 2017 r., w związku
z realizacją drogi ekspresowej S17 na odcinkach Warszawa-Garwolin oraz
Garwolin-Kurów46 wystąpiły kolizje inwestycji z mogiłami wojennymi z okresu
powstania styczniowego oraz II wojny światowej.
(dowód: akta kontroli str. 120-124)
Z informacji przekazanej przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
wynikało, że podczas realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846
w miejscowości Stara Wieś (gmina Kraśniczyn) z inwestycją sąsiadował cmentarz
wojenny żołnierzy Wojska Polskiego z kampanii wrześniowej 1939 r. Cmentarz
wpisany był do rejestru zabytków województwa lubelskiego, co na etapie
uzgodnienia dokumentacji wykazał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
- Delegatura w Chełmie. W czasie realizacji robót budowlanych sprawowany był
stały nadzór archeologiczny oraz prowadzone były wyprzedzające prace
wykopaliskowe. Kierownikiem badań, na podstawie wydanych pozwoleń na nadzór
archeologiczny i badania wykopaliskowe, była firma A. J. W trakcie prac
archeologicznych przy cmentarzu w jednym z wykopów ujawniono szczątki ośmiu
pochowanych osób. Po wydobyciu kompletnych szkieletów dokonano ponownego
pochówku poległych w pustej kwaterze tego samego cmentarza.
Z przeprowadzonych
badań
zostały sporządzone
protokoły odbioru
wykopaliskowych badań archeologicznych dokonane z udziałem Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie - Delegatura w Chełmie.
(dowód: akta kontroli str. 125-126)
Z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie prac na
cmentarzu wojennym w Starej Wsi (gmina Kraśniczyn) firma A. J. Badania
Archeologiczne z Hrubieszowa wystąpiła do Wojewody Lubelskiego pismem
z 14 września 2016 r. Przedmiotową decyzję Wojewoda Lubelski wydał w dniu
26 września 2016 r.
(dowód: akta kontroli str. 284-285, 359-361)
1.13. Według wyjaśnień Dyrektora WGNiSP w latach 2014-2016 nie sygnalizowano
problemów związanych z grobami i cmentarzami wojennymi na terenach
zarządzanych przez Lasy Państwowe. Informację w tym zakresie potwierdził –
46

W 2017 r. podczas prac archeologicznych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej na odcinku węzła „Sielce” (obecnie
„Kurów-Zachód”) dokonano odkrycia zbiorowego grobu żołnierskiego w miejscowości Żerdź (gmina Żyrzyn). W miejscu tym
nie było zaewidencjonowanego grobu wojennego, a zlokalizowany był tylko pomnik upamiętniający zwycięską dla Polaków
bitwę w 1863 r. Przeniesienie i nowa lokalizacja postumentu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Komitet
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie. W związku z tym, że istniało przypuszczenie iż mogą tu znajdować się
pochówki Powstańców i żołnierzy Carskiej Armii, Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję ustalającą
zakres i rodzaj niezbędnych ratowniczych badań archeologicznych koniecznych do przeprowadzenia. W wyniku
przeprowadzonych badań archeologicznych odkryto grób zbiorowy żołnierzy armii carskiej (78 osób), poległych w bitwie pod
Żyrzynem 8 sierpnia 1863 r. oraz dwa groby pojedyncze. Według przekazanej przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad aktualnie prowadzone są prace związane z opracowaniem wyników badań archeologicznych, w tym
analizy antropologiczne odkrytych szkieletów. Po ich wykonaniu odkryte szczątki żołnierzy zostaną pochowane ponownie na
koszt Oddziału w miejscu uzgodnionym w Wojewodą Lubelskim i prezesem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
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pismem z 30 stycznia 2018 r. - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie.
(dowód: akta kontroli str. 131-132, 261-265)
1.14. Dyrektor Wydziału podał w wyjaśnieniu, że w latach 2014-2016 Wojewoda
Lubelski współpracował z gminami w zakresie remontów oraz bieżącego utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych (w ramach zawartych porozumień); ROPWiM
w pośredniczeniu pomiędzy Radą a gminami w uzyskaniu dotacji (typowanie
obiektów do dofinansowania rady, opiniowanie wniosków gmin, zawieranie
porozumień, pośredniczenie w rozliczeniu dotacji); Lubelskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Lublinie (konsultowanie remontów obiektów wpisanych
do rejestru lub ewidencji zabytków).
Oprócz współpracy z ROPWiM, LWKZ oraz gminami (w ramach udzielania dotacji,
Wojewoda Lubelski współpracował z innymi podmiotami uczestnicząc
w uroczystościach upamiętniających poległych i zamordowanych w czasie działań
wojennych oraz ofiary terroru komunistycznego.
(dowód: akta kontroli str. 261-265)
Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1)

Wydział nie posiadał w ewidencji, prowadzonej od 2013 r., aktualnych danych
dotyczących liczby oraz stanu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Pomimo obowiązku prowadzenia ewidencji grobownictwa wojennego, prace
dotyczące zweryfikowania i uaktualnienia zgromadzonych w niej danych
podjęte zostały przez WGNiSP dopiero w 2017 r. wraz z zaprowadzeniem
ewidencji elektronicznej. Według stanu na 16 lutego 2018 r. wpisanych do niej
zostało 321 obiektów zlokalizowanych w 56 gminach z 1320 obiektów
znajdujących się na terenie 205 gmin województwa lubelskiego.
O braku aktualizowania ewidencji świadczy przyjmowanie w budżecie
zadaniowym, do określania mierników realizowanych w latach 2014-2016
zadań, stałej liczby wszystkich zaewidencjonowanych obiektów grobownictwa
na poziomie 1263, podczas gdy liczba tych obiektów w poszczególnych latach
wynosiła odpowiednio: 1314, 1317 i 1320. Również liczba cmentarzy
wojennych wykazana w ewidencji Wydziału w znaczny sposób różniła się w od
liczby cmentarzy wojennych ujętych w ewidencji zabytków prowadzonej przez
LWKZ. Dopiero w czasie trwania kontroli NIK Dyrektor Wydziału podał, że
podjęte zostaną działania wyjaśniające powyższe różnice.
Wydział nie posiadał również pełnej informacji, dotyczącej stanu własności
gruntów, na których znajdują się groby i cmentarze wojenne. Tylko w części
kart ewidencyjnych prowadzonych przez jst (z powiatu chełmskiego,
włodawskiego oraz krasnostawskiego) zamieszczona była informacja
dotycząca własności gruntów, na których obiekty te były zlokalizowane.
Zgodnie z art. 5a ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, do zakresu
działania wojewody należą m.in. sprawy związane z ewidencją oraz
uregulowaniem własności gruntów;

2)

do prowadzonej ewidencji grobów i cmentarzy wojennych nie wpisano
Pomników Zagłady, tj. terenów na których znajdują się: Pomnik Męczeństwa na
Majdanku; Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze; były Obóz Zagłady
w Bełżcu.
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Według wyjaśnień Dyrektora WGNiSP, Pomników Zagłady nie wpisano do
ewidencji z uwagi na szczególny charakter tych obiektów, które podlegają
odrębnym regulacjom, zgodnie z ustawą o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)
Stosownie do postanowień art. 1 ust. 1 pkt 7 ustawy o grobach i cmentarzach
wojennych, grobami wojennymi są groby i miejsca spoczynku ofiar niemieckich
i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów. Natomiast ustawa
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
określa zasady ochrony terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady,
wymienione enumeratywnie w art. 2 tej ustawy47;
3)

w latach 2014-2016 Wojewoda Lubelski nie wydawał zezwoleń, o których
mowa w art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych na prowadzenie
prac objętych porozumieniami zawartymi z gminami. Zezwolenia wydawano
wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu.
Według wyjaśnień Dyrektora Wydziału, zezwolenia Wojewody Lubelskiego na
prowadzenie prac remontowych na obiektach grobownictwa wojennego
wydawane były na wniosek, natomiast w przypadku bieżącego utrzymania
przyjęto, że zezwolenie takie nie jest wymagane. Mając jednak na uwadze, że
nie wszystkie gminy, które otrzymały dotacje na remonty występowały
o stosowne zezwolenie, w porozumieniach zawieranych od 2017 r.
wprowadzono zapis, że zawarcie porozumienia nie zwalnia przyjmującego z
obowiązku uzyskania zezwolenia Wojewody Lubelskiego na przeprowadzenie
remontu grobów i cmentarzy wojennych. LUW przyjmował i akceptował
rozliczenia z wykorzystania dotacji oraz dokonał odbioru prac, gdyż remonty
były wykonane i rozliczone zgodnie z zawartymi porozumieniami.
(dowód: akta kontroli str. 346-350)

Ocena cząstkowa

Najwyższa Izba Kontroli48 ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości
działalność Wojewody Lubelskiego w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami
wojennymi.
Wydział nie aktualizował posiadanych w ewidencji danych, pomimo jej prowadzenia
od 2013 r., dotyczących liczby obiektów grobownictwa wojennego, stanu ich
zachowania oraz stanu własności gruntów, na których były zlokalizowane. Do
ewidencji nie wpisano także Pomników Zagłady. Nie wydano zezwoleń na
przeprowadzenie robót ziemnych, wznoszenie pomników i innych urządzeń na
cmentarzach i grobach wojennych gminom realizującym takie zadania.

2. Nadzór nad działalnością obejmującą opiekę nad grobami
i cmentarzami wojennymi
2.1. W ramach nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Lubelskiego nad realizacją
powierzonych jst zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
szczegółowym badaniem objęto prawidłowość wykorzystania przyznanych w latach

47

48

Oznacza to, że do grobów i miejsc spoczynku ofiar niemieckich i sowieckich obozów stanowiących Pomniki Zagłady, w tym
cmentarzysk ich prochów, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o grobach i cmentarzach wojennych jako lex
generalis.
Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze:
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową.
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2014-2016 środków finansowych, na podstawie zawartych porozumień49, w których
zasady współfinansowania zostały określone następująco:
 323.280 zł zobowiązał się przeznaczyć Wojewoda Lubelski (104.400 zł
w 2014 r.; 47.200 zł w 2015 r. i 171.680 zł w 2016 r.),
 587.368 zł - ROPWiM (226.000 zł w 2014 r.; 111.368 zł w 2015 r. i 250.000 zł
w 2016 r.),
 226.239 zł - środki własne jst (147.762 zł w 2014 r.; 42.657 zł w 2015 r.
i 35.820 zł w 2016 r.).
(dowód: akta kontroli str. 470-494)
Zgodnie z postanowieniami tych porozumień jst zobowiązane zostały m.in. do:
przedstawienia Wojewodzie Lubelskiemu pisemnych sprawozdań z wykonania
zadania w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury na
ROPWiM. Do sprawozdania należało dołączyć: zestawienie ofert, oryginał lub
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu postępowania
o zamówienie publiczne50 wraz z załącznikami; umowę z wykonawcą; protokół
odbioru prac; dokumentację fotograficzną ilustrującą prawidłowe wykonanie
zadania, w szczególności treść napisów znajdujących się na wyremontowanych
obiektach; oryginał faktury wystawionej na ROPWiM.
(dowód: akta kontroli str. 252-260)
Na podstawie złożonych do LUW rozliczeń ustalono, że wszystkie jst zrealizowały
zadania określone w porozumieniach oraz przedłożyły pisemne sprawozdania z ich
wykonania. Do sprawozdań dołączono m.in.: faktury wystawione przez wykonawców
zadań na ROPWiM (kwoty na fakturach zgodne z wysokością zobowiązań Rady
wynikających z porozumień51) oraz na jst realizujące zadania (kwoty na fakturach
wyższe lub równe wysokości zobowiązań Wojewody Lubelskiego wynikających
z porozumień). W dokumentacji Urzędu znajdowały się również protokoły odbioru
wykonanych zadań, w których oprócz wykonawcy i przedstawicieli jst uczestniczyli
pracownicy LUW.
(dowód: akta kontroli str. 535-538)
Ze złożonych przez jst52 rozliczeń, które otrzymały środki finansowe przyznane
przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu własnym oraz ROPWiM, wynikało że na
realizację tych zadań wydatkowały środki własne w kwocie o 169.922 zł mniej niż
wynikało to z zawartych porozumień. Największej kwoty nie wydatkowała Gmina

49

50

51
52

Badaniem objęto: siedem porozumień zawartych w 2016 r. przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu własnym oraz ROPWiM
z pięcioma gminami (Chełm, Józefów, Kazimierz Dolny, Michów, Modliborzyce – dwa porozumienia, Lublin); 12 porozumień
zawartych w 2015 r. przez Wojewodę Lubelskiego w imieniu własnym oraz ROPWiM z 11 gminami (Bełżyce, Janów
Lubelski, Kazimierz Dolny, Komarów Osada, Lubartów, Piaski, Poniatowa, Rybczewice, Sitno, Zamość – dwa
porozumienia); osiem porozumień zawartych w 2014 r. przez Wojewodę Lubelskiego, w tym siedem w imieniu własnym
i ROPWiM z gminami (Annopol, Bełżyce, Kazimierz Dolny, Kraśnik, Krasnystaw, Lubartów, Łuków i Puławy).
Przy przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jst zobowiązane były przestrzegać ustawy pzp.
Do wyboru wykonawcy realizującego zadanie, którego wartość była mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro, ustalonej zgodnie z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych, jst były zobowiązane stosować
przepisy ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego. Wojewoda Lubelski oraz ROPWiM udzieliły jst –
w porozumieniach – upoważnienia do wyboru i zawarcie umowy z wykonawcą robót, z zastrzeżeniem ograniczeń
wynikających z porozumień.
Tylko w jednym przypadku faktura wystawiona na ROPWiM była na kwotę niższą niż wynikało to z porozumienia (dot.
faktury przedłożonej przez Urząd Miasta Zamość).
W 2016 r. gminy: Chełm, Modliborzyce i Lublin. W 2015 r. gminy: Kazimierz Dolny, Komarów Osada, Poniatowa
i Rybczewice. W 2014 r. gminy: Annopol, Kazimierz Dolny Krzywda i Lublin.
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Miasto Lublin – 160.164 zł.53
(dowód: akta kontroli str. 470-494, 543-545)
Dyrektor WGNiSP wyjaśnił, że w przy rozliczaniu dotacji przyznanych przez
ROPWiM dla jednostek samorządu terytorialnego przyjęto zasady określone
w zawieranych porozumieniach. Przy rozliczaniu porozumień nie egzekwowano od
jst pełnego wykorzystania własnych środków finansowych do wysokości określonej
w porozumieniu w przypadku, gdy remonty zostały wykonane za mniejsze kwoty niż
przewidziano w kosztorysach, co nie było kwestionowane przez Radę.
(dowód: akta kontroli str. 499-500)
Dyrektor Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW w wyjaśnieniu podała m.in., że
zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych to właśnie
obowiązkiem Wojewody jest utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
zaangażowanie finansowe Gminy Lublin w realizację porozumienia nr 396 z dnia
11 maja 2016 r. należy traktować na zasadzie dobrowolności. W związku z faktem,
że żadne z przepisów prawa materialnego nie wskazywały obowiązku wniesienia
przez Gminę Lublin wkładu własnego w realizację powyższego zadania, a tym
samym zapewnienia stosownego udziału procentowego, Wojewoda Lubelski nie
miał możliwości zastosowania przepisów art. 169 ustawy o finansach publicznych
w kontekście żądania zwrotu zadeklarowanych, a nieponiesionych na realizację
zadań środków własnych jst.
(dowód: akta kontroli str. 506-508)
2.2. Wojewoda Lubelski w porozumieniach, zawartych z jst, w sprawie obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zastrzegł sobie prawo kontroli
prawidłowości wykonania powierzonych zadań. Kontrola mogła być przeprowadzana
w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, na zasadach i w trybie
określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej54.
Jednostki wykonujące zadania zobowiązane zostały do przedkładania, na żądanie,
częściowych sprawozdań oraz w wyznaczonym terminie - informacji i wyjaśnień
w zakresie realizacji tego zadania.
(dowód: akta kontroli str. 158-178)
W latach 2014-2016 WGNiSP przeprowadził dziewięć kontroli w jst, którym
Wojewoda Lubelski powierzył realizację zadań z zakresu utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych. Zrealizowane kontrole, wynikające z rocznego planu
kontroli, przeprowadzone zostały:
 w 2014 r. w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, Urzędzie Gminy Komarów Osada,
Urzędzie Miasta Włodawa,
 w 2015 r. w Urzędzie Miasta Krasnystaw, Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski,
Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski,
 w 2016 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, Urzędzie Gminy Puchaczów, Urzędzie
Miasta Chełm.
(dowód: akta kontroli str. 194-219)
53

54

Na podstawie zawartego przez Wojewodę Lubelskiego z Gminą Miasto Lublin porozumienia Nr 396 z 11 maja 2016 r. na
realizację zadania dotyczącego remontu kwatery obrońców Lublina, ofiar bombardowania 1939 r., żołnierzy Wojska
Polskiego 1939 oraz 1944-47 i partyzantów, zlokalizowanej na cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie, Gmina zobowiązała się
przeznaczyć środki własne w wysokości 173.474 zł, Wojewoda Lubelski 150.000 zł i ROPWiM 200.000 zł. Ze złożonej
dokumentacji rozliczeniowej wynikało, że na podstawie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego, podpisana została z wykonawcą zadania umowa na kwotę ogółem 363.711 zł. W umowie
podano m.in., że płatność nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę na ROPWIM – 200.000 zł oraz
Gminę – 163.711 zł (w tym kwota dotacji Wojewody Lubelskiego 150.000 zł).
Dz. U. Nr 185, poz. 1092.
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Przedmiotem wszystkich przeprowadzonych kontroli była prawidłowość
wydatkowania środków z budżetu Wojewody Lubelskiego na utrzymanie grobów,
kwater i cmentarzy wojennych na terenie danej gminy; wykorzystanie na realizację
zadań środków finansowych pochodzących z innych źródeł, w tym ROPWiM;
prowadzenie ewidencji i dokumentacji obiektów grobownictwa wojennego
znajdujących się na terenie danej gminy; ocena stanu utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych na podstawie dokonania wizji lokalnej obiektów.
W związku z niestwierdzeniem w kontrolowanych podmiotach istotnych
nieprawidłowości i uchybień nie formułowano zaleceń pokontrolnych.
(dowód: akta kontroli str. 194-208, 404-413)
Stan utrzymania obiektów grobownictwa wojennego sprawdzono podczas niniejszej
kontroli w dwóch gminach miejskich: Poniatowa oraz Opole Lubelskie.
Na terenie gminy Poniatowa znajdowało się siedem obiektów grobownictwa
wojennego. Oględzinom poddano pięć z nich, tj.: 1) cmentarz wojenny w Wólce
Łubkowskiej, 2) mogiłę zbiorową żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz
mogiłę zbiorową żołnierzy Armii Krajowej na cmentarzu parafialnym
w Kraczewicach, 3) mogiłę zbiorową powstańców Powstania Listopadowego
w Kraczewicach Prywatnych; 4) mogiłę zbiorową żołnierzy z I wojny światowej
w Leśniczówce.
Ad. 1) cmentarz wojenny w Wólce Łubkowskiej - zlokalizowany na uboczu drogi
łączącej Kraczewice Rządowe z Wólką Łubkowską. Na ogrodzonym terenie
cmentarza znajdował się krzyż oraz pozostałości dwóch tablic nagrobnych z mogił
indywidualnych żołnierzy niemieckich poległych w 1915 r., z widocznymi napisami.
Stan zachowania cmentarza wymagał: naprawy drewnianego ogrodzenia
(przechylonego z jednej strony) oraz uporządkowania terenu z chwastów
(częściowo porastających cmentarz oraz gresową alejkę na całej długości). Na
cmentarzu znajdowała się tablica informacyjna o przeznaczeniu tego miejsca.
W ewidencji55 LUW nt. cmentarza odnotowano informacje o: liczbie pochowanych 64 żołnierzy niemieckich, stanie zachowania - dobry. Do ewidencji załączono zdjęcie
obiektu, po przeprowadzonym w 2015 r. remoncie.
W załączonej do ewidencji „karcie cmentarza”56, sporządzonej w 1991 r., podano
m.in., że na cmentarzu pochowanych jest trzech oficerów i 76 żołnierzy niemieckich
poległych w I wojnie światowej; nagrobki czytelne; mogiły i cały teren gęsto
zarośnięty; zatarte granice cmentarza; zachowany fragment drewnianego płotu.
W 2015 r. Wojewoda Lubelski upoważnił Gminę Poniatowa – na podstawie
porozumienia zawartego w imieniu własnym oraz ROPWiM – do wykonania
zadania, polegającego na odtworzeniu cmentarza w Wólce Łubkowskiej. Na
realizację tego zadania Rada zobowiązała się przeznaczyć 8.000 zł, Wojewoda
Lubelski 2.000 zł oraz Gmina 2.500 zł. W ramach zadeklarowanych środków
finansowych wykonano: ogrodzenie cmentarza, oczyszczono teren z krzewów,
wykonano alejkę z gresu i tablicę informacyjną;
(dowód: akta kontroli str. 422-427, 455, 458-461)
Ad. 2) dwie mogiły zbiorowe: żołnierzy Wojska Polskiego i Armii Krajowej oraz
żołnierz Armii Krajowej, znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Kraczewicach.
Mogiły zachowane w bardzo dobrym stanie. Na czarnych granitowych tablicach,
zwieńczonych krzyżem umieszczone zostały czytelne nazwiska żołnierzy poległych
Wersja papierowa ewidencji, obiekt wpisany pod poz. Nr 2 zestawienia tabelarycznego obiektów znajdujących się na terenie
gminy Poniatowa.
56 Na karcie pieczątka: Państwowa Służba Ochrony Zabytków w Lublinie, Oddział Wojewódzki w Lublinie.
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w czasie II wojny światowej. Stan zachowania mogił potwierdzają zapisy zawarte
w ewidencji LUW. Przy wejściu na cmentarz nie było tablic informacyjnych o ww.
obiektach;
(dowód: akta kontroli str. 422-424, 428, 455-457, 462-463)
Ad. 3) mogiła zbiorowa powstańców Powstania Listopadowego w miejscowości
Kraczewice Prywatne, znajdująca się na uboczu drogi Poniatowa - Szczuki. Przy
drodze nie było tablic informacyjnych o obiekcie. Mogiłę, posadowioną na niewielkim
wzniesieniu, stanowiły: prosty drewniany krzyż oraz betonowy postument, na którym
umieszczono płytę z napisem upamiętniającym bohaterów poległych w 1831 r.
w walce o niepodległość. Mogiła otoczona była metalowym ogrodzeniem. Cały
obiekt zaniedbany, wymaga gruntownego remontu57.
W ewidencji58 LUW odnotowane były następujące dane dotyczące mogiły: liczba
pochowanych – nieznana. Stan zachowania – dobry, wymaga drobnych napraw.
Mogiła wykazana, jako obiekt z okresu powstania styczniowego.
W załączonej do ewidencji Urzędu „karcie ewidencyjnej”, którą w 2006 r. zatwierdził
Burmistrz Miasta Poniatowa, zawarto następujące informacje m.in.: rodzaj obiektu –
płyta pamiątkowa na postumencie murowanym, teren ogrodzony; stan techniczny
utrzymania obiektu – zadowalający; dane historyczne – pomnik z 1935 r. odnowiony
w 1974 r.
W latach 2014-2016 Burmistrz Poniatowej nie występował do Wojewody
Lubelskiego o przyznanie środków finansowych na remont mogiły Powstańców
Listopadowych;
(dowód: akta kontroli str. 422-424, 429-433, 455, 462-463, 495-498)
Ad. 4) mogiłę zbiorową żołnierzy z I wojny światowej w Leśniczówce, stanowił
kamienny obelisk zwieńczony metalowym krzyżem, do którego przytwierdzono płytę
z czarnego granitu. Mogiła zadbana, ogrodzona drewnianym niewielkim płotem59.
Przy drogach dojazdowych do mogiły brak było tablic informacyjnych o obiekcie.
W ewidencji LUW i karcie ewidencyjnej podpisanej przez Burmistrza Miasta
Poniatowa stan zachowania mogiły określony został, jako bardzo dobry.
(dowód: akta kontroli str. 422-424, 434, 455-457)
Na terenie gminy Opole Lubelskie zlokalizowanych było 10 obiektów grobownictwa
wojennego. Oględzinom poddano trzy, tj.: 1) cmentarz wojenny z I wojny światowej
w miejscowości Darowne, 2) cmentarz wojenny w dawnej wsi Wola Rudzka oraz
3) cmentarz wojenny w Górach Opolskich:
Ad. 1) cmentarz wojenny z I wojny światowej w miejscowości Darowne – położony
na skraju lasu, na gruntach należących do Lasów Państwowych. Na ogrodzonym
terenie cmentarza znajdowały się mogiły ziemne żołnierzy (zbiorowe
i indywidualne), porośnięte trawą. Na każdej z nich umieszczono drewniany krzyż,
bez tablic z nazwiskami osób pochowanych. W centralnym miejscu cmentarza
usytuowany był pomnik, składający się z trzech czarnych płyt granitowych. Na płycie
środkowej wyrzeźbiono krzyż, a na bocznych inskrypcje w języku polskim
i niemieckim, informujące o spoczywających w tym miejscu żołnierzach różnych
narodowości, walczących w armii austro-węgierskiej i rosyjskiej, którzy polegli
57

58
59

Całość metalowego ogrodzenia przerdzewiała, w niektórych miejscach przechylona, bez furtki. Postument - w dolnej części
uszkodzony z odłamanymi narożnikami i znacznymi ubytkami betonu. Podmurówka ogrodzenia na całej długości z ubytkami
betonu. Znajdujące się przed postumentem płyty porośnięte są mchem. Warstwa wierzchnia postumentu - spękana,
z ubytkami. Płyty chodnika na całej długości nierówne, połamane, miejscami odpadające. Teren mogiły porośnięty
przerośniętymi kępami traw.
Wersja papierowa ewidencji, obiekt wpisany pod poz. Nr 1 zestawienia tabelarycznego obiektów znajdujących się na terenie
gminy Poniatowa.
Płot wymaga oczyszczenia i pomalowania.
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w 1914 r. Pomnik sfinansowany został przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Lublinie oraz Austriacki Czarny Krzyż. Przy drodze dojazdowej nie
umieszczono tablicy informacyjnej o obiekcie.
W ewidencji60 LUW odnotowano następujące dane dotyczące obiektu: liczba
pochowanych – żołnierze austro-węgierscy i rosyjscy. Stan zachowania – wymaga
remontu, na środku cmentarza ustawiono głaz narzutowy, bez napisów, otoczony
rowem.
W załączonej „karcie ewidencyjnej”, zatwierdzonej przez Burmistrza Opola
Lubelskiego, podano m.in.: stan utrzymania obiektu - cmentarz zarośnięty odrostami
małych drzew oraz dużym drzewostanem, opuszczony; uwagi o obiekcie - brak
śladów opieki i pielęgnacji.
Burmistrz Miasta Opole Lubelskie nie występował w latach 2014-2016 do Wojewody
Lubelskiego o przyznanie środków finansowych na utrzymanie tego cmentarza;
(dowód: akta kontroli str. 435-439, 446, 453-454)
Ad. 2) cmentarz wojenny w dawnej wsi Wola Rudzka61, na którym pochowani zostali
żołnierze armii austro-węgierskiej i armii rosyjskiej polegli w latach 1914-1915 oraz
żołnierze radzieccy, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Cmentarz
wyremontowany, porośnięty starym drzewostanem, ogrodzony drewnianym płotem.
W jego centralnej części znajdował się postument z czarnego granitu, poświęcony
pamięci poległych żołnierzy z napisami w języku polskim, niemieckim i rosyjskim. Na
terenie cmentarza znajdowały się także trzy odnowione nagrobki - pozostałości po
danym cmentarzu prawosławnym z końca XIX wieku. W widocznym miejscu
cmentarzu postawiono tablicę informacyjną o przeznaczeniu tego miejsca.
W ewidencji62 LUW odnotowano następujące dane dotyczące obiektu: nazwa –
cmentarz, żołnierze rosyjscy zabici pod Opolem w 1915 r.; liczba pochowanych –
nieznana63; stan zachowania – remont 2010-2012.
W załączonej „karcie ewidencyjnej”, prowadzonej przez Urząd Miasta w Opolu
Lubelskim, podano następujące informacje o obiekcie m.in.: rodzaj obiektu –
cmentarz prawosławny z I i II wojny światowej; stan utrzymania - nagrobki
zniszczone, cmentarz zarośnięty i zaniedbany.
W latach 2014-2016 Burmistrz Opola Lubelskiego zgłosił do Wojewody Lubelskiego
zapotrzebowanie na środki finansowe potrzebne na utrzymanie ww. cmentarza
w wysokości 1.700 zł, w tym na bieżące utrzymanie 1.500 zł oraz na wykonanie
czterech sztuk tabliczek z napisami 200 zł;
(dowód: akta kontroli str. 446-450, 440-442, 499-508)
Ad. 3) cmentarz wojenny w Górach Opolskich, położony na niewielkim wzniesieniu,
z zachowanym częściowo otaczającym go wałem ziemnym. Cały teren cmentarza
porośnięty był drzewami oraz zaroślami. Zarysy mogił zostały zatarte. Do drzewa
znajdującego się w pobliżu cmentarza, przy drodze polnej, zamocowano metalowy
krzyż (przywiązany drutem). W obrębie cmentarza oraz przy drodze prowadzącej do
cmentarza brak było tablic informacyjnych o obiekcie. Cmentarza wymaga
odbudowy.

60
61
62
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Wersja papierowa ewidencji, obiekt wpisany pod poz. Nr 2 zestawienia tabelarycznego obiektów znajdujących się na terenie
gminy Opole Lubelskie.
Obecnie w granicach administracyjnych Miasta Opole Lubelskie.
Wersja papierowa ewidencji, obiekt wpisany pod poz. Nr 2 zestawienia tabelarycznego obiektów znajdujących się na terenie
Gminy Opole Lubelskie.
W ewidencji zapis: Według Czarnego Austriackiego Krzyża pochowani żołnierze armii rosyjskiej, armii austro-węgierskiej,
Ukraińcy.
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W ewidencji64 LUW odnotowano następujące dane dotyczące cmentarza: liczba
pochowanych - około 300 żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej; stan
zachowania - wymaga remontu, brak nagrobków.
W załączonej „karcie ewidencyjnej”, zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Opole
Lubelskie, podano m.in.: informacje o stanie utrzymania obiektu – cmentarz zarasta
lasem, wał częściowo rozmyty, mogiły miejscami zapadnięte; dane historyczne –
obecny kształt cmentarza powstał w latach 1915-1918, kiedy austriackie władze
okupacyjne prowadziły intensywne prace nad uporządkowaniem i urządzeniem
cmentarzy wojennych.
W latach 2014-2016 Burmistrz Opola Lubelskiego zgłosił zapotrzebowanie na środki
finansowe potrzebne na utrzymanie cmentarza w Górach Opolskich na 2015 r.
w wysokości 500 zł.
(dowód: akta kontroli str. 435-436, 442-446, 451-452)
2.3. Według wyjaśnień Dyrektora WGNiSP Wojewoda Lubelski nie posiadał
informacji na temat powierzenia przez ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych fundacjom, stowarzyszeniom i instytucjom społecznym.
(dowód: akta kontroli str. 297-300)
2.4. W latach 2014-2016 do LUW wpłynęło 21 skarg, wniosków, petycji związanych
z problematyką opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi, w tym m.in.: cztery
dotyczyły poszukiwań miejsca pochówku osób zaginionych podczas I lub II wojny
światowej; cztery – wpisania mogił do ewidencji grobów i cmentarz wojennych;
sześć – udzielenia wsparcia finansowego na odbudowanie lub remont grobów
i pomników żołnierzy. W ww. latach wpłynęły również cztery skargi/wnioski
dotyczące:
 podjęcia działań mających na celu przywrócenie należytego stanu grobu ofiar
I wojny światowej na cmentarzu w Janowie Lubelskim (pismo osoby fizycznej
z 14 sierpnia 2014 r., w którym informowała Urząd m.in. o znalezieniu
szczątków ludzkich oraz o śladach po ognisku na jednej z mogił). LUW, pismem
z dnia 20 sierpnia 2014 r. wystąpił do Burmistrza Janowa Lubelskiego
o sprawdzenie stanu zachowania obiektu oraz powiadomienie odpowiednich
organów w przypadku potwierdzenia, że znalezione na cmentarzu kości to
szczątki ludzkie. LUW poinformował również o zdarzeniu Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim. Komenda
Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim postanowieniem z 24 grudnia 2014 r.
umorzyła dochodzenie w tej sprawie,
 braku opieki nad grobem zlokalizowanym na cmentarzu parafialnym
w Piaskach, w którym pochowany został dowódca oddziału Armii Krajowej
Kol. Kłębów wraz z innymi partyzantami oraz położenie prywatnej tablicy na
grobie (pismo osoby fizycznej z 21 sierpnia 2014 r.). Urząd odpowiedział
wnioskodawcy, pismem z 19 listopada 2014 r. (po uzyskaniu informacji z gminy
Piaski 3 października i 3 listopada 2014 r.), że mogiła figuruje w dokumentacji
dotyczącej obiektów grobownictwa, będącej w posiadaniu LUW. Tablica
granitowa, poświęcona jednemu z pochowanych została umieszczona przez
rodzinę bez poinformowania Gminy oraz uzyskania zgody Wojewody
Lubelskiego;

64

Wersja papierowa ewidencji, obiekt wpisany pod poz. Nr 3 zestawienia tabelarycznego obiektów znajdujących się na terenie
Gminy Opole Lubelskie.
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 błędnych napisów na tabliczkach grobów żołnierskich w Rejowcu oraz ustalenia
na cmentarzu grobu oficera Charzewskiego (pisma osoby fizycznej
z 26 września i 26 grudnia 2014 r.). LUW pismami z 17 listopada 2014 r.
i 14 kwietnia 2015 r. - po uzyskaniu informacji z gminy Rejowiec, ROPWiM,
Parafii Rzymskokatolickiej w Rejowcu Osadzie - poinformował wnioskodawcę,
że treść napisu na tabliczce umieszczonej na mogile żołnierzy Wojska Polskiego
z 1939 r. została zaopiniowana przez WKOPWiM w 2013 r. Natomiast na
podstawie posiadanych dokumentów nie ma możliwości rozstrzygnięcia
rozbieżności daty śmierci oraz miejsca pochówku porucznika Wojska Polskiego,
 wniosek o informację i podjęcie działań w związku z naruszeniem miejsca
spoczynku zmarłych na cmentarzu wojennym z czasów I wojny światowej
w Janowie Lubelskim (pismo osoby fizycznej z 21 kwietnia 2016 r., w którym
poinformowała LUW o niezabezpieczonych szczątkach ludzkich na terenie
cmentarza. Urząd poinformował wnioskodawcę pismem z 21 kwietnia 2016 r.,
że funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelski przy udziale
Prokuratora zabezpieczyli drobne kości w celu ustalenia czy są to kości ludzkie.
Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim umorzyła dochodzenie,
z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego
(dowód: akta kontroli str. 414-421)
Ocena cząstkowa

Nadzór Wojewody Lubelskiego nad działalnością obejmującą opiekę nad grobami
i cmentarzami wojennymi sprowadzał się przede wszystkim do rozliczania środków
finansowych przyznawanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie
zwartych porozumień oraz przeprowadzania kontroli. Pomimo, że kontrole
zrealizowane zostały zgodnie z planem, to objęto nimi tylko dziewięć z 205 gmin, na
terenie których zlokalizowane są obiekty grobownictwa wojennego. Stan dwóch
spośród ośmiu poddanych oględzinom obiektów, tj. mogiły zbiorowej powstańców
Powstania Listopadowego w m. Kraczewice Prywatne oraz cmentarza wojennego
w Górach Opolskich wymagał gruntownego remontu i odbudowy. Wydział
rozpatrywał rzetelnie skargi, wnioski oraz petycje związane z problematyką opieki
nad grobami i cmentarzami wojennymi.

IV. Wnioski
Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli65, wnosi o:
1) zaktualizowanie ewidencji pod względem liczby, stanu utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych, a także własności gruntów, na których są zlokalizowane;
2) wpisanie do ewidencji Pomników Zagłady, które zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 7
ustawy o grobach i cmentarzach wojennych stanowią - jako cmentarzyska
prochów ofiar niemieckich i sowieckich obozów - groby wojenne;
3) wydawanie zezwoleń w trybie art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych,
w każdym przypadku wykonywania robót ziemnych, wznoszenia pomników
i innych urządzeń na cmentarzach wojennych, także objętych porozumieniami
zawartymi z jst;
4) przyjmowanie rzetelnych danych do planowania i rozliczenia zadań w budżecie
zadaniowym.

65

Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”.
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V. Pozostałe informacje i pouczenia
Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

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 Lublinie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosków pokontrolnych 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.
Lublin, dnia 30

maja 2018 r.

Kontroler
Barbara Koszałka
doradca ekonomiczny

Dyrektor
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli
w Lublinie
Edward Lis

.......................................................
podpis

........................................................
podpis
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