
 
 

 
 

 
 
LRZ.411.005.01.2018 
I/18/005 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/18/005 - Sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi przez Gminę 
Sieniawa, w latach 2015 – 2018 (I kwartał). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy 1. Krzysztof Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/63/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., 

2. Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/64/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., 

3. Andrzej Trojanowski – doradca prawny, na podstawie legitymacji służbowej1. 
(dowód: akta kontroli str. 1-4 - TOM I) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, zwany dalej 
Urzędem. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Woś, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa od dnia 2 grudnia 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5 - TOM I) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Najwyższa Izba Kontroli wprawdzie pozytywnie ocenia sprawowanie 
bezpośredniego nadzoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych znajdujących 
się na terenie Gminy Sieniawa3, oraz zidentyfikowane przez nią potrzeby remontowe 
w tym zakresie, jednakże zarówno planowanie, jak i wykonanie remontu 
zabytkowego cmentarza z I wojny światowej w miejscowości Czerce Najwyższa Izba 
Kontroli ocenia negatywnie. W wyniku nieprawidłowo przeprowadzonego remontu 
tego obiektu, zatarciu uległ jego główny walor jako zabytku, którym był układ 
przestrzenny. Doszło zatem do co najmniej nieumyślnego uszkodzenia zabytku, 
czyli czynu określonego w art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami4. 

W ramach bieżącego nadzoru nad grobami i cmentarzami wojennymi, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych5, prowadzono ewidencję (karty) takich obiektów oraz dokonywano 
cyklicznych przeglądów stanu ich zachowania. Na podstawie przeglądów ustalano 
potrzeby w zakresie ich utrzymania, które zgłaszano Wojewodzie Podkarpackiemu6. 
Podejmowano również działania na rzecz odbudowy, utrzymania i zabezpieczenia 
grobów i cmentarzy wojennych. Z własnych środków Gmina finansowała bieżące 

                                                      
1 W związku z przepisem art. 30 ust. 2 w związku z art. 66a pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.).  
2 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. 
W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.  
3 Dalej: Gmina 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm. dalej zwana „ustawą o ochronie zabytków” 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 681 ze zm. 
6 Dalej także: Wojewoda.  
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utrzymanie takich obiektów  oraz wykonanie projekt budowlanego zabytkowego 
cmentarza wojennego z I wojny światowej w miejscowości Czerce.  

Pozyskane na remont tego obiektu środki z dotacji budżetowej wykorzystano 
zgodnie z przeznaczeniem. Jednakże realizacja zadania odbyła się niezgodnie 
z innymi zapisami porozumienia z Wojewodą Podkarpackim, dotyczącymi 
zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej i technicznej zadania 
oraz zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania.  

Wprawdzie Gmina przygotowała projekt budowalny remontu oraz wyłoniła 
wykonawcę w postępowaniu zgodnym z wewnętrznymi uregulowaniami Urzędu, 
jednakże w ocenie NIK projekt ten był niespójny i mógł być różnie interpretowany. 
Realizację powierzono wykonawcy bez żadnego doświadczenia w pracach 
dotyczących zabytków. Ponadto, ostateczna wersja projektu budowlanego nie 
została uzgodniona z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków7. 

Rozpoczęcie prac nie zostało poprzedzone udokumentowaniem stanu wyjściowego, 
mimo iż zalecenie przeprowadzenia takiej inwentaryzacji zalecił Wojewoda.  

Na przeprowadzenie remontu Gmina nie ubiegała się o uzyskanie pozwolenia na 
budowę, gdyż niezasadnie przyjęto, że zastępuje je zezwolenie Wojewody, o którym 
mowa w art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.  

Prowadzone prace remontowe nie były kierowane ani nadzorowane przez osobę 
posiadającą odpowiednie uprawnienia, co naruszało wymóg art. 37c ustawy 
o ochronie zabytków. Ze strony Urzędu nie były one w odpowiedni sposób 
nadzorowane. W związku z tym wykonawca wykonał je nieprawidłowo, tj. 
zniwelował istniejące mogiły, zacierając przy tym układ przestrzenny cmentarza, 
a następnie usypał nowe mogiły podczas gdy w założeniach projektu i pozwoleniu 
udzielonym przez Konserwatora Zabytków przewidziano jedynie uzupełnienie form 
ziemnych mogił i kopca oraz obsianie ich trawą, zgodnie z projektem budowlanym, 
w którym przewidziano wykonanie tych prac. Poza projektem budowalnym - jedynie 
na podstawie przedmiaru robót, wprowadzono dodatkowy zakres prac (o wartości 
przekraczającej połowę kosztu zadania) polegający na usunięciu warstwy humusu. 
Prace te nie zostały uzgodnione z Konserwatorem Zabytków ani Wojewodą. 
Najprawdopodobniej doszło również do przesunięcia lokalizacji mogił oraz 
całkowitego zniwelowania części z nich – położonych w pobliżu drogi leśnej. 

Nieprawidłowo wykonane prace spowodowały – wbrew zamierzeniom Gminy –
zmniejszenie wartości kulturowej i historycznej tego zabytkowego obiektu. 

Z przeprowadzonych podczas kontroli oględzin wynika potrzeba przeprowadzenia 
remontów również pozostałych obiektów grobownictwa wojennego na terenie gminy, 
w szczególności naprawy mogiły na cmentarzu w miejscowości Rudka. Gmina 
występowała o środki na remonty wszystkich obiektów ujętych w jej dokumentacji. 

Nie realizowano zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków, dotyczących 
prowadzenia gminnej ewidencji zabytków, a także sporządzenia (opracowanego na 
jej podstawie) i przyjęcia przez Radę Miejską gminnego programu opieki nad 
zabytkami.  
Mając na celu właściwą ochronę zabytków, w tym cmentarzy wojennych,  
znajdujących się na swoim terenie, Gmina powinna jak najszybciej zaprowadzić ich 
ewidencję oraz na jej podstawie sporządzić i realizować program ochrony zabytków. 
Podstawowym celem gminnej ewidencji zabytków jest zebranie i opracowanie 
istotnych informacji o obiektach zabytkowych, koniecznych do prowadzenia 
planowej polityki i działalności konserwatorskiej, w tym na etapie sporządzania 

                                                      
7 Dalej: Konserwator Zabytków.  
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studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
sporządzania programu opieki nad zabytkami gminy. Program ten powinien służyć 
podejmowaniu planowych działań dotyczących inicjowania, wspierania, 
koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Istotne jest przy tym 
takiego współistnienia tych elementów, aby efektywnie i skutecznie chronić zabytki. 

Najwyższa Izby Kontroli zwraca uwagę, że zbyt szeroki zakres obowiązków 
pracownika realizującego zadania dotyczące opieki nad grobami i cmentarzami 
wojennymi nie gwarantuje w przyszłości rzetelnej ich realizacji. 
Dla usprawnienia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi właściwe byłoby 
ustanowienie i aktywizacja społecznych opiekunów takich obiektów. Instytucję 
opiekuna miejsc pamięci przewiduje również porozumienie z Wojewodą 
Podkarpackim z 1999 r. Funkcję taką mogliby pełnić np. sołtysi, szkoły lub lokalne 
stowarzyszenia. Współpraca z takimi opiekunami mogłaby ułatwić realizację zadań 
Urzędu. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli w celu prawidłowego oznaczenia grobów 
i cmentarzy wojennych wskazane byłoby umieszczenie przy drogach prowadzących 
do nich tablic informacyjnych oraz rozważenie umieszczenia przy cmentarzu 
parafialnym w Rudce, na którym znajduje się mogiła wojenna, tablicy informującej 
o tym fakcie. Na takich tablicach wskazane byłoby również umieszczenie informacji 
o sprawującym opiekę nad obiektem. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ze względu na rozbieżność dotyczącą 
tego, czy obiekt w miejscowości Leżachów stanowi faktycznie grób wojenny, czy 
jedynie miejsce upamiętnienia. Ma znaczenie dla możliwości utrzymania tego 
obiektu ze środków budżetu państwa na groby i cmentarze wojenne. Wobec 
powyższego, a także informacji o ewentualnych innych miejscach pochówków ofiar 
konfliktów lub opresji, Gmina powinna we współpracy z Wojewodą (oraz w razie 
potrzeby z autorami opracowań lub innymi ekspertami) ustalić faktyczną liczbę 
grobów i cmentarzy wojennych na jej terenie. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi 

1. Na koniec 2017 r. według dokumentacji Urzędu dotyczącej grobów i cmentarzy 
wojennych, na terenie Gminy znajdowały się 2 cmentarze wojenne 
(w miejscowościach Czerce (las „Głażyna”) i Pigany, 1 mogiła zbiorowa 
w miejscowości Rudka (rodziny Ochab) oraz „mogiła zbiorowa” - miejsce 
upamiętnienia 17 ofiar (osoby cywilne) terroru hitlerowskiego z 1941 r. 
w Leżachowie (las „Głażyna”)8. Miejsce to było traktowane zarówno przez Urząd, jak 
i przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie9, jako grób wojenny 
w rozumieniu art. 1 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, pomimo 
iż w dokumentacji Urzędu odnotowano, że miejsce pochówku nie jest znane10. 
W latach 2015 – 2018 (I kwartał) udokumentowana w Urzędzie liczba obiektów 
grobownictwa wojennego na terenie Gminy nie uległa zmianom. 

(dowód: akta kontroli str. 6-43, 80-83, 150-155,183, 196-219 - TOM I) 

                                                      
8 Według niektórych źródeł określana jako położona w miejscowości Dybków.  
9 Dalej: PUW 
10 Określenie „mogiła” zastosowano również w niniejszym wystąpieniu.  

Opis stanu 
faktycznego 
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Z ogólnodostępnych informacji na temat gminy Sieniawa wynika, że z uwagi na jej 
historię m.in. walki, jakie toczyły się na jej terenie podczas pierwszej11 a także 
drugiej wojny światowej12, prawdopodobne jest, że na jej terenie znajdują się 
jeszcze inne groby i cmentarze wojenne, spełniające definicję z ww. ustawy. 
W szczególności dotyczy to cmentarza grekokatolickiego w miejscowości Czerwona 
Wola, na którym mają znajdować się miejsca pochówku żołnierzy z I wojny 
światowej13. Na możliwość istnienia pochówków (być może nie tylko cywilnych ofiar 
tej wojny), w pobliżu miejscowości Wylewa, wskazuje informacja zamieszczona na 
stronie internetowej Urzędu14. Z kolei na stronach Lasów Państwowych mowa jest 
o zlokalizowanym na cmentarzu w Sieniawie grobie Ernesta Mańkowskiego, oficera 
Armii Krajowej, zamęczonego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1953 lub 1954 r.15. 

(dowód: akta kontroli str. 244- TOM II) 

Informacje na temat stanu zachowania mogił i cmentarzy wojennych oraz 
konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych zawierała 
zgromadzona przez Urząd dokumentacja, w tym karty zawierające charakterystykę 
obiektów, dokumentacja fotograficzna oraz informacje przekazywane corocznie do 
PUW o stanie utrzymania mogił i cmentarzy wojennych i wykonanych pracach 
w danym roku oraz zapotrzebowania na środki finansowe na rok następny.  
Cmentarze wojenne zlokalizowane na terenie Gminy zostały wpisane do rejestru 
zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w 1996 r. Mogiły wojenne nie były wpisane do rejestru zabytków, 
ponieważ nie były obiektami zabytkowymi. 
Właścicielem gruntów, na terenie których położone są cmentarze wojenne jest 
Skarb Państwa. Mogiła rodziny Ochab znajdowała sią na cmentarzu parafialnym 
w Rudce, będącym własnością parafii rzymsko-katolickiej, natomiast mogiła 
w Leżachowie położona była na terenie lasu, będącego własnością Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 6-43, 80-83, 196-219 - TOM I) 

2. Urząd nie prowadził gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 
ustawy o ochronie zabytków. 
Z dokumentacji Urzędu wynika, że na terenie Gminy zlokalizowanych było 
16 obiektów wpisanych do rejestru zabytków (w tym cmentarze wojenne w Czercach 
i Piganach), prowadzonego przez Konserwatora Zabytków. 

Z-ca Burmistrza Pan Janusz Świt wyjaśnił m.in., że w okresie objętym kontrolą 
współpraca Gminy z Konserwatorem Zabytków, polegała na uzgadnianiu projektu 
obecnie realizowanego w kilku etapach remontu cmentarza wojennego w Czercach, 
na co uzyskała stosowną akceptację na projekcie oraz decyzję pozwalającą 
na wykonanie zaprojektowanych prac wydaną w 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46, 84-99 - TOM I) 

                                                      
11 Np. T.Sudoł, Działania militarne nad dolnym Sanem i Tanwią – region niżański, Rzeszów 2015 r.   
12 Strony Urzędu Miasta – zakładka Z dziejów miasta wojny i rozbiory: http://www.sieniawa.pl/Site?param=21  
13 W artykule Cmentarze okręgu Sieniawa (autor S.Kułacz), zamieszczonym w numerze 6(31)2011 wydawnictwa 
Skarby Podkarpackie na temat tego obiektu zapisano m.in. że cmentarz wojenny (liczba pochowanych 500) 
został przekształcony w grekokatolicki, a na południowym skraju działki zachowały się fragmenty pierwotnego 
wału ziemnego stanowiącego ogrodzenie. Z kolei zdjęcia zamieszczone na stronie: 
http://www.sieniawa.neostrada.pl/CzerwonaW.html wskazują na obecność w tym miejscu ceglanych tabliczek 
nagrobnych. Na możliwość istnienia w tym miejscu pochówków żołnierskich (być może również po ekshumacji 
na cmentarz w Czercach), wskazuje również opinia biegłej powołanej w niniejszej kontroli (str. 9, przypis 9).  
14 Strona przywołana w przypisie 12. 
15 Z.Boczar, Pamięć o leśnym mogiłach 31 października 2013 r. - ww.krosno.lasy.gov.pl/widget/aktualnosci/-
/asset_publisher/1M8a/content/pamiec-o-lesnych-mogilach/maximized#.W0NOE6JA60U, wykaz Leśnicy którzy 
ponieśli śmierć w latach wojny i prześladowań 1938-1949 na terenie RDLP w Krośnie: 
www.krosno.lasy.gov.pl/documents/149008/33416974/Martyrologium+leśników+Rzeszowszczyzny/d3259eab-
99ab-9812-83b1-aa1c734605c3 przy czym zawarta tam informacja o pochowaniu „w grobowcu” może  
wskazywać, że stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych nie jest to grób wojenny.  



 

6 

3. Gmina uwzględniła ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przy sporządzaniu 
i aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Sieniawa16 oraz Strategii Rozwoju Miasta i Gminy, stosownie do 
wymogu wynikającego z art. 18 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sieniawa na lata 2015 – 2021, przyjęta została 
uchwałą Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 24 czerwca 2016 r.17 W pkt 2.6. Strategii, 
Kultura i Turystyka, zawarto m.in. ogólne informacje dot. walorów turystyczno-
przyrodniczych i bazy rekreacyjno-sportowej Gminy oraz informacje, że na terenie 
gminy znajdują się dobrze zachowane zabytki kulturowe i architektoniczne, w tym: 
Zespół Klasztorny Dominikanów, Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela, Pałac 
Czartoryskich, Rodowa Krypta Czartoryskich, Ratusz oraz pozostałości murowano-
ziemnych fortyfikacji miejskich spełniających funkcje obronne. Ponadto, w pkt 5.3 
Strategii, Obszary cele oraz zadania, wyznaczono cztery kluczowe obszary, 
w których sformułowano zadania operacyjne. Jednym z tych zadań jest zachowanie 
i ochrona walorów środowiska przyrodniczego oraz wykorzystanie potencjału gminy 
w rozwój turystyki i usług rekreacyjno-wypoczynkowych, w którym przewidziano cel 
operacyjny, Wspieranie rozwoju agroturystyki i działalności kulturalnej oraz 
określono zadania, w tym m.in.: remont i rewitalizacja kościoła pw. Jana Chrzciciela 
w Sieniawie, rewitalizacja zabytkowych fortów obronnych w Sieniawie, rewitalizacja 
zabytkowego spichlerza w Sieniawie oraz dbałość o zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. 
W Strategii nie było zapisów na temat ochrony zabytkowych cmentarzy wojennych 
w Czercach i Piganach i opieki nad nimi. 

Burmistrz wyjaśnił m.in., że w Strategii cmentarze wojenne nie zostały 
uwzględnione, jako cele priorytetowe w najbliższy okresie planowania. Zadania 
w tym zakresie odłożono w czasie planując ich realizację w kolejnym dokumencie 
strategicznym. 

(dowód: akta kontroli str. 47-79 - TOM I) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Sieniawa, przyjęte uchwałą Nr XXXI/258/98 Rady Miasta i Gminy Sieniawa 
z dnia 16 czerwca 1998 r., zmienione uchwałą Nr VI.60.2011 Rady Miejskiej 
w Sieniawie z dnia 16 maja 2011 r. zawierało zapisy o kierunkach i zasadach 
ochrony dóbr kultury. 
W części II Studium, Kierunki zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Sieniawa, pkt 4 Kierunki i zasady ochrony dóbr kultury, podano, że spośród licznych 
zespołów i obiektów historycznych na obszarze gminy ochroną należy objąć m.in. 
cmentarze wojenne w Czercach i Piganach, objęte strefą ochrony konserwatorskiej 
„K” – ochrony krajobrazu, w której obowiązuje zachowanie ukształtowania terenu, 
zieleni i drzewostanu18. 

(dowód: akta kontroli str. 65-75 - TOM I) 

Na terenie Gminy obowiązywały 4 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). Żaden z mpzp nie obejmował swym zasięgiem i nie odnosił 
się do mogił i cmentarzy wojennych. 
W latach 2015 – 2018 (I kwartał) Burmistrz wydał łącznie 40 decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 182 decyzje o warunkach zabudowy. 
Żadna z tych decyzji nie odnosiła się do mogił i cmentarzy wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 76-79 - TOM I) 

                                                      
16 Dalej: Studium. 
17 Uchwała Nr XVII/105/2016, dalej: Strategia. 
18 Do strefy „K” zaliczono również cmentarze: rzymsko-katolickie w Rudce i greko-katolicki w Czerwonej Woli.  
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4., 5. Gmina nie posiadała przyjętego przez Radę Gminy gminnego programu opieki 
nad zabytkami, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. 
W Urzędzie dostępny był dokument pn. Gminny Programu Opieki nad Zabytkami, 
opracowany w dniu 25 lutego 2014 r. Program ten jednak nie został przedstawiony 
Radzie Gminy w celu jego przyjęcia, nie uzyskano również opinii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków dla tego dokumentu, do czego zobowiązuje art. 87 ust. 3 
ustawy o ochronie zabytków. 

W dokumencie tym przedstawiono m.in. uwarunkowania prawne ochrony i opieki 
nad zabytkami, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa 
kulturowego, charakterystykę zasobów i analizę stanu dziedzictwa krajobrazu 
kulturowego gminy, ocenę stanu dziedzictwa kulturowego gminy (analiza szans 
i zagrożeń), w tym zabytki rejestrowe z wyszczególnieniem cmentarza wojennego 
w Czercach i Piganach, zabytki nierejestrowe proponowane do wpisu, założenia 
programowe oraz źródła finasowania. 
Wśród priorytetów wyszczególniono m.in.: powołanie parku kulturowego, 
zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego, ochronę krajobrazu kulturowego wsi, 
dziedzictwo kulturowe, jako czynnik rozwoju turystyki oraz promocję dziedzictwa 
kulturowego w internecie. 
Dokument ten miał na celu stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony 
zabytków znajdujących się na terenie gminy Sieniawa, realizowanej w czteroletnich 
cyklach, środkami optymalnymi, dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi 
(zapisy dotyczące ochrony zabytków w planach zagospodarowania przestrzennego) 
jak też finansowanymi (przeznaczenie części budżetu na ochronę zabytków). 
Określał również kierunek podejmowanych przez gminę działań mających na celu 
szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. 
W pkt 7.2. cyt. dokumentu, Zabytki rejestrowe – ocena stanu dziedzictwa, opisano 
cmentarz wojenny Czercach i Piganach. 
Cmentarz w Czercach przedstawiono, jako obiekt niedostępny. Do obiektu prowadzi 
gruntowa droga pożarowa niedostępna dla osób postronnych. Ponadto stan 
techniczny drogi nie pozwala na przejazd autem osobowym. Ze względu na 
powyższy fakt obiekt nie spełnia swojej funkcji edukacyjnej, w rozumieniu 
kształtowania postaw patriotycznych. Działania: proponuje się wyznaczenie szlaku 
turystycznego, którym pieszo, konno, lub rowerem będzie można dotrzeć na 
cmentarz. W przedstawionym opisie nie ma wzmianki o rzeczywistym stanie 
zachowania obiektu. Również na dołączonych do dokumentu mapach 
topograficznych cmentarz w Czercach jest jedynie zaznaczony, jako cmentarz 
w lesie, ale nie jest opisany, jak inne obiekty zabytkowe, jako cmentarz wojenny 
wpisany do rejestru zabytków, a więc podlegający ochronie z urzędu. 
Cmentarz w Piganach przedstawiono m.in. jako obiekt zaniedbany, pokryty 
zdziczałą zielenią. Niedostępny dla zwiedzających. Ogrodzony. Ogrodzenie w stanie 
technicznym dobrym, jednak cechuje się niską wartością estetyczną.  
Działania: o ile zamiarem Gminy względem tego obiektu jest zachowanie go 
w stanie, w jakim się obecnie znajduje, to nie wymaga on żadnych działań. 
Proponuje się jednak, by mniej dosłownie a bardziej symbolicznie oznaczyć 
to miejsce, jako dawny cmentarz np. ogradzając go niskim murkiem, który mógłby 
też służyć, jako ławka, a niewielką powierzchnię wyłożyć kostką lub płytami 
i postawić niewielki monument. 

W związku z brakiem programu opieki nad zabytkami, Burmistrz nie sporządzał 
sprawozdań z realizacji tego programu, które powinny być przedstawiane, co 2 lata, 
Radzie Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 84-103 - TOM I) 
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6. Zgodnie z art. 2 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, groby wojenne bez 
względu na narodowość i wyznanie osób, w nich pochowanych, oraz formacje, do 
których osoby te należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym 
miejscom szacunkiem i powagą. 
Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że bezpośredni dozór nad stanem grobów 
i cmentarzy wojennych sprawują gminy, jeżeli czynności dozoru nie poruczono 
zrzeszeniom i organizacjom społecznym. 

Na podstawie porozumienia z dnia 6 kwietnia 1999 r. zawartego przez Gminę 
z Wojewodą Podkarpackim w sprawie określenia wzajemnych obowiązków 
w zakresie bieżącego utrzymania, remontów i sprawowania opieki nad cmentarzami 
i grobami wojennymi, Gmina przyjęła obowiązek bezpośredniego czuwania nad 
stanem tych obiektów oraz zabezpieczenia wykonawstwa i sfinansowania 
corocznych prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych19 i naprawy wszelkich uszkodzeń 
na cmentarzach i grobach wojennych, znajdujących się na jej terenie. Przy 
wykonywaniu prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych gmina, według ww. 
porozumienia, winna korzystać z pomocy tzw. opiekunów miejsc pamięci, na 
podstawie zawartych z nimi porozumień. 

Gmina sprawowała „bezpośredni dozór” nad stanem grobów i cmentarzy wojennych 
znajdujących się na jej terenie. Zadania te przypisano w zakresie czynności 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku podinspektora ds. drogownictwa, 
komunikacji i zamówień publicznych w Referacie Rozwoju i Gospodarki Gruntami. 
Do zadań tego pracownika należało m.in.: prowadzenie spraw związanych 
z utrzymaniem dróg, ulic, i przystanków, w tym oświetlenia ulic, placów i skwerów, 
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy i mogił wojennych oraz 
prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych. 
Z kolei zadania w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami przypisane zostały 
pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku specjalisty ds. nadzoru i rozliczeń 
inwestycji w ww. Referacie. Do zadań pracownika należało również m.in.: 
prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków 
komunalnych użyteczności publicznej, prowadzenie spraw związanych z budową 
gminnych budynków komunalnych i ich remontami, koordynowanie zadań w ramach 
funduszy pomocowych. 
Urząd dokonywał przeglądów stanu mogił i cmentarzy wojennych, na podstawie 
których ustalano potrzeby w zakresie ich utrzymania. Wyniki tych przeglądów, wraz 
z potrzebami remontowymi i konserwacyjnymi, corocznie zgłaszane były do PUW. 
W kartach obiektów grobownictwa wojennego  znajdują się pozycje: opieka 
patronacka jednak dane te są nieaktualne20. 

(dowód: akta kontroli str. 104-145 - TOM I, 231-233 TOM II ) 

Zastępca Burmistrza Pan Janusz Świt wyjaśnił, że „opiekunem” cmentarzy 
wojennych był pracownik Urzędu zatrudniony na stanowisku podinspektora ds. 
drogownictwa, komunikacji i zamówień publicznych, który dokonywał przeglądów 
(lustracji) znajdujących się na terenie Gminy obiektów i corocznie przekazywał 
informacje do Wojewody Podkarpackiego wraz z planowanymi pracami 
pielęgnacyjnymi oraz informacją o dokonanych pracach porządkowych 
wykonywanych przez pracowników leśnych Urzędu. Również mieszkańcy 

                                                      
19 Według treści porozumienia, prace te miały polegać na bieżącej pielęgnacji zieleni i zadrzewień, koszeniu 
trawników, usuwaniu chwastów, zanieczyszczeń, błota, zeschłych liści itp. oraz dekoracji z okazji Wszystkich 
Świętych oraz okolicznościowych uroczystości.  
20 Wymieniono szkoły Podstawowe w Czercach i Piganach (nieujęte w planie sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez gminę Sieniawa (uchwała Rady Miejskiej z 17 marca 2017 r. Nr 
XXV/158/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – 
Dz.Urz. Woj.Podk. z 2017 r. poz. 1288 oraz ZBOWiD (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację), działający 
do 1990 r.   
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miejscowości, w których znajdują się takie obiekty, dbali o ich wygląd, zapalali 
znicze, składali wiązanki z okazji świąt i rocznic. 

(dowód: akta kontroli str. 146-147 - TOM I) 

7. W Gminie zdiagnozowano problemy polegające na braku środków finansowych 
na bieżące utrzymanie mogił i cmentarzy wojennych. Powodowało to  ich zarastanie 
i zakrzaczanie, szczególnie cmentarza w Czercach, który jest położony w lesie i jest 
najbardziej narażony na te czynniki. 
Ponadto brak środków finansowych uniemożliwił wykonanie: alejki obsadzonej 
żywotnikami na cmentarzu wojennym w Piganach, tablic kierunkowych 
informujących o cmentarzach wojennych w Czercach i Piganach, nagrobka 
kamiennego z tablicą mogiły Ochabów w Rudce oraz tablicy z nazwiskami ofiar 
mogiły w Leżachowie. Potrzeby, w tym zakresie, ustalano na podstawie lustracji 
stanu technicznego obiektów cmentarnictwa wojennego oraz wyników kontroli 
przeprowadzonej przez pracownika PUW. Sprawozdania z utrzymania tych 
obiektów, Urząd corocznie przekazywał do PUW oraz wnioskował o przyznanie 
środków finansowych na ich utrzymanie. 

Zastępca Burmistrza Pan Janusz Świt wyjaśnił, m.in. że do roku 2006 tutejszy urząd 
otrzymywał środki z budżetu wojewody na wykonywanie prac pielęgnacyjnych 
i wykonywania oprysków środkami do zwalczania chwastów, które wstrzymywały 
odrosty drzew i krzewów, w tym również ciężkich do likwidacji drzew akacji. Po tym 
roku dokonywane były tylko prace likwidujące zakrzaczenia, ale bez większych 
efektów. Prace pielęgnacyjne (koszenie traw) na cmentarzu w m. Pigany były 
wykonywane przez Urząd jak i mieszkańców systematycznie, co spowodowało, że 
jego stan do chwili obecnej jest dobry. Również brak środków finansowych na 
remont, utrzymanie i oznakowanie mogił nie zapewnił prac, które Urząd planował 
wykonać. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149, 196-219 - TOM I) 

8. W okresie objętym kontrolą na opiekę nad grobami i cmentarzami wojennymi  
Gmina wydatkowała środki w kwocie 46.144 zł21, z czego: 
- w 2016 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 7.000 zł – kwota ta została 
wydatkowana ze środków własnych Gminy na opracowanie projektu „remontu 
cmentarza poległych żołnierzy armii Austrowęgierskiej, Niemieckiej i Rosyjskiej 
w lesie «Głażyna» z okresu I wojny światowej w miejscowości Czerce”. Projekt 
obejmował wykonanie ogrodzenia drewnianego, usunięcie zakrzaczeń wraz 
z korzeniami, odtworzenie istniejących mogił, ustawienie krzyża i kamiennej tablicy 
pamiątkowej, wykonanie ciągów pieszych i alejek, wykonanie i postawienie tablic 
informacyjnych i kierunkowych oraz uzgodnienie go z Konserwatorem Zabytków 
i Wojewodą Podkarpackim. W dniu 8 czerwca 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał 
zezwolenie na realizację powyższego projektu, odwołując się do art. 5 ustawy 
o grobach i cmentarzach wojennych. 
- w 2017 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 39.144 zł – kwota została pozyskana 
od Wojewody Podkarpackiego w ramach dotacji celowej na remont cmentarza 
z I wojny światowej w Czercach. Remont obejmował wykonanie części prac 
wynikających z powyższego projektu budowlanego. W ramach przyznanej dotacji 
wykarczowano teren cmentarza (zagajniki), wywieziono karpinę, oczyszczono teren 
cmentarza z pozostałości po wykarczowaniu, usunięto warstwę ziemi urodzajnej 
(humusu) o grubości do 15 cm, ręcznie uformowano nasypy oraz wykonano trawniki 
dywanowe, 
- w 2018 r. zaplanowano kwotę 20.000 zł na przeprowadzenie dalszych prac 
remontowych na cmentarzu wojennym w Czercach. Kwota ta została pozyskana od 

                                                      
21 Kwota ta dotyczy jedynie wyodrębnionych środków na ten cel w budżecie gminy.  
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Wojewody Podkarpackiego w ramach dotacji celowej. Do czasu kontroli, zgodnie 
z wyjaśnieniami Burmistrza, Gmina „zleciła opracowanie przedmiaru robót 
w zakresie objętym projektem oraz opracowanie kosztorysu robót po aktualnych 
cenach rynkowych”. 

(dowód: akta kontroli str. 220-261 - TOM I, 164, 173, 190-196 – TOM II) 

Zgodnie z umową z dnia 4 stycznia 2016 r. pomiędzy Gminą a firmą projektową, 
oprócz opracowania projektu cmentarza wojennego w Czercach, firma ta była 
również zobligowana do dokonania uzgodnień projektu budowlanego zarówno 
z Konserwatorem Zabytków jak i z Wojewodą Podkarpackim. 
Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego został przesłany do Wojewody 
Podkarpackiego 7 grudnia 2015 r., natomiast do Konserwatora Zabytków 14 grudnia 
2015 r., tj. przed datą podpisania umowy z wykonawcą projektu budowlanego. 

(dowód: akta kontroli str. 253-254, 262-263 - TOM I) 

[…]22, który opracował projekt budowlany cmentarza wojennego w Czercach 
oświadczył, że projekt sporządzony był przed podpisaniem umowy – w ramach 
umowy ustnej. 

(dowód: akta kontroli str. 264-265 - TOM I) 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina, po kontroli PUW odnośnie stanu cmentarzy i mogił 
wojennych, poszukiwała projektanta, który mógłby opracować projekt poprawiający 
stan cmentarza. Z powodu braku środków w budżecie projekt nie został oficjalnie 
zlecony, tylko wstępnie. Projektant rozpoczął prace projektowe i występował 
o stosowne uzgodnienia przed oficjalnym zleceniem prac, które nastąpiło 4 stycznia 
2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 266-268- TOM I) 

Wniosek przedłożony Konserwatorowi Zabytków zawierał m.in. dane adresowe 
wnioskodawcy wraz ze wskazaniem zabytku rejestrowego. Nie zawierał natomiast 
innych informacji wymaganych rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Kulturowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków23. Do 
wniosku załączony został projekt budowlany remontu cmentarza. W dokumentacji 
posiadanej przez Gminę brak było tego projektu. 
Burmistrz wyjaśnił, że Urząd: nie posiada projektu budowlanego przesłanego do 
uzgodnień, ponieważ projektant dokonywał uzgodnień przed podpisaniem umowy 
na realizację chcąc przyspieszyć wykonanie projektu. Nie wykonano kopii projektu 
przedkładanego do uzgodnień, ponieważ uznaliśmy, że przedkładany projekt może 
ulec zmianie. Oczekiwaliśmy na wersję ostateczną zatwierdzoną przez wymagane 
instytucje. 

(dowód: akta kontroli str. 263, 266-268 - TOM I) 

Decyzją Konserwatora Zabytków z dnia 19 stycznia 2016 r., Gmina uzyskała 
pozwolenie na prowadzenie prac pielęgnacyjno – rewaloryzacyjnych, 
w następującym zakresie: oczyszczenia terenu cmentarza z zakrzaczeń i korzeni, 
uzupełnienia form ziemnych mogił i kopca, obsiania ich trawą, utwardzenia 
głównych alei i ścieżek z zastosowaniem żwiru, wykonania ogrodzenia drewnianego 
(Konserwator Zabytków dopuszczał wykonanie ogrodzenia w obu wariantach 
zawartych w projekcie budowlanym), ustawienia na kopcu drewnianego krzyża 

                                                      
22 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1330 ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska. Wyłączenia tego dokonano 
ze względu na prywatność osoby fizycznej.  
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1789, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich”. 
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z tablicą epitafijną, ustawienia przy ogrodzeniu tablicy informacyjnej kierunkowej 
przy drodze 
– zgodnie z załączonym projektem budowlanym, pod warunkiem rezygnacji 
z odtworzenia czterech „mogił” przy kopcu z krzyżem pośrodku cmentarza, gdyż nie 
były to mogiły, a wtórne, nieregularne nasypy ziemne. Planowanym terminem 
wykonania prac był 2016 r. Pozwolenie zachowywało ważność do dnia 31 grudnia 
2019 r. Wydając pozwolenie Konserwator Zabytków nie obligował Gminy do 
przekazania informacji o przystąpieniu do robót nim objętych. 

(dowód: akta kontroli str. 269-270 - TOM I) 

W dniu 9 lutego 2016 r. Burmistrz powtórnie zwrócił się do PUW o uzgodnienie 
projektu budowlanego. Zgodnie z opinią PUW z dnia 2 marca 2016 r., w projekcie 
należało dokonać następujących zmian: 
- wykonać ogrodzenie w wariancie drugim, jednakże planowane ogrodzenie było za 
wysokie i zalecono jego obniżenie do maksymalnie 100-130 cm, 
- główne aleje cmentarza wyłożyć materiałem, który zabezpieczy kruszywa przed 
zapadaniem się w grunt, 
- zrezygnować z wykonania ciągów pieszych wysypanych żwirem pomiędzy 
poszczególnymi mogiłami, 
- zrezygnować z odtworzenia czterech „mogił” zlokalizowanych wokół centralnego 
kopca, na którym ustawiony zostanie krzyż oraz trójkątnych nasypów w rogach 
centralnej kwatery, gdyż uznano, że nie są to mogiły, ale nasypy ziemne, 
- zmienić proponowaną treść inskrypcji tablicy centralnej jak zostanie umieszczona 
na krzyżu24, 
- zmienić lokalizację ww. tablicy - zamiast na krzyżu wkomponować ją w głaz 
umiejscowiony u podstawy krzyża, 
- zrezygnować z tablicy informacyjnej przy cmentarzu, 
- postawić tablice kierunkowe przy drogach oraz przy dojściu do cmentarza. 

(dowód: akta kontroli str. 272-273 - TOM I) 

Projekt cmentarza wojennego w Czercach został poprawiony zgodnie z decyzją 
Konserwatora Zabytków z dnia 19 stycznia 2016 r. oraz uzupełniony o elementy 
określone przez PUW i przesłany do zaopiniowania w dniu 24 maja 2016 r. W dniu 
8 czerwca 2016 r. Wojewoda Podkarpacki zezwolił na przeprowadzenie prac 
z powołaniem na art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych. Poprawiony 
projekt budowlany nie był uzgadniany z Konserwatorem Zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 259, 274-280 - TOM I) 

W odniesieniu do prac remontowych na cmentarzu wojennym w Czercach, Gmina 
nie ubiegała się o pozwolenie na budowę. 

(dowód: akta kontroli str. 274-280, 300-301 - TOM I) 

W 2016 r. Gmina zaplanowała wykonanie projektu budowlanego remontu cmentarza 
wojennego w miejscowości Czerce. Zgodnie z umową projekt miał zostać 
sporządzony do dnia 15 września 2016 r. Projekt został opracowany przed terminem 
określonym w umowie. 
W 2017 r. Gmina zaplanowała przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu 
wojennym w Czercach. W dokumentacji remontu cmentarza wojennego w Czercach 
znajdowały się dwie umowy z różnymi datami zakończenia planowanych prac. Obie 
były podpisane zarówno przez Burmistrza, jak i Wykonawcę. Różniły się one dwoma 
elementami. W pierwszej z umów określono termin zakończenia prac na dzień 29 
września 2017 r., natomiast w drugiej na dzień 29 listopada 2017 r. Ponadto 

                                                      
24 Tablica miałaby zmienić treść z: „CZEŚĆ ICH PAMIĘCI” na tablicę o treści: „WALCZYLIŚMY PIERŚ W 
PIERŚ, RAMIĘ W RAMIĘ. OCZEKUJEMY ZMARTWYCHWSTANIA. TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE 
RÓŻNYCH NARODOWOŚCI POLEGLI W 2015 ROKU. CZERCE 2017” 
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pierwsza umowa była parafowana przez Wykonawcę prac na każdej stronie, 
natomiast druga była podpisana na ostatniej stronie, a pozostałe strony nie były 
parafowane. 
W dniu 16 listopada 2017 r. podpisano aneks do drugiej umowy wydłużając termin 
zakończenia prac z dnia 29 listopada 2017 r. na dzień 19 grudnia 2017 r. Powodem 
przedłużenia terminu wykonania prac było wstrzymanie robót przez Konserwatora 
Zabytków i Wojewodę Podkarpackiego w związku z doniesieniami o niewłaściwym 
wykonaniu prac remontowych na cmentarzu wojennym w Czercach. Prace zostały 
zrealizowane w dniu 15 grudnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 255-258, 274-280, 302-314 - TOM I) 

Prace przeprowadzone w ramach remontu cmentarza wojennego w Czercach 
zostały wykonane niezgodnie z pozwoleniem konserwatora. Gmina do nadzoru nad 
pracami nie wyznaczyła osoby posiadającej doświadczenie wymagane ustawą 
o ochronie zabytków. Nadzór nad pracami remontowymi przez pracownika Gminy 
był niewystarczający, co przyczyniło się do wykonania remontu niezgodnie 
z projektem budowlanym. 

(dowód: akta kontroli str. 269-270, 274-280, 302-307, 315-319 - TOM I) 

Zgodnie z wizją lokalną przeprowadzoną przez pracowników Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz decyzją Konserwatora Zabytków 
z dnia 20 listopada 2017 r. teren cmentarza wojennego w miejscowości Czerce 
został zniwelowany. Ze względów konserwatorskich działanie takie zastało uznane 
jako niedopuszczalne, całkowicie zacierające najważniejszy walor cmentarza – jego 
układ przestrzenny. Konserwator Zabytków nakazał Burmistrzowi przywrócenie 
zniwelowanych mogił ziemnych cmentarza do stanu poprzedniego. Prace te miały 
zostać wykonane do 30 grudnia 2017 r. W dniu 27 grudnia 2017 r. Burmistrz 
przesłał do Konserwatora Zabytków informację o zrealizowaniu prac zgodnie 
z projektem budowlanym. W dniu 5 stycznia 2018 r. została przeprowadzona 
kontrola wykonania zaleceń Konserwatora Zabytków. Ustalono, że wykonane 
zostały prace ziemne na całym obszarze cmentarza – uczytelniono aleje główne 
oraz alejki pomiędzy mogiłami, na środku usypano ziemny kopiec. Ustalono 
również, że: 
- należy pogłębić alejki pośrednie do poziomu alejek głównych, 
- alejki główne oraz  alejki pośrednie należy docelowo utwardzić żwirem płukanym, 
- należy uczytelnić poprzez pogłębienie alejki okalające krzyż dookoła – do poziomu 
alejek głównych, 
- należy maksymalnie zmniejszyć grubość podmurówki alejek głównych, obrzeża 
zaś obniżyć do poziomu nawierzchni. 

(dowód: akta kontroli str. 315-320 - TOM I) 

Burmistrz wyjaśnił, że na dzień zakończenia kontroli, prace zlecone przez 
Konserwatora Zabytków zostały wykonane w zakresie, który był objęty przedmiarem 
robót w dotychczas zrealizowanych pracach. Pozostałe zalecenia dotyczące 
podbudowy oraz usytuowania odbrzeży czy wysypania żwirem alejek zostaną 
prawdopodobnie przeprowadzone w następnym etapie realizacji zadania, jeśli wejdą 
w zakres objęty kosztorysem i przedmiarem robót. W celu realizacji drugiego etapu 
zadania zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Podkarpackim, zlecono 
opracowanie przedmiaru robót w zakresie objętym projektem oraz opracowanie 
kosztorysu inwestorskiego po aktualnych cenach rynkowych. 

(dowód: akta kontroli str. 260-261 - TOM I) 

Powołana w kontroli biegła w opinii w sprawie prawidłowości działań Konserwatora 
Zabytków wobec remontu na cmentarzu w m. Czerce w szczególności: 
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a. przedstawiła zarys historyczny budowy grobów wojennych w Galicji 
Środkowej w latach 1915-1918 przez austriacki Oddział Grobów Wojennych 
w Przemyślu25, zawierający porównanie skali działań i problemów oraz możliwości 
tego Oddziału do jego odpowiednika w Krakowie. W opisie tym wskazała m.in, że: 
− cmentarze wykonane przez Oddział w Przemyślu charakteryzują się znacznie 

mniejszym rozmachem artystycznym26 (mimo iż niejednokrotnie kryły nawet kilka 
tysięcy żołnierzy), były bowiem dziełem nieskończonym, a w wielu przypadkach 
prowizorycznym, a ich degradacja rozpoczęła się jeszcze przed II wojną światową, 

− zbiory archiwalne ww. Oddziału uległy rozproszeniu27, a większość z nich nie 
została zbadana przez polskich naukowców28, 

b. przedstawiła charakterystykę cmentarza do czasu remontu w 2017 r. 
w świetle materiałów historycznych, opisów i planów29 wskazując m.in., że: 
− wiarygodne dane o wielkości (60x50m) i liczbie pochowanych (1.514) zawiera 

raport z czerwca 1916 r. dotyczący ówczesnego powiatu Jarosław, 
− w 1993 r. założona została karta cmentarza, w której m.in. wskazano na zły stan 

cmentarza (przy jednoczesnej czytelności mogił), wnioskowano 
o przeprowadzenie prac porządkowych i remontowych, uznając jednak za zbędne 
wykonanie: dokumentacji poszczególnych nagrobków, ewidencji całości, studium 
historycznego lub inwentaryzacji30, 

− ww. prac nie wykonano, natomiast w 1996 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków 
(A-826) ze względu na układ przestrzenny charakterystyczny dla cmentarzy 
z I wojny światowej województwa przemyskiego, 

− z opisu zawartego w opracowaniach z 2001 r.31 i 2006 r.32 wynika, że układ 
cmentarza był wówczas nadal czytelny33, 

− wyniki badań terenowych z lat 2015-2016, wzbogaconych rozmowami 
z mieszkańcami zawiera publikacja z 2016 r.34, w której przedstawiono opis tego 

                                                      
25 Zwany także Inspekcją Grobów Wojennych w Przemyślu. W związku z powołaniem w 1915 r. w Ministerstwie 
Wojny 9 Wydziału Grobów Wojennych, w Galicji utworzono trzy takie Oddziały - dwa pozostałe w Krakowie (dla 
Galicji Zachodniej) i we Lwowie (dla Galicji Wschodniej).  
26 Stosowano w przeważającej części proste, skromne, zorganizowane na planie kwadratu bądź prostokąta 
cmentarze, wykonane z udziałem materiałów powszechnie dostępnych i tanich: drewna, wałów ziemnych, 
glinianych i cementowych tablic.  
27 Ich część znajduje się w zasobach instytucji i w archiwach kilku krajów: w Państwowym Archiwum 
Województwa Lwowskiego (PAWL) we Lwowie, w Österreichisches Staats Archiv (ÖStA) lub w Österreichisches 
Staats Archiv Kriegsarchiv (ÖStA.K.A) czy w Heeresgeschichtliche Museum – Militärhistorische Institut w 
Wiedniu, w Archiwum Narodowym w Przemyślu, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej oraz w Archiwum 
Narodowym w Krakowie i innych. 
28 Z aktualnych badań biegłej (maj 2018 r.) wynika, że w archiwum wiedeńskim organizacji humanitarnej 
Austriacki Czarny Krzyż zachowała się wzmianka z 1919 r., o proponowanym wolnym dostępie do wszelkich 
zasobów archiwalnych, będącym niegdyś własnością Wydziału Grobów Wojennych/Ministerstwa Wojny, dla 
przedstawicieli krajów, które odzyskały po I wojnie niepodległość, na których terenie znajdują się cmentarze, do 
rekonstrukcji wojennych cmentarzy w celach badań naukowych i do poszukiwań zaginionych żołnierzy.  
29 Biegła podkreśliła trudności w dostępie do dokumentów i fotografii, które wykluczają konwencjonalną analizę 
historii budowy cmentarzy w Galicji Środkowej, Począwszy od decyzji o utworzeniu obiektów, ekshumacji zwłok, 
zaprojektowaniu cmentarzy, czyli całego procesu twórczego. Literatura historyczna i badawcza dotycząca tego 
przedmiotu jest, choćby w porównaniu z opisami działalności Oddziału Grobów Wojennych w Krakowie, 
nieliczna i odtwórcza. W odkrywaniu i opisywaniu historii cmentarzy okręgu przemyskiego przydatne są więc 
inne środki pomocnicze jak badania terenowe, analiza porównawcza obiektów, wywiady środowiskowe, 
kwerendy w muzeach i kolekcjach prywatnych.  
Zaznaczyła również, że w dokumentach archiwalnych obiekt ten oznaczony został jako „Czerwona Wola”.  
30 Z załączonej do tej karty dokumentacji fotograficznej wynika, że istniały jeszcze wtedy relikty płyt nagrobnych.  
31 I. Zając, Cmentarze wojenne z okresu pierwszej wojny światowej z terenów powiatów: jarosławskiego, 
lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego w województwie podkarpackim, Przemyśl 2001, str. 62. 
32 B. Uliasz, Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, t. I, Rzeszów 2006, str. 315. 
33 O ile w opracowaniu z 2001 r. wspomniane jest jeszcze istnienie pojedynczych, betonowych tabliczek 
imiennych, to w pozycji z 2006 r. mowa o tym, że przepadły one bezpowrotnie.  
34 J. Kuca, O Wielkiej Wojnie w powiecie jarosławskim, Rzeszów 2016.  
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cmentarza oraz mapkę – według jej autorów – „bardzo wiernie odzwierciedlającą 
układ i ilość zachowanych mogił”35, 

c. zawarła opis przebiegu zdarzeń w okresie grudzień 2015 r. – styczeń 2018 
r. wraz z konkluzją, że do dnia 23 kwietnia 2018 r. stan cmentarza nie uległ zmianie: 
Dawny układ cmentarza nadal nie jest odzwierciedlony. Mogiły, trapezowo 
odciśnięte za pomocą drewnianych form są za niskie, zbyt płaskie i zbyt regularne w 
stosunku do oryginalnego założenia. W czterech kwaterach wyznaczonych alejami 
główną i boczną nie uwidoczniono zróżnicowania podziałów na podwójne pasy 
mogił zwróconych do siebie głowami, nie ma zróżnicowania wysokościowego 
pasów, które w oryginalnym układzie miały formę długich wałów36. 

Biegła zwróciła również uwagę, że trudno ustalić, dlaczego od momentu zauważenia 
konieczności wykonania remontu, zwlekano z jego przeprowadzeniem blisko 25 lat. 
Odnosząc się natomiast do stanu utrwalonego w publikacji z 2016 r. wskazała, że 
istniało wówczas jeszcze dobrze zachowane założenie, które przy niewielkim 
nakładzie sił można było przywrócić do stanu pierwotnego37. 

Zdaniem biegłej najważniejsze zastrzeżenia, co do prawidłowości działań Gminy 
występują w m.in. następujących obszarach: 
1. ignorowanie cmentarza w Czercach, jako zabytku chronionego prawnie; 
2. brak współpracy z organizacjami społecznymi mogącymi zyskać status 
„opiekunów miejsc pamięci”; 
3. braki i wątpliwości co do dokumentacji dotyczącej remontu cmentarza, m.in.  
- czy końcowy projekt remontu cmentarza wraz z opisem technicznym był w 2017 
roku konsultowany z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Przemyślu 
(WUOZ), 
- kosztorys planowanych prac na kwotę 137 588,50 zł zdaniem biegłej był zawyżony 
- dużą część robót w ramach zrealizowanego etapu wykonano niepotrzebnie, np. 
zaawansowane roboty ziemne skutkujące, całkowitym zniszczeniem zarysu grobów 
lub bez związku z zaleceniami konserwatorskimi  - usuwanie warstwy ziemi 
urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm,  
- brak w dokumentach przedstawionych przez Urząd należytej oceny wykonanych 
prac remontowych; 
4. brak kontroli nad pracami remontowymi, co przyczyniło się do zniszczenia 
pierwotnego założenia cmentarza: 
- wybór wykonawcy remontu, który nie był zaznajomiony z remontami 
konserwatorskimi, co zaowocowało: całkowitym zniszczeniem cmentarza, 
- wprowadzeniem na cmentarz ciężkiego sprzętu, w postaci koparki, co samo przez 
się jest wydarzeniem bez precedensu, użyciem tego sprzętu do wyrywania z mogił 
korzeni, pozostałych po wycince drzew i większych krzewów, 
- zepchnięciem nierównego po wykarczowaniu krzewów i drzew terenu na pryzmę 
w środku cmentarza, a więc zniszczeniu zachowanego do czasu remontu kształtu 
mogił, 
- stworzeniem wokół centralnego kopca 36 mogił, których, w oryginalnym 
założeniu38, nie było tak wiele, a jedynie 12, mają one znacznie mniejszy wymiar niż 
pozostałe. 

                                                      
35 W sposób czytelny układ mogił oraz ogólny stan cmentarza przedstawiają także fotografie z 2006 r. z zasobu 
Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa.  
36 Odnotowała również, że nie ustawiono krzyża, nie wykonano utwardzenia alei głównej i bocznych oraz nie 
wykonano ogrodzenia.  
37 Zwróciła również uwagę na odnotowaną w tej publikacji sugestię, że specjalistyczne badania mogły by 
pozwolić odnaleźć na większych głębokościach (zarośnięte kolejnymi warstwami roślinności) gliniane tablice.  
38 Biegła skłania się tu ku tezie dra Jana Kucy i Łukasza Zagrobelnego, którzy na planie sytuacyjnym mogił 
opublikowanym w książce „Wielka Wojna w powiecie jarosławskim” wykazali istnienie 12 mogił zlokalizowanych 
wokół krzyża, po 3 z czterech jego stron 
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- usypaniem na nowo mogił ziemnych, zgodnie z projektem budowalnym, ale 
w sposób który zaburzał pierwotne założenie cmentarza.    
- przedstawiciele Urzędu zaniedbali zleconych kontroli, nie zgłaszali rażących 
naruszeń i w porę nie zatrzymali inwazyjnych prac. 
W ocenie NIK cmentarz wojenny w Czercach od czasu wpisania go do rejestru 
zabytków w 1996 r. nie był właściwie zadbany. Miało to istotne znaczenie dla 
przygotowania i przeprowadzenia 20 lat później jego remontu. 
W związku z wpisaniem obiektu do rejestru zabytków, nie przeprowadzono wtedy, 
jak i w latach kolejnych, rzetelnej inwentaryzacji jego stanu i układu przestrzennego. 
Już wówczas znajdował się z złym stanie, ale zachowane były nie tylko niektóre 
elementy pierwotnego wyposażenia, ale przede wszystkim jego kształt.  Z upływem 
czasu zaniknęły elementy pierwotnego wyposażenia39, a kształty mogił i oraz ich 
układ ulegały zatarciu, zwłaszcza że obiekt ten znajduje się w lesie. Jednakże 
z ustaleń kontroli wynika, że jeszcze przed rozpoczęciem prac możliwe było 
określenie jego kształtu i położenia. 
Decyzję o remoncie cmentarza podjęto dopiero po kontroli Wojewody 
przeprowadzonej z 2015 r., który zalecił przeprowadzenie kompleksowego remontu 
cmentarza, w tym odtworzenie wałów mogilnych, zachowując ich podział na 
pojedyncze groby. Pierwszy etap remontu można było przeprowadzić dopiero po 
uzyskaniu środków finansowych od Wojewody tj. w roku 2017. 

W opinii biegłej (członkini Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny 
Światowej w Galicji), powierzenie takim stowarzyszeniom zadania oczyszczenia 
zarastających cmentarzy na pierwszym etapie planowanego remontu wydatnie 
przyczynia się do obniżenia kosztów odtworzenia oryginalnego wystroju cmentarzy, 
a także do właściwej ochrony tych zabytków. Stowarzyszenia te, składające się 
z lokalnych historyków i osób zainteresowanych bezpośrednio wojennymi 
wydarzeniami, nie tylko mogą uczestniczyć w oczyszczaniu miejsc pamięci 
z roślinności, ale także pomagają w zachowaniu zabytkowej tkanki cmentarza. 
W opinii biegłej, gdyby władze Gminy na wstępnym etapie remontu skorzystały 
z pomocy stowarzyszeń bądź społeczników40 może nie doszłoby do zatarcia 
założeń cmentarza. 

Z uzyskanej opinii biegłej, wynika że mimo znacznej i niewłaściwej ingerencji 
w substancję zabytkowego cmentarza w Czercach, w tym zmianach w liczbie 
i układzie mogił, można przynajmniej w części przywrócić jego pierwotne założenia. 
Z zaleceń sformułowanych w ww. opinii w tym zakresie wynika, że:  
1. Zamiast pogłębiać i uczytelniać aleje poprzez wykopy, logiczniejsze byłoby 
ich uczytelnienie przez naddanie ziemi na mogiłach i ręczne sformowanie dawnych 
mogił w zaokrąglonym kształcie, przy jednoczesnym odtworzeniu zarysu ciągów 
podwójnych wałów ziemnych, na których były usytuowane41. Zniknęłoby wtedy 
wrażenie obecnej struktury cmentarza, związanej z kształtem nadanym mogiłom, 
a jednoczesne podniesienie ich wysokości. Przy tych pracach konieczna byłaby 
weryfikacja planu sytuacyjnego cmentarza z planem zawartym w publikacji z 2016 r.  
2. Weryfikacji wymaga lokalizacja 36 mogił wokół krzyża, gdyż z pewnością nie 
było ich aż tyle – według biegłej powinno być 1242. 

                                                      
39 Z opinii biegłej wynika, że być może zachowały się one w pobliżu cmentarza albo na większych 
głębokościach. W tym drugim przypadku  do potwierdzenia tego potrzebne byłyby specjalistyczne prace, których 
przeprowadzenie nie powinno naruszać spoczynku osób pochowanych.   
40 Na przykład Stowarzyszenia “Hołd Zabytkom”, które w Radawie w latach 2015-2016 wykonało remont 
niewielkiego przykościelnego cmentarza wojennego.  
41 Biegła zwróciła uwagę, że każda ingerencja w głąb mocno przekształconego pola grobowego jest ryzykowna 
i niedopuszczalna.  
42 Po trzy z czterech stron krzyża. 
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3. Biegła przychyla się do pomysłu umieszczenia bramy wejściowej od strony 
bocznej drogi leśnej43.  
4. Pobocze drogi leśnej można wykorzystać jako parking dla odwiedzających.  
5. Odnalezione cementowe wsporniki powinny, za zgodą przedstawicieli 
WUOZ,  powrócić na teren cmentarza44.  
6. Należałoby przeszukać najbliższe otoczenie cmentarza pod względem 
odnalezienia innych oryginalnych elementów (fragmentów tabliczek oraz 
wsporników), które mogą się znajdować w lesie45.  
7. Umieszczanie na cmentarzu głazu, jako podstawy tablicy pamiątkowej, nie 
jest  właściwym pomysłem46.  

8. Dobrym pomysłem jest planowany sposób ogrodzenia (jego wygląd 
i materiał), gdyż stanowi to nie tylko ochronę dla cmentarza, ale również pewnego 
rodzaju powrót do stanu pierwotnego.  

Biegła sformułowała również uwagi ogólne, m.in. o przedstawionej poniżej treści, 
które NIK przedstawia dla zapobiegania podobnym problemom, jak zaistniałe przy 
remoncie ww. obiektu. 
1. Lekceważone są cmentarze (które przez wiele lat nie podlegając ochronie, 
uległy zniszczeniu, a pozostały na nich tylko ziemne mogiły), uznawane za ruiny bez 
cech zabytku. Tymczasem nawet mocno zaniedbany czy zrównany z ziemią 
cmentarz może być dla historyków skarbnicą informacji. Dogłębne zbadanie jego 
struktury może przyczynić się do wzbogacenia wiedzy nie tylko o architekturze 
obiektu, ale także o osobach, które na nim spoczywają. 
2. Dążenie, aby mając na względzie łatwe i tanie utrzymanie cmentarzy do 
uproszczenia dawnych założeń i próba ich zamiany (wzorem państw zachodnich) na 
równe, łatwe do szybkiego wykaszania trawniki jest podejściem błędnym. Wynika 
ono z niewiedzy i nieznajomości zasad tworzenia cmentarzy wojennych na terenie 
dawnej Galicji. Obiekty te, właśnie poprzez swą różnorodność, moment, w którym 
zostały utworzone (lata I wojny światowej), są niezwykłymi świadectwami historii 
i dowodem humanizmu budowniczych, którzy w sposób godny i ogromnym 
nakładem sił i środków pochowali na tym terenie tysiące żołnierzy. 

(dowód: akta kontroli str. – 1-48, 218-243 - TOM II) 

Odnośnie użycia ciężkiego sprzętu podczas prac remontowych, wykonawca zeznał, 
że: Prace na grobach były wykonywane ręcznie. Nie było wykonywane wkopy 
w głąb grobów. Nie było takiej potrzeby, a byłby to tylko kłopot, w przypadku 
wykopania szczątek lub jakiś przedmiotów. Nadmiar ziemi na pryzmę zsypany 
został przy pomocy koparko-spycharki. Poruszała się po alejkach, za jej pomocą 
spychana (przesuwana) była ziemia z alejek, również na środek cmentarza. 
Uważałem, że nie ma przeszkód aby w tym zakresie użyć takiego sprzętu. Skoro to 

                                                      
43 W opinii dotyczącej działań Konserwatora Zabytków stwierdziła, że otworzenie oryginalnego wystroju 
cmentarza powinno wiązać się z odtworzeniem oryginalnego wejścia na cmentarz poprzez umiejscowienie tam 
bramki wejściowej.  Jednak ponieważ wejście to nie było dawno używane, a  jego otoczenie dawnego wejścia 
zarosło, należy uznać, że jest to obecnie niemożliwe. Wskazane jednak byłoby zaznaczenie dawnego wejścia 
poprzez umieszczenie swego rodzaju atrapy bramy w dawnym jej miejscu i zorientowanie ramion krzyża czołem 
do dawnej bramy, zachowując pierwotną orientację założenia.   
44 Należy rozważyć ponowne ich wyeksponowanie w dogodnym miejscu. Najlepiej nadawało by się na to 
otoczenie drewnianego krzyża. Jednak najpewniej tam umieszczona zostanie w tablica pamiątkowa. Może więc 
powinny znaleźć się na wybranych mogiłach wokół krzyża (jeśli żołnierz pochowany był „nogami do krzyża”, 
zagłówki powinny znaleźć się „u wezgłowia” mogiły, w górnej jej części). Z uwagi na to, że znane są dwa 
nazwiska pochowanych na cmentarzu żołnierzy (Heinrich Hansen i Johann Mink), biegła proponuje odtworzyć 
gliniane tabliczki z ich nazwiskami i wyeksponować na mogiłach skupionych wokół krzyża. 
45 Biegła sugerowała również, aby dowiedzieć się gdzie została wywieziona wierzchnia warstwa ziemi zebrana 
z cmentarza, gdyż także tam mogą znajdować się jeszcze fragmenty nagrobnych artefaktów. Jednakże 
wykonawca zeznał, że nie wywoził ziemi z terenu cmentarza.  
46 Pojedyncze głazy, jako podstawy do tablic inskrypcyjnych nie są charakterystyczne dla zespołu cmentarzy na 
tym terenie. W związku z tym lepiej byłoby umieścić taką tablicę na betonowej podstawie u stóp krzyża.  
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są alejki, to nie ma tam grobów i można po nich jeździć. Nie było natomiast mowy 
o tym, aby koparko-spycharka wjeżdżała na teren grobów. Nie była na pewno też 
używana do wyciągania humusu z grobów. 

(dowód: akta kontroli str. – 180-183 - TOM II) 

W trakcie oględzin biegła wraz z kontrolerem przeprowadzającym kontrolę w Gminie 
odnaleźli na obrzeżach cmentarza wojennego w Czercach dwa betonowe elementy, 
stanowiące najprawdopodobniej składniki pierwotnego wyposażenia tego cmentarza 
– podstawki pod imienne tabliczki. Elementy te zostały przekazane protokolarnie do 
Urzędu. O fakcie tym powiadomiony został Konserwator Zabytków, wraz z prośbą 
o przesłanie informacji o wynikach postępowania wyjaśniającego. Do czasu 
zakończenia kontroli, Konserwator Zabytków nie przedstawił takiej informacji.  

(dowód: akta kontroli str. 49-58, 244-245 TOM II) 

9. W dniu 13 listopada 2014 r. pracownicy Urzędu przesłali do PUW m.in. informacje 
o planowanych środkach finansowych i zadaniach rzeczowych w zakresie 
cmentarnictwa wojennego w 2015 r. Urząd wnioskował o środki na konserwację 
cmentarzy w miejscowościach Pigany i Czerce w wysokości 4.000 zł (po 2.000 zł na 
każdy cmentarz. Środki te miały być przeznaczone na prace konserwacyjno-
pielęgnacyjne. Gmina nie uzyskała środków na realizację prac. 
W informacji przesłanej do PUW w dniu 30 listopada 2015 r., Gmina wnioskowała 
o środki w kwocie 14.200 zł na: zakup i montaż tablic kierunkowych przy 
cmentarzach wojennych w miejscowości Czerce i Pigany oraz mogile w Leżachowie 
– 2.500 zł, wykonanie alejki wysypanej kamieniem dekoracyjnym na cmentarzu 
wojennym w Piganach – 5.700 zł, wykonanie nagrobka kamiennego z tablicą - 
mogiła na cmentarzu w Rudce – 4.500 zł, wykonanie tablicy z imionami 
i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar terroru – 1.500 zł. Gmina nie uzyskała środków 
na ww. zadania. 

W informacji przesłanej do PUW w dniu 1 grudnia 2016 r., Gmina wnioskowała 
o środki w kwocie 150.788,50 zł. Kwota ta miałaby być przeznaczona na: 
przeprowadzenie prac na cmentarzu wojennym w miejscowości Czerce zgodnie 
z projektem budowlanym i kosztorysem – 137.588,50 zł, zakup i montaż tablic 
kierunkowych przy cmentarzu wojennym w miejscowości Pigany oraz mogile 
w Leżachowie – 1.500 zł, wykonanie alejki wysypanej kamieniem dekoracyjnym na 
cmentarzu wojennym w Piganach – 5.700 zł, wykonanie nagrobka kamiennego 
z tablicą - mogiła na cmentarzu w Rudce – 4.500 zł, wykonanie tablicy z imionami 
i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar terroru – 1.500 zł. Gmina otrzymała dotację 
celową na zadania związane z remontem cmentarza z I wojny światowej 
w Czercach w kwocie nie większej niż 40.000 zł. Dotacja ta została uzyskana przez 
Gminę na podstawie porozumienia z dnia 21 lutego 2017 r. pomiędzy Burmistrzem 
a Wojewodą Podkarpackim. Na pozostałe zadania Gmina nie uzyskała 
dofinansowania. 

W informacji przekazanej do PUW w dniu 18 grudnia 2017 r., Gmina wnioskowała 
o środki w kwocie 112.176,29 zł. Środki te miałyby być przeznaczone na: wykonanie 
prac remontowych cmentarza wojennego w Czercach (kolejny etap prac) – 
96.276,29 zł, zakup i montaż tablic kierunkowych przy cmentarzu wojennym 
w miejscowości Pigany oraz mogile w Leżachowie – 2.700 zł, wykonanie alejki 
wysypanej kamieniem dekoracyjnym na cmentarzu wojennym w Piganach – 6.700 
zł, wykonanie nagrobka kamiennego z tablicą - mogiła na cmentarzu w Rudce – 
4.500 zł, wykonanie tablicy z imionami i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar terroru 
– 2.000 zł. Gmina uzyskała dotację celową na wykonanie prac remontowych na 
cmentarzu wojennym w Czercach w wysokości 20.000 zł na podstawie 
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porozumienia podpisanego w dniu 21 marca 2018 r. Do dnia zakończenia kontroli 
kwota ta nie została wydatkowana. 

(dowód: akta kontroli str. 196-219 – TOM I) 

Z informacji przekazywanych do PUW wynika również, że: 
- w 2015 r. wydatkowano kwotę 3.000 zł. Została ona poniesiona na koszenie traw, 
wycinkę zakrzaczeń oraz na składane na cmentarzu wiązanki i znicze oraz na prace 
pielęgnacje pomnika w Piganach, 
- w 2016 r. wydatkowano kwotę 9.000 zł. Za tą kwotę Urząd zlecił wykonanie 
projektu budowlanego cmentarza w Czercach (7.000 zł) oraz dokonał koszenia traw, 
wycinki zakrzaczeń oraz przeznaczył środki na złożone wiązanki i znicze oraz 
poddano pielęgnacji pomnik znajdujący się na cmentarzu w miejscowości Pigany 
(2.000 zł), 
- w 2017 r. wydatkowano kwotę 40.614 zł. Za tą kwotę Urząd przeprowadził I etap 
remontu cmentarza z I wojny światowej na terenie miejscowości Czerce (39.144 zł - 
kwota ta została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego w formie dotacji), 
dokonał koszenia traw, wycinki zakrzaczeń oraz pielęgnacji pomnika (1.500 zł). 
Powyższe wydatki nie były wyodrębnione w ramach ewidencji księgowej 
i realizowanych zadań, a ich wartości stanowią szacunek opracowany w związku 
z przekazywaniem informacji do PUW.  
Ponadto Gmina na 2018 r. zaplanowała przeprowadzenie dalszej części prac na 
cmentarzu wojennym w miejscowości Czerce. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 
20.000 zł. W ramach tej kwoty Gmina planuje wykonać ścieżki na cmentarzu oraz 
postawić krzyż na kopcu zlokalizowanym w centralnym punkcie cmentarza. Na 
dzień zakończenia kontroli nie zostały przeprowadzone w tym temacie żadne prace. 
Przekazywane informacje zostały sporządzone nierzetelnie. 

(dowód: akta kontroli str. 196-219 – TOM I) 

10. Zgodnie z zapisami § 10 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 
euro47, w odniesieniu do opracowania projektu remontu cmentarza wojennego 
z I wojny światowej w miejscowości Czerce Gmina nie stosowała powyższego 
regulaminu (kwota wydatkowana na opracowanie projektu – 7.000 zł). W przypadku 
wyłonienia wykonawcy przeprowadzenia remontu cmentarza w miejscowości 
Czerce, Gmina przeprowadziła postępowanie na podstawie powyższego 
regulaminu. 
W dniu 25 maja 2017 r. pracownicy Urzędu wysłali zapytanie ofertowe dotyczące 
przeprowadzenia „remontu cmentarza z I wojny światowej w Czercach” do sześciu 
firm. W wyznaczonym terminie ofertę złożyła jedna firma na kwotę brutto 39.114 zł. 
Umowa została podpisana w dniu 10 lipca 2017 r. Zgodnie z umową, termin 
zakończenia prac miał nastąpić z dniem 29 września 2017 r. Wybór wykonawcy 
został dokonany zgodnie z obowiązującymi w Gminie wewnętrznymi procedurami 
udzielania zamówień publicznych. Dokonując wyboru wykonawcy, Gmina nie brała 
pod uwagę doświadczenia wykonawcy przy realizacji prac przy zabytkach i na 
cmentarzach wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 302-309 – TOM I, 59-64, 197-215 – TOM II) 

W związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Podkarpackiego na 
przeprowadzenie remontu cmentarza wojennego w miejscowości Czerce oraz 
podpisanym porozumieniem, Gmina prowadziła wyodrębnioną ewidencję dochodów 
i wydatków na podstawie § 4 pkt 6 Porozumienia Wojewody Podkarpackiego z dnia 

                                                      
47 Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0050.29.2014 Burmistrza z dnia 22 kwietnia 2014 r. 
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta   Gminy w Sieniawie „Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 30.000 euro”. 
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21 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia zadań, przyznawania dotacji i ustalenia 
wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz 
sprawowania bieżącej opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. 

(dowód: akta kontroli str. 65-79 – TOM II) 

W dokumentacji posiadanej przez Gminę, znajdowała, się również umowa, w której 
termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 29 listopada 2017 r., co 
zostało opisane w pkt 8 wystąpienia pokontrolnego. W dniu 15 listopada 2017 r. 
został podpisany aneks do umowy przedłużający wykonanie prac w terminie do 
19 grudnia 2017 r. Wszelkie poprawki wykonane przez Wykonawcę na zlecenie 
Konserwatora Zabytów zostały dokonane na koszt Wykonawcy. Protokół odbioru 
robót został podpisany w dniu 15 grudnia 2017 r. Pomimo, że Konserwator 
Zabytków uznał, że prace zostały wykonane niezgodnie z wydanym pozwoleniem 
Gmina odebrała roboty jako wykonane bez usterek. Za przedmiot zamówienia 
Wykonawca uzyskał wynagrodzenie w kwocie wynikającej z podpisanej umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 310-319 – TOM I, 70-77, 80-176 – TOM II) 

Gmina nie wykonała części zobowiązań dotyczących przyznanej dotacji na remont 
cmentarza wojennego w Czercach określonych w § 4 Porozumienia w sprawie 
powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków 
w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad 
cmentarzami i mogiłami wojennymi. 

(dowód: akta kontroli str. 274-301 TOM I, 65-69 – TOM II) 

11. W latach 2015 – 2018 (I kwartał) w Gminie nie przeprowadzano kontroli 
dotyczących wykorzystania środków dotacji przeznaczonej na odbudowę, 
utrzymanie i zabezpieczenie grobów i cmentarzy wojennych. 

W 2015 r. PUW przeprowadził w Urzędzie kontrolę stanu zachowania i utrzymania 
obiektów grobownictwa wojennego, zlokalizowanych na terenie Gminy, 
wraz z określeniem potrzeb remontowych. 
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że: 
1) Stan techniczny cmentarza w Czercach jest zły, wymaga przeprowadzenia 
kompleksowego remontu. Wskazano, że prace powinny być poprzedzone 
inwentaryzacją stanu obecnego (ilość i kształt mogił) oraz wykonaniem dokładnego 
planu cmentarza z wszystkimi elementami jego urządzenia (mogiłki, alejki, wał 
ogrodzeniowy), która umożliwi wykonanie dokumentacji remontowej. 
2) Stan cmentarza w Piganach dobry, należy usunąć zieleń wysoką, rosnącą przy 
dojściu do pomnika i zastąpić ją niskimi żywotnikami oraz celowe byłoby ustawienie 
tablicy informacyjnej i kierunkowej. 
3) W przypadku mogiły zbiorowej ofiar terroru w Leżachowie stan techniczny 
zadowalający, należałoby przeprowadzić niewielkie prace porządkowe oraz celowe 
byłoby umieszczenie tablicy informacyjnej z nazwiskami ofiar. 
4) Grób rodziny Ochabów w Rudce znajduje się w złym stanie technicznym. 
Celowym byłoby przeprowadzenie remontu i wykonanie nowego nagrobka 
kamiennego z tablicą. 
5) Podczas kontroli nie odnaleziono w terenie mogiły zbiorowej ofiar terroru 
w Sieniawie, nie określono zatem sposobu jej urządzenia i stanu zachowania. 
Wydano następujące zalecenia: 
1) Cmentarz z I wojny światowej w Czercach wymaga pilnych i kompleksowych prac 
remontowych, w tym należy: 
- wybudować trwałe ogrodzenie cmentarza, korespondujące z jego leśnym 
otoczeniem, 
- gruntownie usunąć krzaki wraz z korzeniami, 
- odtworzyć wały mogilne, zachowując ich podział na pojedyncze groby, 
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- ustawić na centralnym kopcu, wysoki krzyż drewniany z tablicą pamiątkową, 
- wykonać ciągi piesze – alejki, 
- ustawić przy cmentarzu tablicę informacyjną i pamiątkową, 
W wystąpieniu wskazano, że wszystkie ww. prace mogą zostać sfinansowane 
z budżetu Wojewody i Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, oraz że należy 
niezwłocznie podjąć prace w kierunku opracowania dokumentacji remontowej 
obejmującej ww. zadanie. 
2) Przy wszystkich obiektach grobownictwa wojennego powinny zostać ustawione 
tablice informacyjne, 
3) W najbliższej przyszłości celowym byłoby przeprowadzenie remontu cmentarza 
z I wojny światowej w Piganach oraz mogiły zbiorowej w Leżachowie. 
4) Należy zlokalizować w terenie grób ofiar terroru w Sieniawie i przekazać 
sprawozdanie o stanie jego zachowania i urządzenia, wraz z dokumentacją 
fotograficzną, 
5) Należy zaktualizować dokumentację ewidencyjną obiektów grobownictwa 
wojennego. Kopie kart ewidencyjnych powinny zostać przesłane do Wydziału 
Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie. 

W odpowiedzi na wydane zalecenia Burmistrz poinformował Wojewodę48, że podjęto 
działania zmierzające do przywrócenia obiektom grobownictwa wojennego dobrego 
stanu technicznego, w tym m.in.: 
1) Cmentarz poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej w miejscowości Czerce, 
zaplanowano na 2016 r. środki pozwalające na opracowanie projektu obejmującego 
wybudowanie ogrodzenia, usunięcie zakrzaczeń wraz z korzeniami, odtworzenie 
istniejących mogił, ustawieniu krzyża na centralnym kopcu z tablicą pamiątkową, 
wykonanie ciągów pieszych – alejek, wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych 
i kierunkowych oraz niezbędnych dokumentów, zgłoszeń, uzgodnień i pozwoleń. 
Wskazano również, że po opracowaniu projektu remontu cmentarza złożony 
zostanie wniosek o dotację celową Wojewody na rok 2017. 
2) Cmentarz wojenny poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej w Piganach, 
złożono wniosek o finansowanie ze środków Wojewody na rok 2016 wykonania prac 
polegających na wykonaniu alejki od wejścia do centralnej części pomnika. 
Wskazano, że zostaną wykonane i ustawione tablice kierunkowe umożliwiające 
zlokalizowanie cmentarza. 
3) Złożono wniosek o finansowanie ze środków Wojewody na rok 2016 prac 
remontowych przy mogile zbiorowej w Leżachowie, polegających na wykonaniu 
i zamontowaniu tablicy z imionami i nazwiskami zidentyfikowanych ofiar. Wskazano, 
że zostaną przeprowadzone prace porządkowe i ustawione tablice kierunkowe 
umożliwiające zlokalizowanie mogiły. 
4) Złożono wniosek o finasowanie ze środków Wojewody na rok 2016 prac 
polegających na wykonaniu nowego nagrobka kamiennego mogiły Ochabów wraz 
z tablicą. 
5) Pomimo usilnych starań i kilkudniowych nie udało się zlokalizować mogiły 
zbiorowej ofiar terroru na cmentarzu parafialnym w Sieniawie. 
6) W latach następnych po opracowaniu i uzgodnieniu dokumentacji zostaną 
przeprowadzone remonty: cmentarza w miejscowości Pigany oraz mogiły zbiorowej 
w Leżachowie. 

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody, Gmina przystąpiła do remontu  
cmentarza z okresu I wojny światowej w Czercach (co opisano powyżej w pkt 8-10 
wystąpienia pokontrolnego). 
 Wykonano też drobne prace porządkowe i pielęgnacyjne, polegające koszeniu 

                                                      
48 Pismo z dnia 11 grudnia 2015 r. znak: RG 7041.6.2015 
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trawników i usuwaniu zakrzaczeń m.in. na cmentarzu w Piganach. Nie wykonano 
tablic informacyjnych i kierunkowych przy obiektach grobownictwa wojennego, tablic 
z imionami ofiar mogiły w Leżachowie i Rudce oraz nowego nagrobka mogiły 
Ochabów, z uwagi na nieuzyskanie od Wojewody środków finansowych na ich 
realizację. 

(dowód: akta kontroli str. 150-170, 196-219 – TOM I) 

12. W dniu 9 maja 2018 r. przeprowadzono oględziny następujących obiektów: 
1) Cmentarz wojenny w Czercach położony w lesie, na działce ewidencyjnej nr 771 
o pow. 0,35 ha własności Skarbu Państwa. Wpisany do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 1996 r., 
znak: PSOZ - I - 4049/3/96, pod numerem A/826. 
2) Cmentarz wojenny w Piganach, położony na działce ewidencyjnej nr 76 o pow. 
0,36 ha, własności Skarbu Państwa. Wpisany do rejestru zabytków decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z dnia 23 kwietnia 1996 r., 
znak: PSOZ - I - 4049/3/96, pod numerem A/825. 
3) Mogiła zbiorowa w Leżachowie, położona w lesie na działce ewidencyjnej nr 
689/1, własności Gminy.  
4) Mogiła zbiorowa rodziny Ochab w Rudce (5 osób), zlokalizowana na cmentarzu 
parafialnym w Rudce, na działce ewidencyjnej nr 319 o pow. 0,32 ha, własności 
Parafii Rzymsko-Katolickiej Cieplice – Rudka. 

Ad 1) Cmentarz położony na terenie lasu „Głażyna” w odległości ok. 25 m od drogi 
gminnej - asfaltowej. Cmentarz oznaczony tablicą informacyjną o treści: 
„CMENTARZ WOJENNY Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ W CZERCACH 
POCHOWANI SĄ TU ŻOŁNIERZE ARMII AUSTROWĘGIERSKIEJ, NIEMIECKIEJ 
I ROSYJSKIEJ POLEGLI W 1915”. Cmentarz w trakcie remontu. Dokonano 
odkrzaczenia i niwelacji terenu cmentarza oraz usypano nowe mogiły. Na cmentarzu 
widoczne nowe mogiły pochowanych żołnierzy w liczbie 731 z wyznaczonymi 
alejkami. Mogiły wykonane z ziemi, nieznacznie porośnięte trawą, widoczne 
samosiejki drzew. W środkowej części cmentarza uformowano ziemny kopiec, na 
którym wg dokumentacji projektowej, znajdować ma się krzyż, a obok krzyża głaz 
z tablicą pamiątkową. Na cmentarzu brak drzew i krzewów. Teren cmentarza 
nieogrodzony. Na niektórych mogiłach widoczne nieusunięte pojedyncze znicze; 

Ad 2) Cmentarz założony na planie prostokąta, na płaskim terenie. Widoczny z drogi 
powiatowej (w odległości ok. 25 m), usytuowany niedaleko zabudowań 
mieszkalnych. Cmentarz ogrodzony siatką. Brama prowadząca na teren cmentarza, 
jak również siatka ogrodzeniowa z widocznymi śladami rdzy, wymagające 
konserwacji. W jednym miejscu na odcinku ok. 5 m rozerwane ogrodzenie 
z wygiętym słupkiem. Ogrodzenie wokół cmentarza porośnięte drzewami, niemalże 
na całej długości (kilka przerw w zadrzewieniu). Stan ogrodzenia nie zabezpiecza 
terenu przed  wejściem zwierząt.  
W centralnej części cmentarza umieszczony jest krzyż, na betonowej płycie 
z ułożonymi kamiennymi głazami. Pod krzyżem, na kamiennym głazie, znajduje się 
tablica pamiątkowa z napisem o treści „CMENTARZ WOJENNY ŻOŁNIERZY ARMII 
CESARSTWA AUSTRO-WĘGIER POLEGŁYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ 
M. PIGANY”. Od bramy głównej, w kierunku krzyża, prowadzi trawiasta alejka 
porośnięta drzewami (po obu stronach). Pozostała część cmentarza z niewysoką 
trawą, bez drzew i krzewów.  
Pod krzyżem widoczne były nieusunięte znicze oraz wiklinowy kosz z resztkami 
gałęzi; 

Ad 3) W kierunku mogiły (od strony drogi wojewódzkiej nr 870) prowadzi leśna 
ścieżka. Mogiła w kształcie prostokąta, wykonana z płyty betonowej 
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z umieszczonym przy niej krzyżem metalowym, ogrodzona prętami stalowymi. Na 
płycie tablica pamiątkowa z napisem: „MOGIŁA ZBIOROWA ZAMORDOWANYCH 
PRZEZ HITLEROWCÓW W 1941 ROKU. NIECH SPOCZYWAJĄ W POKOJU”; 
Płyta betonowa porośnięta mchem z odstającym tynkiem na bocznych ścianach, 
co wskazuje na potrzebę konserwacji. Widoczne nieusunięte znicze; 

Ad 4) Teren cmentarza ogrodzony. Przy cmentarzu oraz drodze obok cmentarza 
brak informacji o mogile wojennej. 
Mogiła betonowa z krzyżem pośrodku. Nad krzyżem, wykonana z betonu tablica 
pamiątkowa o treści: „RODZINA OCHABA, OCHAB ROMAN UR. 1902 R. OCHAB 
MARIA ZD. DADNAK UR. 1902 R. S. OCHAB MIKOŁAJ UR. 3 XII 1927 R. C. 
OCHAB ANNA UR. 1930 R. S. OCHAB MICHAŁ UR. 10 VIII 1933 R. ZGINĘLI 
ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ W ROKU 1945 POKÓJ IM DUSZOM”. Napisy na tablicy 
słabo czytelne. Na płycie nagrobkowej znaczne pęknięcia betonu (podłużne 
i poprzeczne). Widoczne ślady naprawy ubytków. 
Przy drogach prowadzących do opisanych powyżej mogił i cmentarzy wojennych nie 
było znaków informacyjnych o obiektach. Na mogiłach i cmentarzach widoczne były 
ślady upamiętnienia (znicze, kwiaty). Przy tych obiektach nie było tablic i innych 
form upamiętnienia, których treść lub forma wskazywałaby, że mogły być 
dokonywane indywidualnie, bez zgody właściwych organów. Nie stwierdzono 
również napisów/rysunków o charakterze ubliżającym osobom pochowanym lub 
upamiętnionym.  
Na zabytkowych cmentarzach w Czercach i Piganach nie został zamieszczony 
znak, o którym mowa w przepisie 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków49.  

(dowód: akta kontroli str. 156-170 – TOM I) 

Burmistrz wyjaśnił, że ogrodzenie cmentarza w m. Pigany zostało uszkodzone 
prawdopodobnie w kwietniu lub maju br. Fakt uszkodzenia został zgłoszony do 
Wojewody Podkarpackiego i na rok 2019 wystąpimy o środki finansowe na naprawę 
ogrodzenia oraz konserwację. Na rok bieżący występowaliśmy o środki finansowe 
na cmentarz w m. Pigany, lecz nie otrzymaliśmy dotacji. Odnośnie mogiły zbiorowej 
w m. Leżachów był składany wniosek o dotację na wykonanie nowej tablicy 
pamiątkowej, lecz nie uzyskano stosownej dotacji. Podczas jesiennego przeglądu 
mogił, stan tynku wymienionej mogiły był dobry, dlatego nie ujęto go we wniosku. 
Wniosek taki zostanie złożony w roku bieżącym na rok 2019. 
Znicze z mogiły w Leżachowie zostaną uprzątnięte w miesiącu czerwcu podczas 
prac porządkowych oraz koszenia drogi dojścia do mogiły. […].  

(dowód: akta kontroli str. 194-195 – TOM I) 

13. Burmistrz wyjaśnił, że w latach 2015 – 2018 (I kwartał) Gmina nie informowała 
Konserwatora Zabytków o uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, ponieważ nie było 
takich przypadków. 
Mogiły wojenne w Rudce i Leżachowie nie były wpisane do rejestru zabytków 
prowadzonego przez Konserwatora Zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 171-172 – TOM I) 

14. W latach 2015 – 2018 (I kwartał) nie wystąpiły akty wandalizmu na grobach lub 
cmentarzach wojennych. 

(dowód: akta kontroli str. 156-172 – TOM I) 

15. Stwierdzone w kontroli uszkodzenie ogrodzenia cmentarza wojennego 
w Piganach (na długości ok. 5 metrów) według wyjaśnień Burmistrza miało miejsce 
w kwietniu 2018 r. Burmistrz pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (w trakcie kontroli 

                                                      
49 Przepis ten stanowi, że starosta, w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, może umieszczać 
na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie.  
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NIK), na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, 
zawiadomił PUW w Rzeszowie o uszkodzeniu dwóch przęseł ogrodzenia cmentarza 
w Piganach podając, że sprawca uszkodzenia jest nieznany, był to prawdopodobnie 
rolnik, który zaczepił sprzętem rolniczym przejeżdżając obok ogrodzenia. 
Burmistrz corocznie od roku 2015 systematycznie zgłaszał do Wydziału Polityki 
Społecznej PUW w Rzeszowie stan (uszkodzenia) mogiły w Rudce, występując 
o środki finansowe na budowę nowego nagrobka w kwocie 4,5 tys. zł. Do czasu 
kontroli NIK, Wojewoda nie przekazał środków na ten cel. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-173, 196-219 – TOM I) 

16. W latach 2015 – 2018 (I kwartał) na terenie Gminy nie było przypadków utraty 
statusu grobu wojennego w związku z pochowaniem członków rodziny.  

(dowód: akta kontroli str. 174-175 – TOM I) 

17. Burmistrz wyjaśnił, że na terenie Gminy nie występowały przypadki 
indywidualnych upamiętnień na grobach i cmentarzach wojennych, co zostało 
potwierdzone w trakcie oględzin przeprowadzonych w dniu 9 maja 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 156-175 – TOM I) 

18. W dokumentacji Urzędu nie było materiałów świadczących o upowszechnianiu 
wśród obywateli wiedzy na temat zasad postępowania w przypadku odnalezienia 
dowodów mogących świadczyć o istnieniu grobu wojennego. 

Burmistrz wyjaśnił, że Gmina upowszechniała wśród obywateli wiedzę na temat 
zasad postępowania w przypadku odnalezienia dowodów mogących świadczyć 
o istnieniu grobu wojennego, wiedza taka była przekazywana ustnie podczas 
zbierania informacji na temat istniejących mogił oraz cmentarzy wśród ludności. 
W ocenie Burmistrza stan wiedzy społeczeństwa w tym zakresie jest wysoki. 

(dowód: akta kontroli str. 174-175 – TOM I) 

19. W latach 2015 – 2018 (I kwartał), na terenie Gminy nie było przypadków 
odnalezienia dowodów wskazujących na istnienie grobu lub cmentarza wojennego, 
na terenie należącym do osób prywatnych, niezainteresowanych stworzeniem 
cmentarza wojennego lub na terenie trudno dostępnym, np. kompleksu leśnego. 

(dowód: akta kontroli str. 192-193 – TOM I) 

20. W okresie objętym kontrolą, do Urzędu wpłynęły dwie skargi dotyczące 
problematyki grobów i cmentarzy wojennych, złożone przez mieszkańca 
miejscowości Czerce. 
Pierwsza skarga została złożona w dniu 26 października 2015 r. i dotyczyła złego 
stanu cmentarza w miejscowości Czerce (las Głażyna) oraz mogiły pomordowanych 
anonimowych bohaterów za wolność pod Sieniawą. 
W odpowiedzi na skargę Burmistrz poinformował wnioskodawcę50, że zostały 
wykonane prace porządkowe na cmentarzu w miejscowości Czerce, polegające na 
wycince zakrzaczeń, a w przyszłości w miarę posiadanych środków zostanie 
wykonane: odkorzenianie gruntu, odtworzenie wałów mogilnych, wykonanie ciągów 
pieszych, ogrodzenie oraz ustawienie krzyża drewnianego na centralnym miejscu 
cmentarza. Odnośnie mogiły zbiorowej Burmistrz wskazał, że  jest ona w stanie 
dobrym (ogrodzona i pielęgnowana każdego roku) i nie wymaga wykonywania 
jakichkolwiek prac. 
Druga skarga z dnia 3 listopada 2017 r.51, adresowana do Wojewody 
Podkarpackiego, dotyczyła dewastacji tego samego cmentarza wojennego 
w Czercach, podczas dokonywania jego renowacji. Pismem z dnia 6 listopada 

                                                      
50 Pismo z dnia 28 października 2015 r. znak: RG 7041.5.2015. 
51 Wpływ do Urzędu w dniu 3 listopada 2017 r. 
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2017 r.52 skarga ta przekazana została według właściwości Wojewodzie 
Podkarpackiemu. 
Wojewoda Podkarpacki w odpowiedzi na przesłaną interwencję53 wskazał, że 
zarówno decyzja Konserwatora Zabytków jak i zezwolenie Wojewody (pismo z dnia 
2 marca i 8 czerwca 2016 r.) określające zakres prac przewidzianych do wykonania 
podczas remontu cmentarza, przewidywały m.in. odtworzenie – uczytelnienie 
istniejących mogił poprzez uzupełnienie ich form ziemnych i obsianie trawą oraz 
utwardzenie głównej alei. Wykonanie powyższych prac nie wymagało dewastacji 
całości założenia i likwidacji oryginalnych, historycznych mogił. W związku 
z powyższym Wojewoda zwrócił się do Urzędu o niezwłoczne podjęcie działań 
zmierzających do przywrócenia pierwotnego urządzenia mogił w formie wysokich 
ziemnych kopców.  

(dowód: akta kontroli str. 176-191 – TOM I) 

W związku m.in. z powyższym pismem Wojewody prace zostały wstrzymane. 
Burmistrz pismem z dnia 30 listopada 2017 r. wystąpił o przedłużenie terminu 
rozliczenia dotacji do 20 grudnia 2017 r. Jednocześnie poinformował, że na 
spotkaniu w dniu 29 listopada 2017 r. z udziałem wykonawcy i przedstawiciela 
WUOZ ustalono zakres prac, jaki należy wykonać aby dokonać odbioru i rozliczenia 
inwestycji. Podniósł również m.in. że projekt budowalny był uzgodniony z WUOZ 
i PUW.  

(dowód: akta kontroli str. 160 – TOM II) 

21. W okresie objętym kontrolą, Gmina nie współpracowała z innymi podmiotami (w 
tym Samorządem Województwa Podkarpackiego, Powiatem Przeworskim, 
ościennymi gminami, organizacjami turystycznymi i innymi podmiotami), w celu 
zapewnienia opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. 

(dowód: akta kontroli str. 192-193 – TOM I) 

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

1. Urząd nie prowadził gminnej ewidencji zabytków, do czego zobowiązuje art. 22 
ust. 4 ustawy o ochronie zabytków. 

Zgodnie z art. 22 ust. 4 cyt. ustawy, wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi 
gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte 
(art. 22 ust. 5 cyt. ustawy): zabytki nieruchome wpisane do rejestru; inne zabytki 
nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; inne zabytki 
nieruchome wyznaczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Sposób prowadzenia 
rejestru zabytków oraz gminnych ewidencji zabytków określa rozporządzenie 
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 prawem54 
Z kolei, zgodnie z art. 143 ustawy o ochronie zabytków, wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) był zobowiązany do założenia gminnej ewidencji zabytków w terminie 3 lat 
od dnia wejścia w życie cytowanej ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie 17 
listopada 2003 r., w związku z tym termin określony w art. 143 ww. ustawy upływał 
w dniu 17 listopada 2006 r. 

                                                      
52 Znak RO.0124.11.2017.BM 
53 Pismo z dnia 16 listopada 2017 r., znak: S-VI.5230.15.2017.BU 
54 Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 661. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

25 

Janusz Świt – Z-ca Burmistrza wyjaśnił m.in., że brak Gminnej Ewidencji Zabytków 
był spowodowany trudnościami ze znalezieniem wykonawcy. W roku 2013 i 2014 
zabezpieczono w budżecie Gminy środki finansowe na ten cel, odpowiednio 
w kwocie 13 tys. zł i 15 tys. zł, ale nie udało się znaleźć wykonawcy. W roku 2016 r. 
prowadzono rozmowy telefoniczne z wykonawcą, który ostatecznie zrezygnował 
z opracowania gminnej ewidencji zabytków. W dniu 26 kwietnia 2018 r. na sesji 
Rady Miejskiej ponownie zaplanowano środki w wysokości 14 tys. zł na wykonanie 
gminnego programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków i będą 
prowadzone działania w celu zlecenia wykonania stosownego opracowania. 

(dowód: akta kontroli str. 44-46 – TOM I) 

2. Gmina nie posiadała przyjętego przez Radę Miejską gminnego programu opieki 
nad zabytkami, do czego zobowiązuje w art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków. 
Wprawdzie w Urzędzie dostępny był dokument pn. Gminny programu opieki nad 
zabytkami, opracowany w dniu 25 lutego 2014 r. Program ten jednak nie został 
przedstawiony, przez Burmistrza, Radzie Miejskiej w celu jego przyjęcia, dla 
Programu nie uzyskano również opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
do czego zobowiązuje art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków. 

Zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gminny 
program opieki nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Burmistrz wyjaśnił, że po sporządzeniu Gminnego programu opieki nad zabytkami 
zostało przeoczono uzyskanie opinii konserwatorskiej oraz przedstawienie Radzie 
Gminy w celu jego przyjęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 84-101 – TOM I) 

3. Brak obowiązku udokumentowania inwentaryzacji istniejącego stanu cmentarza 
w Czercach w umowie zawartej w wykonawcą projektu budowlanego. 

Pomimo iż Wojewoda Podkarpacki po kontroli z 2015 r. zalecił, aby prace były 
poprzedzone inwentaryzacją stanu obecnego oraz wykonaniem dokładnego planu 
cmentarza (ze wszystkimi elementami jego urządzenia), która umożliwi wykonanie 
dokumentacji remontowej, czynność taka nie została wykonana. Sporządzona 
dokumentacja projektowa odnosi się wyłącznie do stanu, jaki powinien zostać 
osiągnięty.  
Wskutek tego zaniechania, utracono możliwość weryfikacji prawidłowości realizacji 
remontu przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie tego, czy mogiły zostały 
odtworzone w ich pierwotnym położeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 150-155, 264-265,274-280 TOM I, 2-48, 180-183, 230 - 
TOM II) 

W wyjaśnieniach podinspektor ds. drogownictwa, komunikacji i zamówień 
publicznych wskazał, że projektant wykonał inwentaryzację terenu, lecz ponieważ 
nie było to przedmiotem umowy, nie wymagano jej przekazania do Urzędu, na 
podstawie tej inwentaryzacji opracował projekt, a stan istniejący został 
przedstawiony w formie tego projektu.  

(dowód: akta kontroli str. 216-217 - TOM II) 

Autor projektu oświadczył, że: Inwentaryzację przeprowadziłem jesienią 2015 r. 
Zdjęć żadnych z tego faktu nie robiłem. Dokumentów ze sporządzenia 
inwentaryzacji nie odnalazłem. Robiłem notatki, których obecnie nie posiadam. Plan 
sytuacyjny odzwierciedla mogiły, które widziałem w trakcie inwentaryzacji. Różni się 
jedynie o groby znajdujące się w środkowo-północnej części cmentarza. Tam teren 
był płaski. Rysunek uzupełniłem do ułożenia innych grobów na cmentarzu. (…) 
Doświadczenia w projektowaniu cmentarzy wojennych zabytkowych nie posiadam. 
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Opracowywałem jedynie projekt cmentarza parafialnego w Rozborzu. Natomiast 
projekty opracowywane na zabytkach wykonywałem wielokrotnie. 

(dowód: akta kontroli str. 264-265 TOM I) 

Zdaniem NIK, jeżeli projektant wykonał inwentaryzację, to rzetelnym działaniem 
byłoby uzyskanie przez Urząd jej wyników, tym bardziej, że Wojewoda 
w zaleceniach wyraźnie rozróżnił inwentaryzacją stanu wyjściowego wraz 
z dokładnym planem od wykonania dokumentacji remontowej. 

4. Wniosek przesłany do Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozwolenia na 
przeprowadzenie remontu cmentarza wojennego w Czercach nie zawierał informacji 
dotyczących przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót 
budowlanych, informacji o osobach: kierującej robotami budowalnymi oraz 
wykonującej nadzór inwestorski lub informacji, że osoby te zostaną wyłonione 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem kryterium 
posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytków 
i opiece na zabytkami, tj. określonych przepisami § 4 pkt 1-2 rozporządzenia 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich55. 

Burmistrz wyjaśnił, że istotnie we wniosku brak było elementów wymaganych 
rozporządzeniem, lecz niezbędne informacje (uzupełniane były przez wykonawcę 
projektu oraz poprzez kontakt telefoniczny z tutejszym Urzędem. Wszystkie 
informacje zostały przekazane, co skutkowało wydaniem stosownej decyzji 
zezwalającej na prace od 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 266-268 – TOM I) 

5. Projekt budowlany remontu cmentarza wojennego w Czercach po naniesieniu 
poprawek zgodnie z opinią Wydziału Polityki Społecznej PUW z dnia 2 marca 
2016 r., nie został przesłany do Konserwatora Zabytków w celu uzyskania 
pozwolenia na przeprowadzenie prac.  
Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował projekt budowlany remontu 
cmentarza wojennego w Czercach różniący się od projektu budowlanego 
zaakceptowanego przez Wydział Polityki Społecznej PUW.  
Do projektu budowlanego zaakceptowanego przez Konserwatora Zabytków zostały 
naniesione następujące poprawki: 
- ogrodzenie w wariancie drugim zostało obniżone ze 229 cm wysokości do 137 cm 
(usunięto jedną belkę poprzeczną), 
- zrezygnowano z wykonania ciągów pieszych wysypanych żwirem pomiędzy 
poszczególnymi mogiłami, 
- zrezygnowano z odtworzenia trójkątnych nasypów w rogach centralnej kwatery. 
(uznano, że nie są to mogiły, ale nasypy ziemne), 

                                                      
55 Przepis ten stanowi, że wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera: 
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 
2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia; 
3) wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 
4) imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi i osoby wykonującej nadzór inwestorski albo 
oświadczenie, że osoby te zostaną wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
z zastosowaniem kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy o zabytkach i ochronie nad 
zabytkami. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 
1) projekt budowlany albo część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych 
robót budowlanych na zabytek; 
2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę: 
a) kierującą robotami budowlanymi - kwalifikacji do kierowania tymi robotami, 
b) wykonującą nadzór inwestorski - kwalifikacji do wykonywania nadzoru inwestorskiego 
- w przypadku, gdy osoby te nie będą wyłaniane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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- zmieniono treść inskrypcji oraz umiejscowiono tablicę zamiast na krzyżu, na głazie 
pod krzyżem (pierwotny projekt nie zawierał informacji o obecności głazu pod 
krzyżem), 
- zrezygnowano z tablicy informacyjnej znajdującej się obecnie przy cmentarzu. 

(dowód: akta kontroli str. 274-296 – TOM I) 

Zdaniem NIK w projekcie budowalnym pomiędzy częścią opisową a rysunkami 
zachodziła niespójność. W opisie założono „odtworzenie” istniejących mogił, 
natomiast w części rysunkowej podano dokładne wymiary każdej z mogił. 
Osiągnięcie takiego efektu w praktyce było możliwe przez usypanie ich od nowa. 
W taki sposób założenie projektu zinterpretował wykonawca. Zeznał on, że: według 
projektu, który otrzymałem, precyzyjnie zostało rozpisane co należy wykonać, 
z wyrysowaniem kształtów i rozmiarów mogił i przerw między nimi. Tego założenia 
trzymałem się realizując prace, bo z doświadczenia wiem, że z tego rozliczają 
przedstawiciele inwestora. Zakładałem też, że projektant przeliczył, ile ziemi należy 
wybrać z alejek, aby wystarczyło jej na groby. Odnosząc się do części opisowej 
projektu Wykonawca zeznał: uważam, że odtworzenie mogił było zgodne również 
z tym opisem.  

(dowód: akta kontroli str.274-280,180–183 TOM II) 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków pozwolenia 
wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga prowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym 
do rejestru. 

Burmistrz wyjaśnił, że ostateczny projekt nie został uzgodniony z Konserwatorem 
Zabytków z uwagi na domniemanie, że wszelkie niezbędne i istotne aspekty 
z punktu widzenia Konserwatora zostały uwzględnione i zawarte w decyzji z dnia 
19 stycznia 2016 r., natomiast wnioski PUW nie ingerowały znacznie w projekt. 
Gmina jak i projektant mieli jak najlepsze intencje spełniając podczas opracowania 
projektu wszystkie zlecone wnioski zarówno Wojewody, jaki i Konserwatora 
Zabytków. 

(dowód: akta kontroli str. 297-299 – TOM I) 

6. Na przeprowadzenie remontu cmentarza wojennego w Czercach Gmina nie 
starała się i nie uzyskała pozwolenia na budowę. 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane56 pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych 
polegających na remoncie obiektów budowlanych jednakże roboty budowlane, 
o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do 
rejestru zabytków  wymagają pozwolenia na budowę57. 
Ponadto, według § 4 pkt 2 porozumienia z Wojewodą z 21 lutego 2017 r., Gmina 
zobowiązana była do zabezpieczenia wymaganej dokumentacji formalno-prawnej 
i technicznej zadania. 

Burmistrz wyjaśnił, że przeprowadzone prace w okresie lipiec-grudzień 2017 r. 
realizowane na cmentarzu z okresu I wojny światowej w miejscowości Czerce 
dokonywane były z obowiązującym prawem. Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa 
uznał, że Wojewoda Podkarpacki pismem nr S-VI.5232.6.2016.BU z dnia 8 czerwca 
2016 r. zgodnie z art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz § 2 ust. 1 

                                                      
56 Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm. 
57 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego remontem jest wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. W myśl art. 3 pkt 3 tej ustawy, do budowli (każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub 
obiektem małej architektury) zalicza się  się cmentarze.  
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pkt b rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r., 
wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej 
w sprawie wykonywania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych58 zatwierdził ostateczny projekt uwzględniający wnioski Konserwatora 
Zabytków i Wojewody Podkarpackiego oraz wydał zezwolenie na jego realizację. 

(dowód: akta kontroli str. 274-280, 300-301 – TOM I, 65-69 TOM II) 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt b powyższego rozporządzenia do zakresu działania 
wojewody należą: udzielanie pozwoleń na remont lub budowę grobowców, na 
wznoszenie pomników, na wykonywanie robót ziemnych i innych urządzeń na 
cmentarzach wojennych oraz zatwierdzanie projektów budowy pomników 
i projektów innych urządzeń. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli wydawanie pozwolenia na budowę w zakresie 
prowadzenie prac remontowych cmentarzy, w tym wojennych, nie należy do 
właściwości Wojewody Podkarpackiego. 
Art. 81 ust. 1-2 ustawy Prawo budowlane stanowi, że do właściwości organów 
administracji architektoniczno-budowlanej należą sprawy określone w ustawie 
i niezastrzeżone do właściwości innych organów. Organem administracji 
architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jest 
starosta. W art. 81 ust. 3 powyższej ustawy określone zostały sprawy, co do których 
organem pierwszej instancji jest wojewoda. Zarówno w powyższych przepisach jak 
i w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów 
i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest 
wojewoda59, w którym zostały wymienione inne niż wymienione w ust. 3 obiekty 
i roboty budowlane, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda, 
nie wskazują, aby to wojewoda był organem wydającym pozwolenia na budowę 
w przypadku mogił i cmentarzy wojennych. Zatem zezwolenie Wojewody 
Podkarpackiego wydane w trybie art. 5 ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 
nie mogło zastępować pozwolenia na budowę, o którym mowa w przepisach Prawa 
budowlanego60.  

7. Do planowanego zakresu robót budowalnych wprowadzono – bez wiedzy i zgody 
zarówno Konserwatora Zabytków jak i Wojewody Podkarpackiego – istotną zmianę, 
polegającą na usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm.  

Zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków oraz Wojewodę Podkarpackiego 
wersje projektu budowlanego61 nie przewidywały takiego zakresu prac. Nie było go 
również w kosztorysie inwestorskim z maja 2016 r.62. Prace te zostały wprowadzone 
do kosztorysu inwestorskiego z 21 maja 2017 r. opracowanego w związku 
z zakresem prac, na które przyznana została dotacja. Według tego kosztorysu 
pozycja ta miała wynosić 17.385,06 zł z ogólnego kosztu 32.518 zł (netto), czyli 
53,46% wartości zadania63.   

(dowód: akta kontroli str. 274-296 – TOM I, 200-214 – TOM II) 

W wyjaśnieniu w tej sprawie Burmistrz wskazał m.in. że Wojewoda udzielając dotacji 
nie określił zakresu robót, które miały być wykonane, a w związku z tym nie 
poinformowano tego organu o zmianach, natomiast kosztorys został zaktualizowany 
przez projektanta, który uznał że prace nie są możliwe do wykonania z uwagi na 

                                                      
58 Dz. U. nr 85, poz. 595 
59 Dz. U. nr 235, poz. 1539 
60 Najwyższa Izba Kontroli zwraca przy tym uwagę, że zezwolenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 
2017 r. nie było wydane w formie decyzji administracyjnej. 
61 Jak przedstawiono powyżej, były to dwie różne wersje tego dokumentu.   
62 Kosztorys ten otrzymał Wojewoda Podkarpacki, nie był natomiast przedkładany do Konserwatora Zabytków.  
63 W ofercie wykonawcy na kwotę 31.800 zł netto, 39.114 zł brutto pozycje przedmiaru robót nie były 
wyszczególniane.   
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znaczne ilości pni i korzeni. Burmistrz podał także, że: prace na obiekcie mają być 
wykonane solidnie, poprzez uzyskanie konkretnego, wizualnego efektu, a nie tylko 
polegające na wykoszeniu traw i wycięciu krzewów na powierzchni mogił.  

(dowód: akta kontroli str. 198-199 - TOM II ) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, poprzez wprowadzenie opisanego zakresu prac 
w istotny sposób wykroczono poza prace przewidziane w projekcie budowalnym 
i zaakceptowane przez Konserwatora Zabytków i Wojewodę Podkarpackiego.  

8. Przed rozpoczęciem robót Gmina nierzetelnie dokonała zmiany terminu 
zakończenia prac remontowych z dnia 29 września 2017 r. na dzień 29 listopada 
2017 r. 
W Gminie znajdowały się dwie umowy podpisane pomiędzy Burmistrzem 
a Wykonawcą na remont cmentarza wojennego w Czercach. Różniły się one dwoma 
elementami. W pierwszej z umów określono termin zakończenia prac na dzień 
29 września 2017 r., natomiast w drugiej na dzień 29 listopada 2017 r. Zarówno 
wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zapytanie 
ofertowe, przesłany oferentom projekt umowy, jak i informacja przekazana 
Wojewodzie Podkarpackiemu po podpisaniu umowy, zawierały informacje 
o zakończeniu prac do dnia 29 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 255-258, 302-314 – TOM I) 

Burmistrz wyjaśnił, że istnienie dwóch umów z różnymi datami to nieszczęśliwy 
zbieg okoliczności, pośpiechu i skumulowania nadmiaru pracy. Podczas 
opracowania projektu umowy do postępowania o remont cmentarza sporządzono 
projekt umowy z datą zakończenia na 29 września 2018 r. następnie mając na 
uwadze duży zakres prac ręcznych i termin rozliczenia dotacji do grudnia 2018 r. 
zmieniono termin zakończenia prac do dnia 29 listopada 2018 r. Obydwa projekty 
umów zapisano w odrębnych dokumentach tego samego folderu i podobnych 
nazwach. Podczas rozsyłania ofert omyłkowo załączono projekt umowy z krótszym 
terminem zakończenia robót zamiast poprawionym terminem wydłużonym.  
W trakcie podpisywania umowy wydrukowano dwa egzemplarze umowy z datą 
zakończenia robót z dnia 29 listopada 2018, który był prawidłowym terminem 
zakończenia robót. Z uwagi na fakt, że w projekcie umowy znajdował się zapis, że 
umowy sporządza się w trzech egzemplarzach omyłkowo dodrukowano umowę 
z innego pliku z datą 29 września 2018 r., na którą nikt z drukujących umowę 
i podpisujących nie zwrócił uwagi, ponieważ dzień 29 był taki sam. 

(dowód: akta kontroli str. 177-179 – TOM II) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że powyższe nierzetelne działania miało nie 
tylko skutek w postaci zaistnienia dwóch różnych wersji tej samej umowy (mimo iż 
w § 11 zaznaczono, że umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach), ale już przy zawieraniu umowy wprowadzono do niej termin o dwa 
miesiące dłuższy niż przewidywały to warunki postępowania. Wskutek tego 
wykonawca uzyskał czas na realizację o ¾ dłuższy niż zakładano. Można 
przypuszczać, że gdyby termin 29 listopada 2017 r., a nie 29 września 2017 r. został 
wpisany do warunków postępowania, to większe byłoby zainteresowanie 
wykonawców, a najkorzystniejszą ofertę złożyłby wykonawca lepiej przygotowany 
do tego zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 255-258, 302-314 – TOM I) 

9. Gmina nie zapewniła kierowania robotami budowalnymi albo wykonywania 
nadzoru inwestorskiego nad nimi przez osobę posiadającą doświadczenie 
wymagane art. 37c ustawy o ochronie zabytków. 
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Zgodnie z art. 37c ustawy o ochronie zabytków robotami budowlanymi kieruje albo 
nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa 
budowlanego oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach 
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru 
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. 

Udziału kierownika robót posiadającego takie uprawnienia nie zapewnił wykonawca, 
przy czym umowa nie zobowiązywała go do tego.  

Nadzór nad pracami prowadzony był przez pracownika Gminy, który nie brał, przez 
co najmniej 18 miesięcy udziału w robotach budowlanych prowadzonych przy 
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego 
instytucją kultury. 

Burmistrz wyjaśnił, że prace na cmentarzu nie były zlecone osobie posiadającej 
stosowne uprawnienia z powodu braku takiego wymagania w decyzji Konserwatora 
Zabytków oraz braku środków finansowych a ten cel.  

 (dowód: akta kontroli str. 297-299 - TOM I, 180-183 - TOM II) 

10. Pracownik Urzędu, który odpowiedzialny był za nadzór na pracami remontowymi 
na cmentarzu niewystarczająco wywiązywał się ze swoich obowiązków.  
Nie nadzorował on na miejscu prac związanych z usuwaniem drzew i zakrzaczeń 
wraz z korzeniami oraz warstwy humusu. Wykonawca remontu do czasu wizytacji 
pracownika WUOZ (w trakcie formowania ziemnych mogił), nie spotykał się 
z żadnym pracownikiem Urzędu. Kontakt był telefoniczny, a w trakcie rozmów 
Wykonawca miał informować o kolejnych etapach prac.  
Do zapewnienia skutecznego nadzoru nad prawidłowością realizacji zadania, Gmina 
została zobowiązana w § 4 pkt 4 porozumienia z Wojewodą z 21 lutego 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 20-43, 269-270, 302-309 – TOM I, 180-183, 216-217 – 
TOM II) 

Burmistrz wyjaśnił, że po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy 
Wykonawca zwlekał z rozpoczęciem prac. Mając długi okres na realizację zadania 
rozpoczął prace w dogodnym dla siebie terminie, kiedy dysponował wolnymi 
mocami przerobowymi. W dokumentach zatwierdzających projekt nie było wymogu 
poinformowania przez Wykonawcę tutejszego urzędu czy instytucji opiniujących 
i zatwierdzających projekt o rozpoczęciu robót, wobec czego tutejszy Urząd nie 
wiedział o dokładnej dacie rozpoczęcia robót i nie mógł nadzorować prac 
w początkowym etapie.  
Burmistrz wyjaśnił również, że z powodu zbyt szerokiego zakresu obowiązków 
pracownicy nie byli w stanie z dużą częstotliwością pilnować wykonawcy. Uznano, 
że Wykonawca wykona należycie zlecone prace zgodnie z przedmiarem i umową 
a stan cmentarza po zakończeniu prac zostanie sprawdzony i rozliczony, co też 
miało miejsce. W trakcie wykonywania prac związanych ze zdjęciem humusu, 
karczowaniem pni i odkorzenianiem nie było pracowników Urzędu na miejscu, więc 
nie można stwierdzić czy prace wykonywane były ręcznie. 

(dowód: akta kontroli str. 297-299 – TOM I, 184-186 – TOM II) 

11. Prace przeprowadzone w ramach remontu cmentarza wojennego w Czercach, 
wobec braku właściwego nadzoru ze strony Urzędu, zostały wykonane niezgodnie 
z pozwoleniem Konserwatora Zabytków. Skutkiem tego była utrata najważniejszego 
waloru tego zabytku, jakim był układ przestrzenny.  

W trakcie prac remontowych na cmentarzu wojennym w Czercach w dniu 13 
listopada 2017 r. pracownik WUOZ dokonał wizji lokalnej stwierdzając, że m.in. że 
mogiły zostały zniwelowane, a prace nie są zgodne z pozwoleniem. Z decyzji 



 

31 

Konserwatora Zabytków z dnia 20 listopada 2018 r. wynika, że teren cmentarza 
wojennego w miejscowości Czerce został zniwelowany poprzez usunięcie wysokich 
ziemnych mogił.  Ze względów konserwatorskich działanie takie zastało uznane, 
jako niedopuszczalne, całkowicie zacierające najważniejszy walor cmentarza – jego 
układ przestrzenny. Konserwator Zabytków uznał, że konieczne jest odtworzenie 
ziemnych mogił w ich pierwotnej wysokości.  
Powołana w kontroli biegła również potwierdziła niewłaściwe wykonanie prac.  

 (dowód: akta kontroli str. 20-43, 156-160, 255-258, 274-280 – TOM I, 49-58, 315-319 
- TOM II) 

Burmistrz wyjaśnił, że Urząd: nie jest w stanie określić czy groby zostały 
zniwelowane, ponieważ […] wykonawca nie poinformował nas, kiedy zamierzał 
rozpocząć prace remontowe, dlatego też nie było nadzoru pracowników Urzędu 
w trakcie wykonywanych prac. Jeżeli takie uszkodzenia nagrobków wystąpiły, to 
zapewne były podyktowane trudnościami w zakresie usuwania pni, odkrzaczania 
i usuwania karpiny. 

(dowód: akta kontroli str. 194-195 – TOM I) 

Ponadto Wykonawca, w trakcie wykonywanych prac, najprawdopodobniej usunął 
część mogił znajdujących się przy drodze prowadzącej wzdłuż cmentarza. Ze zdjęć 
cmentarza wojennego w Czercach sporządzonych przez pracownika Urzędu w 2006 
r. wynika, że mogiły znajdowały się w niewielkiej odległości od tablicy informacyjnej 
przed cmentarzem. Dokumentacja projektowa wykonania remontu cmentarza 
wojennego w Czercach przewidywała utworzenie na skraju działki, na której 
znajduje się cmentarz, alejki. Przeprowadzone oględziny potwierdziły wykonanie tej 
alejki. Porównując zdjęcia cmentarza wojennego w Czercach zrobione w 2006 r. 
oraz w trakcie oględzin, można stwierdzić, że na części mogił ziemnych 
znajdujących się na skraju cmentarza została utworzona alejka. Tym samym 
najprawdopodobniej całość założenia cmentarza została przesunięta względem 
pierwotnie zachowanych mogił, a wytyczone aleje między czterema częściami 
cmentarza są szersze niż pierwotne.  
Należy zwrócić uwagę, że prace remontowe na cmentarzu zostały wykonane przez 
firmę nieposiadającą doświadczenia w pracach wykonywanych na zabytkach, w tym 
zabytkowych cmentarzach. 

(dowód: akta kontroli str. 20-43, 269-270, 302-309 – TOM I, str. 2-40 - TOM II) 

Burmistrz wyjaśnił, że zdjęcie z 2006 r. zostało wykonane telefonem komórkowym 
od strony tablicy i nie można na jego podstawie określić odległości pomiędzy tablicą 
a pierwszym rzędem mogił, ponieważ jego jakość, ogniskowa oraz kąt pod jakim 
zrobiono zdjęcie nie jest miarodajny i nie stanowi dowodu. Projekt opracowany na 
podstawie inwentaryzacji sporządzonej do celów projektowych, został uzgodniony 
i zatwierdzony przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jak 
również przez Urząd Wojewódzki. Zrealizowany projekt jest zgodny wymiarowo ze 
stanem faktycznym. 

 (dowód: akta kontroli str. 260-261- TOM I, 184-186, 216-217 – TOM II) 

Według treści zeznań wykonawcy: 
− po usunięciu traw i odkrzaczeniu terenu cmentarza wyrównany został cały teren - 

najpierw za pomocą grabi, a na końcu poprzez przeciągnięcie palety; 
wyrównanie to było do poziomu drogi a jednocześnie do podstawy mogił. 

− zebrana przy okazji ziemia została wykorzystana do formowania mogił –
wystarczyło to na około ¼ robót, resztę ziemi pozyskano z pogłębienia alejek; 

− alejki można było zidentyfikować, w miejscach gdzie teren nie był wprawdzie 
idealnie równy, ale bardziej wyrównany (porównując do otoczenia i planu można 
było wskazać ich lokalizację), 
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− w taki  sposób teren został podzielony na cztery części, w ramach których 
odliczony został rozmiar grobu (2 m),  przerwa i w ten sposób jej szerokość 
(8 grobów) a następnie długość (22), a:  tak zaplanowane (wymierzone) groby 
mieściły się w terenie cmentarza, zachowując kształt określony w projekcie. 

Wykonawca zeznał, także że pierwszy zarys ziemny, znajdujący się około 2m od 
tablicy informacyjnej zinterpretował, jako wał ziemny, a nie linię grobów. Według 
niego zgadzało się to z projektem, a także informacją, że teren cmentarza otoczony 
był wałem. Z tego powodu nie widział przeszkód żeby go wyrównać: robiąc tym 
samym miejsce pod dalsze prace do wykonania w przyszłości. 

(dowód: akta kontroli str. 180-183 – TOM II) 

12. Odbioru robót związanych z remontem cmentarza w Czercach dokonano 
w sposób nierzetelny.  
W protokole odbioru robót uznano, że prace remontowe zostały przeprowadzone 
właściwie, mimo iż m.in. w trakcie prac Wykonawca wyrównał teren cmentarza 
wojennego, niwelując pozostałości mogił – co zakwestionował Konserwator 
Zabytków – oraz prawdopodobnie usunął mogiły znajdujące się przy drodze leśnej 
znajdującej się przy cmentarzu.  
Burmistrz wyjaśnił, że Prace zostały odebrane po wizycie i konsultacji 
z przedstawicielem Konserwatora Zabytków i po uzupełnieniu pewnych prac 
zalecanych do wykonania przez Konserwatora. Tutejszy Urząd uznał, że jeśli prace 
są zgodne z projektem oraz zostały przeprowadzone prace poprawkowe 
i uzupełniające zalecane przez przedstawiciela Konserwatora Zabytków, wchodzące 
w zakres realizowanych robót, wobec tego powyższe prace zostały odebrane. 

(dowód: akta kontroli str. 173, 184-186 – TOM II) 

13. Informacje w zakresie cmentarnictwa wojennego przekazywane do PUW 
zawierały nieprecyzyjne dane dotyczące sposobu wykonania prac i ich 
finansowania. 
Z informacji przekazywanych przez Urząd do PUW w zakresie realizacji środków 
i zadań w zakresie cmentarnictwa wojennego na terenie Gminy, podano m.in.: 
- informacja z 30 listopada 2015 r.- w rubryce IV - Prace Społeczne wykazano 
wydatkowanie kwoty 3.000 zł. Została ona poniesiona na koszenie traw, wycinkę 
zakrzaczeń oraz na składane na cmentarzu wiązanki i znicze oraz na prace 
pielęgnacje pomnika w Piganach; 
- informacja z 1 grudnia 2016 r. - w rubryce IV - Prace Społeczne wykazano 
wydatkowanie kwoty 2.000 zł. Została ona poniesiona na koszenie traw, wycinkę 
zakrzaczeń oraz przeznaczona na złożone wiązanki i znicze oraz na pielęgnację 
pomnika znajdującego się na cmentarzu w miejscowości Pigany; 
- informacja z 18 grudnia 2017 r. – w rubryce III Środki z Budżetu Gminy 
wydatkowano kwotę 1.500 zł na koszenie traw, wycinkę zakrzaczeń oraz 
pielęgnację pomnika.  
Informacje przekazywane do PUW wskazują na wykonywanie prac związanych 
z dokonywaniem koszenia trawników oraz usuwaniem zakrzaczeń przez 
pracowników UMiG Sieniawa oraz mieszkańców. Pomimo tego, w latach 2015-2016 
zostały one ujęte wyłącznie w rubryce IV – Prace Społeczne częściowo w rubryce III 
– Środki z Budżetu Gminy, a w roku 2017 tylko w rubryce III, zamiast również w IV.  

(dowód: akta kontroli str. 196-219 – TOM I) 

Burmistrz wyjaśnił, że ujęcie wydatków poniesionych przez tutejszy Urząd na 
utrzymanie i pielęgnację w zakresie cmentarnictwa wojennego wykonywanych m.in. 
przez pracowników Urzędu, jako prace społeczne było podyktowane faktem, iż 
pracownicy leśni i gospodarczy wykonywali prace w ramach swoich obowiązków 
służbowych wobec tego nie było możliwości wydzielenia tych kosztów w oddzielnej 
ewidencji księgowej. Dlatego też prace te w informacji do Wojewody 
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Podkarpackiego, zostały wykazane jako prace społeczne. (…) Podczas 
sporządzania informacji za 2017 r. uznaliśmy, że środki poniesione przez Gminę 
należy oddzielić od wartości prac społecznych i na podstawie szacunkowej wartości 
zostały przedstawione w informacji za 2017 r. zostały przedstawione, jako środki 
z budżetu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 187-189 – TOM II) 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: 
1. podjęcie – w ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków i Wojewodą 

Podkarpackim – działań naprawczych zmierzających do przywrócenia 
pierwotnych założeń zabytkowego cmentarza w miejscowości Czerce oraz 
zapewnienia trwałości wykonanych prac; 

2. podjęcie działań zmierzających do wyegzekwowania od wykonawcy 
odpowiedzialności za szkody związane z niewłaściwym wykonaniem remontu 
zabytkowego cmentarza wojennego w Czercach; 

3.  uzyskanie pozwolenia na budowę na prace remontowe prowadzone na 
cmentarzu wojennym w miejscowości Czerce;  

4. wyznaczenie przez Gminę do prowadzenia nadzoru nad pracami remontowymi 
na cmentarzu wojennym w Czercach osoby posiadającej wymagane 
doświadczenie; 

5. zapewnienie prawidłowości nadzoru nad pracami remontowymi dotyczącymi 
grobów i cmentarzy wojennych; 

6. uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków i Wojewodą Podkarpackim wersji 
projektu budowlanego remontu cmentarza w Czercach, obejmującej całość 
planowych prac,  na podstawie której mają być one prowadzone; 

7. założenie gminnej ewidencji zabytków, o której mowa w art. 22 ust. 4 ustawy 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

8. sporządzenie i przyjęcie gminnego programu opieki nad zabytkami, do czego 
zobowiązuje art. 87 ust. 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami; 

9. zapewnienie przekazywania do Konserwatora Zabytków wniosków 
zawierających wszystkie informacje wymagane przepisami; 

10. przedstawianie precyzyjnych danych w informacjach kierowanych do Wydziału 
Polityki Społecznej PUW. 

 

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 Rzeszowie. 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

Rzeszów, dnia    31 lipca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontrolerzy Dyrektor 
Wiesław Motyka  

 

 

/…/ 

Krzysztof Pakuła 
Główny specjalista kontroli państwowej 

/…/ 
 

Maciej Pilecki 
Starszy inspektor kontroli państwowej 

/…/  
 

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


