
 
 

 
 

 
 
LZG.410.003.03.2018 
P/18/108 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/108 - Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Cezary Romanczenko, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/28/2018 z dnia 13.03.2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów 
Wielkopolski (dalej: Starostwo) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Małgorzata Domagała, Starosta Gorzowski od dnia 15 grudnia 2014 r. (dalej: Starosta) 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Powiat Gorzowski (dalej Powiat) w latach 2016-20182 
nie w pełni rzetelnie realizował zadania z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych. 

Powiat nie posiadał bowiem aktulanego powiatowego planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jednostkowych planów dla zabytków 
stanowiących własność Powiatu. Powiat nie dysponował również kompletnymi i aktualnymi  
informacjami o zabytkach zlokalizowanych na obszarze Powiatu, co może utrudniać 
prowadzenie skutecznych działań na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 
Zaniechano także prowadzania obowiązkowych przeglądów stanu technicznego obiektu 
zabytkowego stanowiącego własność Powiatu3, przy czym stan tego obiektu zapewnia jego 
bezpieczne użytkowanie. 

Powiat od 2017 roku posiada Powiatowy program opieki nad zabytkami, a realizacja 
przewidzanych w Programie przedsięwzięć powinna sprzyjać poprawie stanu zachowania 
zabytków zlokalizowanych na terenie Powiatu.  

Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań w tym obszarze miały ograniczone 
możliwości finansowe Powiatu związane z realizacją Programu Postępowania 
Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego. 

W okresie objętym kontrolą, wskutek sytuacji kryzysowej (orkan „Ksawery”), doszło do 
uszkodzeń zabytków stanowiących własność Powiatu, o czym został powiadomiony Lubuski 
Wojewódzki Konserwator Zabytków (LWKZ). Powiat nie poinformował natomiast zarządcy 
ww. zabytków o możliwości wystąpienia tej sytuacji oraz nie podejmował innych 
przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. Powiat – do czasu kontroli NIK –  nie 
dysponował również informacjami o faktycznych stratach w zabytkach wynikłych z ww. 
sytuacji kryzysowej.  

 

                                                      
1 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. 
2 Okres objęty kontrolą: lata 2016 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) oraz lata wcześniejsze 
w zakresie zdarzeń i danych niezbędnych do dokonana ocen. 
3 Pałac w Kamieniu Wielkim. 
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Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano działania, 
zamierzające do usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie i organizacja zadań związanych  
z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 

Powiat zamieszkany był przez 71.438 osób4. W skład Powiatu wchodziło siedem gmin: 
Kostrzyn nad Odrą, Witnica, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santok. 

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym5 do zadań samorządu powiatowego należą określone ustawami 
zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury oraz ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. 

1.1. Stosownie do postanowień Regulaminu Organizacyjnego Starostwa6 do zadań 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (dalej: WBiZK) należało   
prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, 
w tym opracowanie oraz bieżąca aktualizacja powiatowego planu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych7. 

W ramach ww. Wydziału zadania te przypisano do zakresu czynności dwóch pracowników, 
tj.: Inspektora - prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony 
zabytków, opracowanie, aktualizacja i uzgadnianie Powiatowego Planu Ochrony Zabytków 
Na Wypadek Sytuacji Kryzysowych oraz Referenta - planowanie i sprawowanie nadzoru 
nad zapewnieniem ochrony dóbr kultury na wypadek zagrożenia niszczeniem, w tym także 
opracowanie i aktualizacja Powiatowego Planu Ochrony Zabytków Na Wypadek Sytuacji 
Kryzysowych. 

Do zdań Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej (dalej: WRiKS), przypisano8 m.in. 
prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami oraz muzeów;  

W ramach ww. Wydziału zadania te przypisano do zakresu cznności dwóch pracowników, 
tj.: Inspektora i Podinspektora w ogólnym zakresie - prowadzenie spraw związanych  
z realizacją zadań z zakresu ochrony zabytków. 

                    (dowód: akta kontroli str. 12-25, 30-96) 

Ponadto ustalono, że:  

– żadnemu z pracowników Starostwa nie przypisano zadań w zakresie sporządzenia  
i aktualizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami, o którym mowa w ustawie  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami9 (dalej: u.o.z.);  

– żaden z pracowników Starostwa nie posiadał wykształcenia kierunkowego dotyczącego 
problematyki związanej z ochroną zabytków oraz nie uczestniczył w szkoleniach z tego 
obszaru; 

– w Starostwie nie wprowadzono odrębnych (wewnętrznych) procedur dotyczących 
realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

                   (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 97-99) 

                                                      
4 http://www.polskawliczbach.pl/powiat_gorzowski, w oparciu o dane GUS. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm. 
6 Uchwała Nr 60/2015 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.  oraz Uchwała  
Nr 197/2018 Zarządu Powiatu Gorzowskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. 
7 § 32 pkt 2 lit. e Regulaminu Organizacyjnego z 2018 r. 
8 § 30 pkt 2 lit. j Regulaminu Organizacyjnego z 2018 r. 
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobrowice_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bytnica_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85bie_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_lubuskim%29
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Powiat nie zawarł z wojewodą porozumienia o przejęciu do prowadzenia niektórych spraw  
z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków (nadzoru 
konserwatorskiego), do czego były uprawniony na podstawie przepisu art. 96 ust. 2 u.o.z.  
W konsekwencji czego w strukturze Starostwa nie utworzono stanowiska Powiatowego 
Konserwatora Zabytków. 

        (dowód:   akta kontroli str. 99) 

W Powiecie formalnie utworzono powiatowe centrum zarządzania kryzysowego (dalej 
PCZK)10, o którym mowa w przepisie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym11. Ponadto Starosta określił zasady i tryb informowania  
o istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zdarzeniach i sytuacjach 
kryzysowych na terenie powiatu gorzowskiego12. 

Określone w zarządzeniu o utworzeniu PCZK regulacje dotyczące dyżurów nie przewidują 
zastępstw oraz zasad odwoływania z urlopów pracowniczych, a  regulacje dotyczące tzw. 
dyżuru po godzinach pracy, nie wypełniają wymogów ustawowych dotyczących sposobu 
całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposobu 
zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych13, określonych  
w art. 18 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

Starosta wyjaśniła: Centrum funkcjonuje w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 
kryzysowego, natomiast po godzinach pracy i w dni wolne od pracy wyznaczony pracownik 
Wydziału prowadzi dyżur domowy „przy telefonie”. Pracownik pełniący dyżur po godzinach 
pracy wyposażony jest w telefon komórkowy, tablet z dostępem do Internetu, odpowiednie 
plany, w tym plan zarządzania kryzysowego oraz dane teleadresowe.  

Ponadto Zarządzenie nr 17 Starosty Gorzowskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. reguluje 
zasady i tryb informowania Starosty o istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego zdarzeniach i sytuacjach kryzysowych na terenie powiatu gorzowskiego. 
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, naczelnicy wydziałów starostwa 
powiatowego a także wójtowie i burmistrzowie powiatu gorzowskiego zostali zobowiązani do 
informowania Starosty Gorzowskiego o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych, poprzez 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Informacje przekazywane są w trybie 
doraźnym, okresowym i na żądanie Starosty. Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego ma obowiązek przekazywania komunikatów i ostrzeżeń o zdarzeniach  
i zagrożeniach do wójtów, burmistrzów, powiatowych jednostek organizacyjnych i innych 
jednostek w zależności od charakteru i rodzaju zdarzenia (zagrożenia) a także do 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

                                                                                          (dowód:   akta kontroli str. 100-158) 

1.2. W okresie objętym kontrolą Starosta nie dysponowała pełnymi informacjami  
o zabytkach zlokalizowanych na obszarze Powiatu. Starosta nie posiadała aktualnych  
i kompletnych informacji o zabytkach zawartych w gminnych ewidencjach zabytków (GEZ) 
gmin zlokalizowanych na obszarze Powiatu. Na etapie sporządzania Powiatowego 
programu opieki nad zabytkami (marzec – maj 2016 r.)14 Starosta zwróciła się do gmin  

                                                      
10 Zarządzeniem nr 3/2010 Starosty Gorzowskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
11 Dz. U. z 2017 r. poz. 209, ze zm. 
12 Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Gorzowskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i trybu 
informowania Starosty Gorzowskiego o istotnych dla stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego zdarzeniach 
i sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu Gorzowskiego.  
13 Zgodnie z treścią §2 i 9 zarządzenia nr 3/2010 Starosty Gorzowskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie 
powołania PCZK, Centrum pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. W godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego w Gorzowie 
Wlkp. dyżur pełni pracownik ds. obronnych i zarządzania kryzysowego Biura wykonując zadania zgodne z 
regulaminem pracy Starostwa oraz zadań Centrum. Po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy, przez 
wyznaczonego pracownika Centrum, prowadzony jest dyżur domowy, według wcześniej zatwierdzonego grafiku 
przez Starostę. Jeżeli sytuacja tego wymaga dyżurny udaje się niezwłocznie do siedziby Centrum, aby 
prowadzić tam dalszy ciąg podjętych działań.  
14 Zgodnie z uchwałą nr 106/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. Powiatowy 
Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorzowskiego na lata 2017 – 2020 obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. 
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o udostępnienie danych zawartych w GEZ, przy czym część gmin z uwagi na brak 
utworzenia GEZ przekazała jedynie informacje o wykazach lub listach obiektów 
zabytkowych (opisano w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia).  

Stosownie do przepisu art. 21 u.o.z. ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania 
programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy. 

                                                                                               (dowód:  akta kontroli str. 12-25) 

W okresie objętym kontrolą własność Powiatu stanowiły dwa zabytki ujęte w rejestrze 
zabytków, tj.: 

- Pałac w Kamieniu Wielkim (z 1822 roku) – siedziba Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu 
Wielkim (w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej Powiatu) -  wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem L-288/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 19.06.2008 r., 

- Park pałacowy krajobrazowy w Kamieniu Wielkim (z 1834 roku) – teren siedziby Domu 
Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej 
Powiatu) -  wpisany do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-236 decyzją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 07.02.1978 r.  

Powiat nie posiadał zabytków ruchomych oraz stanowisk archeologicznych. 

                                                                                           (dowód:  akta kontroli str. 9, 12-25) 

1.3. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji 
kryzysowych nie były w kontrolowanym okresie przedmiotem kontroli wewnętrznej i badań 
audytowych. Kwestie te nie były także w tym okresie przedmiotem kontroli zewnętrznych ani 
przedmiotem skarg i wniosków.  

                                                                                                   (dowód:   akta kontroli str. 99) 

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

1. W strukturze organizacyjnej Starostwa oraz w opisach stanowisk pracowników nie 
określono komórki właściwej oraz osoby odpowiedzialnej za sporządzenie i aktualizację 
powiatowego programu opieki nad zabytkami 

Starosta wyjaśniła, że: w najbliższym czasie planowane jest uregulowanie kwestii 
dotyczącej uwzględnienia powiatowego programu opieki nad zabytkami w strukturze 
organizacyjnej Starostwa Powiatowego wraz przypisaniem zadań związanych  
z przedmiotowym dokumentem do konkretnego pracownika wydziału. 

                                                                                           (dowód:  akta kontroli str. 164-166) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 18 ust. 3 ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym w Powiecie nie zapewniono całodobowego alarmowania członków zespołu 
zarządzania kryzysowego oraz całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych 

Starosta wyjaśniła, że: ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
nakłada obowiązek na starostę utworzenia Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego (PCZK) działającego w systemie całodobowym. Ustawa jednakże nie 
wskazuje źródeł finansowania tego zadania. Aby zapewnić całodobową służbę należy 
zatrudnić 4,8 osób na etacie dyżurnego, pracujących w systemie całodobowym w PCZK 
przez 365 dni w roku. Oznacza to zatrudnienie 5 osób na nowo utworzonym etacie, co w 
przypadku narzuconego Starostwu „Programu Postępowania Ostrożnościowego”, który 
ogranicza zatrudnienie i redukcję etatów istniejących, a nie przewiduje nowych stanowisk 
pracy, koliduje z narzuconym ww. programem. Zatrudnienie 5 osób przy wynagrodzeniu 
minimalnym przemnożone przez 12 miesięcy plus pochodne tego wynagrodzenia, tj. 
trzynastka, nagrody jubileuszowe, itp. daje kwotę, która przekracza możliwości budżetowe 
powiatu. 

Utworzenie całodobowego PCZK w rozumieniu ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
będzie możliwe po poprawie finansowej powiatu (spłacie kredytów i innych wierzytelności) 
oraz po zawieszeniu Programu Postępowania Ostrożnościowego. Jednakże należy 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zaznaczyć, że Starosta zapewnił pomieszczenia na funkcjonowanie PCZK, infrastrukturę 
techniczną, łączność, itp. Do czasu uruchomienia całodobowego PCZK służba powiatowego 
centrum zarządzania kryzysowego pełniona jest przez pracowników Wydziału 
Bezpieczeństwa I Zarządzania Kryzysowego w godzinach pracy w siedzibie Starostwa, a po 
godzinach pracy i w dniu wolne od pracy w postaci dyżurów „przy telefonie”. Trzech 
zatrudnionych etatowych pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego zapewnia całodobową gotowość do działania w zakresie przepływu informacji 
na potrzeby zarządzania kryzysowego, alarmowania przez cały rok. W zaistniałych 
dotychczas sytuacjach kryzysowych system ten zapewnia Staroście dostateczny przepływ 
informacji i możliwość reagowania na dane zdarzenia. Przepływ informacji w czasie sytuacji 
kryzysowych np. zagrożenia powodziowego odbywa się w systemie całodobowym – 
wówczas wprowadzany jest dyżur całodobowy w siedzibie Starostwa. Zbierane przez 
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informacje, meldunki są niezwłocznie 
przekazywane zainteresowanym służbom, gminom oraz do Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że powiatowe służby, 
inspekcje i straże tj. Państwowa Straż Pożarna, Policja, Powiatowy Inspektor Sanitarny, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazują 
ważne informacje o zdarzeniach kryzysowych do swoich wojewódzkich odpowiedników, 
które z kolei zobowiązane są te informacje przekazywać do Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 
                                                                                          (dowód:   akta kontroli str. 159-163) 

W Starostwie nie w pełni rzetelnie przypisano obowiązki związane z organizacją ochrony 
zabytków i opieką nad zabytkami na terenie Powiatu. Nie określono bowiem komórek oraz 
pracowników właściwych do realizacji przypisanych Powiatowi zadań w tym obszarze.  

Powiat  nie dysponował również pełnymi i aktualnymi informacjami o zabytkach 
zlokalizowanych na obszarze Powiatu, co może utrudniać prowadzenie skutecznych działań 
na rzecz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

2. Opracowywanie i aktualizowanie programów / planów w 
zakresie ochrony zabytków 

2.1. Od 1 stycznia 2017 r. w Powiecie obowiązywał opracowany przez pracownika WBiZK 
(bez zlecenia usługi na zewnątrz) – Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Gorzowskiego na lata 2017 – 202015 (dalej: Program). W Programie wskazano m.in. 
podstawy i uwarunkowania prawne oraz organizacyjne dotyczące ochrony zabytków,  
a także scharakteryzowano  najważniejsze zabytki zlokalizowane w Powiecie.  

W Programie w Ocenie stanu  dziedzictwa kulturowego Powiatu – Analiza szans i zagrożeń 
(Tabela 2. Analiza SWOT) za słabe strony uznano m.in. brak pełnej ewidencji zabytków w 
gminach powiatu gorzowskiego, brak gminnych programów opieki nad zabytkami, 
niedofinansowanie zabytków, brak środków finasowych w budżetach gmin i powiatu, brak 
wsparcia finansowego ze strony Państwa w kontekście zarządzania nieruchomościami 
Skarbu Państwa, brak środów finansowych na wkład własny do programów europejskich 
natomiast wśród zagrożeń wskazano m.in. klęski i zdarzenia losowe np. powodzie, wichury, 
przy czym w kierunkach działań i zadań przewidzianych w Programie nie ujęto problematyki 
związanej z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

W Programie określono źródła finansowania programu opieki nad zabytkami  
z wyszczególnieniem środków krajowych, wojewódzkich, środków pochodzących  
z programów unijnych16 oraz powiatowych (przewidziano udzielanie dotacji ze środków 

                                                      
15 Uchwała nr 106/XVIII/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Gorzowskiego na lata 2017 – 2020 r.”  - 
http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/25/przyjecia__22Programu_Opieki_nad_Zabytkami_Powiatu_Gorzowskie
go_na_lata_2017-2020_22/ 
16 Tj. w części 10 Programu (str. 39-40) - nie uzgadniano z poszczególnymi organami poziomu finansowania 
nakładów na zabytki. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/25/przyjecia__22Programu_Opieki_nad_Zabytkami_Powiatu_Gorzowskiego_na_lata_2017-2020_22/
http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/25/przyjecia__22Programu_Opieki_nad_Zabytkami_Powiatu_Gorzowskiego_na_lata_2017-2020_22/
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budżetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach)17. 

W Programie określono warunki współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących 
sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków 
(art. 87 ust. 2 pkt 6 u.o.z.)18. 

Analiza treści Programu oraz dokumentacji poprzedzającej jego sporządzenie (opinia 

LWKZ19, informacje z gmin dotyczące gminnych ewidencji zabytków) wykazała ponadto, że: 

 sporządzając program Powiat nie dysponował pełnymi i aktualnymi informacjami  
o zabytkach zlokalizowanych w poszczególnych gminach (żadna z gmin nie 
prowadziła20 i nie posiadała zatwierdzonej gminnej ewidencji zabytków), podczas 
gdy stosownie do przepisu art. 21 u.o.z. ewidencja zabytków stanowi podstawę do 
sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty  
i gminy; 

 określone w Programie zadania miały charakter ogólnikowy – bez wskazywania 
zindywidualizowanych zadań odnoszących się do konkretnych zabytków wraz  
z harmonogramem ich realizacji; 

 w Programie nie zwymiarowano (nie oszacowano) kosztów jego wdrożenia – 
realizacji poszczególnych zadań. 

                                                                    (dowód kontroli: akta kontroli str. 12-25, 182-240) 

Wicestarosta wyjaśniła: Powiat sporządzając Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 
Gorzowskiego na lata 2017-2020 opierał się na danych uzyskanych od poszczególnych 
gmin Powiatu Gorzowskiego. Powiat otrzymał gminne ewidencje przesłane za pismami 
przewodnimi z: Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, Urzędu Miasta i Gminy Witnica, Urzędu 
Gminy Bogdaniec, Urzędu Gminy Deszczno, Urzędu Gminy Kłodawa, Urzędu Gminy 
Lubiszyn, Urzędu Gminy Santok. Na moment opracowywania Programu, żadna z gmin 
Powiatu Gorzowskiego nie posiadała gminnej ewidencji zabytków w rozumieniu 
obowiązujących  przepisów prawa (str. 22 Programu). Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie daje narzędzi, za pomocą których Powiat 
mógłby zobowiązać bądź też nakazać danej gminie sporządzenie gminnej ewidencji 
zabytków, bowiem zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków 
nieruchomych z terenu gminy.  
 W najbliższym czasie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Powiatu 
Gorzowskiego regulująca tryb i zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i prace budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego. 
 Program opieki na zabytkami dla powiatu gorzowskiego został opracowany po raz 
pierwszy i obejmuje lata 2017-2020. Brak jest danych w zakresie funkcjonowania, realizacji 
finansowania opieki nad zabytkami w poprzednich latach. 

 W programie opracowano trzy najważniejsze priorytety, do których wyznaczono kierunki 
działań wraz zadaniami w najbliższej perspektywie czasowej. 

                                                                                          (dowód:  akta kontroli str.  164-181) 

W okresie objętym kontrolą (w tym na etapie sporządzania Programu) nie przeprowadzono 
analiz i nie diagnozowano problemów dotyczących ochrony zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, a także nie szacowano koniecznych nakładów na realizację zadań w tym 
zakresie. 

                                                      
17 Tj. w części 11 Programu (str. 40 – 41). 
18 Tj. w pkt 7.2 Programu (str. 35-38) - Kierunki działań i zadania programu opieki. 
19 Pismo znak nr RZD-G.5120.3.2016 z dnia 20.09.2016 r. Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
– bez zgłoszonych uwag. 
20 W formie przewidzianej w art. 22 ust. 4 u.o.z. 
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W budżecie Powiatu Gorzowskiego nie wyodrębniano środków na przedsięwzięcia 
związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

                                                                                              (dowód:   akta kontroli str. 12-25) 

Wicestarosta wyjaśniła, że: w budżecie powiatu gorzowskiego corocznie jest zabezpieczona 
rezerwa celowa – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 150 
tys. zł. W razie wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym zagrożenia dla zabytków na terenie 
powiatu, powyższą rezerwę uruchamia Zarząd Powiatu Gorzowskiego na wniosek 
merytorycznego wydziału. 

                                                                                          (dowód:  akta kontroli str.  164-181) 

2.2. W dokumentach strategiczno-planistycznych Powiatu, problematyka ochrony zabytków 
na wypadek sytuacji kryzysowych nie była uwzględniana. 

W Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Gorzowskiego z horyzontem czasowym do 
2020 r.21 w priorytecie II - Kreowanie produktów markowych powiatu, priorytecie V– 
Turystyka jako filar w rozwoju społeczno – gospodarczym, priorytecie IX– Rozwój kultury  
i sport określono, że m.in. dziedzictwo kulturowe oraz walory przyrodnicze Powiatu są 
eksponowane i promowane oraz że na terenie Powiatu rozwija się turystyka w oparciu o 
produkty markowe i wytyczone szlaki turystyczne. 

                                                                               (dowód: akta kontroli str. 12-25, 241-267)  

2.3. W okresie objętym kontrolą (także w latach wcześniejszych) Powiat posiadał powiatowy 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dalej: 
Powiatowy plan ochrony zabytków), o którym mowa w § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych22 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
ochrony zabytków). Plan został opracowany w uzgodnieniu z WKZ oraz wojewodą23,  
a jeden egzemplarz planu został przekazany WKZ24. Powiatowy plan ochrony zabytków 
został opracowany zgodnie z „Instrukcją przygotowania i realizacji planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, która stanowi załącznik 
do ww. rozporządzenia. 

                                                                                          (dowód: akta kontroli str. 268-296)  

Powiat nie dysponował wojewódzkim planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych opracowanym na potrzeby LWKZ (ani nie zna jego 
założeń – informacje w tym zakresie nie były przekazywane do Powiatu).  

Wicestarosta wyjaśniła: Powiat nie dysponował „Wojewódzkim Planem Ochrony Zabytków 
Na Wypadek Konfliktu Zbrojnego I Sytuacji Kryzysowych”. Z Delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp. powiat otrzymał w grudniu 2004 r. wykaz 
wybranych zabytków zlokalizowanych na terenie powiatu gorzowskiego do opracowania 
powiatowego planu ochrony zabytków (w załączeniu kserokopia pisma znak DDK.ESzr.400-
54/04 z dnia 21.12.2004 r.). Ponadto p.o. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr 
Barbara Bielinis-Kopeć pismem znak: LWKZ-072-5-05 z dnia 6 czerwca 2005 roku 
przypomniała Szefom Obrony Cywilnej Powiatów woj. lubuskiego o obowiązku 
sporządzenia planów ochrony zabytków ( w załączeniu kserokopia pisma znak: LWKZ-072-
5-05 z dnia 6 czerwca 2005 r.) oraz e-mailem z dnia 23 czerwca 2005 r. pracownik 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze przesłał wykaz obiektów 

                                                      
21 Uchwała Nr 137/XX/2013 Rady Powiatu Gorzowskiego dnia 26 lutego 2013 r. wraz z załącznikami: 
http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/193/przyjecia__22Strategii_Zrownowazonego_Rozwoju_Powiatu_Gorzow
skiego_z_horyzontem_czasowym_do_2020_r__22_0D_0A/ 
22 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
23 Tj.: Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (pismo Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków znak: OC.TĆwi.070-13/1-06 z dnia 12 kwietnia 2006 r.) oraz Wojewodą Lubuskim – Szefem Obrony 
Cywilnej Województwa Lubuskiego. 
24 Tj.: pismem przewodnim znak: ZK-II-5222-2/05 z dnia 8.05.2006 r. jeden egzemplarz (egz. nr 2) 
zatwierdzonego i uzgodnionego „Planu Ochrony Zabytków Powiatu Gorzowskiego na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych” przekazano Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze. 

http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/193/przyjecia__22Strategii_Zrownowazonego_Rozwoju_Powiatu_Gorzowskiego_z_horyzontem_czasowym_do_2020_r__22_0D_0A/
http://bip.powiatgorzowski.pl/akty/219/193/przyjecia__22Strategii_Zrownowazonego_Rozwoju_Powiatu_Gorzowskiego_z_horyzontem_czasowym_do_2020_r__22_0D_0A/
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uznanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków za szczególnie cenne  
i podlegające ochronie w pierwszej kolejności, które powinny się znaleźć w powiatowym 
planie ochrony zabytków (kserokopia e-maila w załączeniu). 

                                                                                           (dowód:  akta kontroli str. 164-181) 

Starosta Gorzowski (Szef Obrony Cywilnej Powiatu) do czasu kontroli NIK, stosownie do 
wymogów określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków uzgadniał 
siedem gminnych planów ochrony zabytków. Z analizy dokumentacji posiadanych planów 
ochrony zabytków25 wynika, że ze względu na brak aktualizacji lub brak uzgodnienia przez 
niektóre gminy nowych planów z LWKZ, pozyskane przez Powiat na potrzeby sporządzenia 
powiatowego planu ochrony zabytków informacje były niepełne. 

Dla żadnego z posiadanych zabytków (wykazanych w pkt. 1.3. niniejszego wystąpienia) nie 
opracowano planów ochrony zabytków (dalej: plany jednostkowe), o których mowa  
w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. 

                                                                                (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 297-319) 

Powiatowy plan ochrony zabytków był corocznie aktualizowany, stosownie do § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków. W 2016 roku Powiat przystąpił do 
opracowania nowego planu. W związku z tym wystąpiono do WOUZ i Gmin o przesłanie 
aktualnych wykazów zabytków ruchomych, nieruchomych oraz archeologicznych.  

Z analizy Planu wynika, że część opisowa dokumentu w zakresie ogólnej liczby obiektów 
zabytkowych znajdujących się w Rejestrze zabytków na terenie Powiatu Gorzowskiego 
stanowi, że na terenie Powiatu znajduje się ogółem 51 zabytków wpisanych do Rejestru 
zabytków (47 zabytków to zabytki nieruchome i 4 zabytki ruchome).  

Podczas gdy, wg stanu na dzień 31.12.2017 r. liczba ogółem zabytków wpisanych do 
Rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu wynosi 148, z tego 86 zabytków 
nieruchomych oraz 11 ruchomych i 48 archeologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 8) 

Starosta wyjaśniła: zgodnie z § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków,  
powiatowy plan ochrony zabytków podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 
marca każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Aktualizacje 
udokumentowane są w arkuszu aktualizacji na stronie 3 Planu. Wprowadzone zmiany 
dotyczyły przede wszystkim aktualizacji danych teleadresowych. W 2016 roku przystąpiono 
do opracowywania nowego planu. Wystąpiono do Kierownika Delegatury WUOZ  
w Gorzowie Wlkp. o wykaz zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych 
znajdujących się na terenie powiatu gorzowskiego (z uwzględnieniem podziału na gminy) 

                                                      
25 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. posiada 
kserokopie, uzgodnionych i zatwierdzonych następujących planów gminnych (miejskiego): 

 „Miejski Plan Ochrony Zabytków Miasta Kostrzyn nad Odrą na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i 
Sytuacji Kryzysowych” – opracowany w 2005 r. , ostatnia aktualizacja w 2016 r.; 

 „Plan Ochrony Zabytków Gminy Witnica na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” – 
opracowany w 2006 r. , w 2016 r. Urząd Miasta i Gminy przystąpił do opracowywania nowego planu 
(plan z 2016 r. na chwilę obecną nie jest uzgodniony  z właściwymi organami); 

 „Plan Ochrony Zabytków Gminy Bogdaniec na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” 
– opracowany w 2006 r., ostatnia aktualizacja w 2016 r.; 

 „Plan Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych dla Gminy 
Deszczno” – opracowany w 2018 r.; 

 „Plan Ochrony Zabytków Gminy Bogdaniec na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” 
– opracowany w 2006 r., ostatnia aktualizacja w 2016 r.; 

 „Plan Ochrony Zabytków Gminy Kłodawa na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” – 
opracowany w 2006 r., ostatnia aktualizacja w 2017 r.; 

 „Plan Ochrony Zabytków Gminy Lubiszyn na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” – 
opracowany w 2005 r., w 2016 r. Urząd Gminy Lubiszyn przystąpił do opracowywania nowego planu 
(plan z 2016 r. na chwilę obecną nie jest uzgodniony z właściwymi organami);„Plan Ochrony 
Zabytków Gminy Santok na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych” – opracowany w 
2005 r., ostatnia aktualizacja w 2012 r. 
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ujętych w Rejestrze Zabytków Województwa Lubuskiego i Wojewódzkiej Ewidencji 
Zabytków oraz do gmin powiatu gorzowskiego o przesłanie wykazu zabytków nieruchomych 
na terenie gminy podlegających zabezpieczeniu w razie sytuacji kryzysowych lub na 
wypadek konfliktu zbrojnego oraz wykazu zabytków ruchomych na terenie gminy (jeżeli tego 
rodzaju zabytki znajdują się na terenie gminy) chronionych na miejscu - w jednostkach 
organizacyjnych (podlegających rozśrodkowaniu  lub ewakuacji. 

                                                                                (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 320-359) 

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

1. Dla żadnego zabytku stanowiącego własność Powiatu (wykazanych w pkt 1.2. 
niniejszego wystąpienia) nie opracowano planów ochrony zabytków (dalej: plany 
jednostkowe), o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 rozporządzenie w sprawie ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.  

Wicestarosta wyjaśniła: na szkoleniu przeprowadzonym w dniu 15 maja 2018 r.  
w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim dot. m.in. ochrony zabytków na 
terenie powiatu gorzowskiego w warunkach zagrożenia wojennego i sytuacji kryzysowej, 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim zobligowany został do przekazania 
kserokopii planu ochrony zabytków nieruchomych (pałacu i parku pałacowego w Kamieniu 
Wielkim) na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych po uprzednim uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków oraz zatwierdzeniu  przez burmistrza Miasta 
i Gminy Witnica – zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych. Negocjacje z Konserwatorem Zabytków i Ministrem Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego o wykreślenie zabytków z rejestru zabytków, spowodowały 
wstrzymanie opracowania planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i 
sytuacji kryzysowych. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Julita 
Karasińska przesłała w dniu 19 czerwca 2018 r opracowany Plan ochrony zabytków 
nieruchomych (pałacu i parku pałacowego) w Kamieniu Wielkim na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych. do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej 
Górze celem uzgodnienia (w załączeniu ksero pisma  znak:DPS.0011.34.2018 z dnia 
19.06.2018 r.). 

                                                                                          (dowód:   akta kontroli str. 164-181) 

2. Powiatowy plan ochrony zabytków zawierał nieaktualne dane, które nie zostały 
zaktualizowane w trybie § 5 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ochrony zabytków.  

Wicestarosta wyjaśniła: zgodnie z koncepcją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków w Zielonej Górze, Starostwo opracowując planu ochrony zabytków w 2004 i 2005 
roku ujęło w planie wybrane zabytki wskazane przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków zlokalizowane na terenie powiatu (w załączeniu kserokopia pisma znak 
DDK.ESzr.400-54/04 z dnia 21.12.2004 r., kserokopia e-maila z dnia 23 czerwca 2005 r.). 

W 2016 roku Starostwo przystąpiło do aktualizacji całościowej planu, aby ująć w planie 
wszystkie zabytki, które znajdują się na terenie powiatu gorzowskiego, w aktualnym 
rejestrze zabytków.  

                                                                                          (dowód:   akta kontroli str. 164-181) 

Powiat dysponował Powiatowym programem opieki nad zabytkami, przy czym przewidziane 
w nim przedsięwzięcia nie odnosiły się bezpośrednio do ochrony zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

W Powiecie nie przeprowadzono analiz i nie diagnozowano problemów dotyczących 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych, a także nie szacowano koniecznych 
nakładów na realizację zadań w tym zakresie. 

Powiatowy plan ochrony zabytków był nieaktualny oraz nie opracowano jednostkowych 
planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla 
zabytków będących w posiadaniu Powiatu. Zaniechanie opracowania tych dokumentów – 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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niezależnie od naruszenia obowiązującego prawa – może nie gwarantować skutecznej 
ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

3. Realizacja zaplanowanych działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych 

3.1. W okresie objętym kontrolą Powiat nie prowadził przedsięwzięć (inwestycji) na rzecz 
ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych oraz nie aplikował o pozyskanie 
środków na te zadania. 

W okresie objętym kontrolą z budżetu Powiatu nie były udzielane dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, niestanowiących własności Powiatu Gorzowskiego, a w Powiecie nie 
obowiązywała uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na te zadania, o której 
mowa w przepisie art. 81 ust. 1 u.o.z.  

Brak udzielania dotacji spowodawne było ograniczonymi możliwościami finansowymi 
Powiatu (spłata kredytów i innych wierzytelności) oraz obowiązującym w jednostce 
Programem Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-
204426. 

                                                                                              (dowód:   akta kontroli str. 10-25) 

W Starostwie prowadzono wykaz udzielonych dotacji na podstawie informacji 
przekazywanych m.in. przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, stosownie do art. 82 ust. 3 u.o.z. Wykaz ten nie 
zawierał informacji o udzielonych przez Powiat dotacjach, ponieważ w latach 2016-2017 ich 
nie udzielano. 

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Komunikacji Społecznej wyjaśnił: Powiat Gorzowski nie 
udzielił w latach 2016-2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane na zabytki wpisane do rejestru, w związku z czym nie przekazywano informacji 
ministrowi właściwemu ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków oraz organom stanowiącym Gmin i samorządu Województwa. 
W latach 2016-2017 prowadzono wykaz spraw dotyczących udzielonych dotacji na 
podstawie informacji przekazywanych m.in. przez Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

           (dowód:   akta kontroli str. 360-378) 

3.2. Badanie stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 
kryzysowych dwóch stanowiących własność Powiatu zabytków ujętych w rejestrze, tj.: 

a) Pałac w Kamieniu Wielkim (z 1822 roku) – siedziba Domu Pomocy Społecznej  
w Kamieniu Wielkim (w trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej powiatu) -

                                                      
26 Uchwała Nr 40/VII/2015 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego na lata 2015-2044. Program opracowany został w 
celu przedłożenia go przez Powiat Gorzowski w Ministerstwie Finansów wraz z wnioskiem o udzielenie pożyczki 
z budżetu państwa zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
pożyczek z budżetu państwa udzielanych jednostkom samorządy terytorialnego w ramach postępowań 
ostrożnościowych lub naprawczych (Dz. U. Nr 257, poz. 1730). Kwota pożyczki na dzień składania wniosku 
wyniosła 46.925 tys. zł Program w swej treści zawiera: 

 ogólną analizę finansów Powiatu Gorzowskiego; 

 plan przedsięwzięć ostrożnościowych wraz z harmonogramem ich przeprowadzenia i ich 
uzasadnieniem; 

 wskazanie efektów finansowych poszczególnych przedsięwzieć ostrożnościowych wraz metodologią 
ich obliczenia; 

 zestawienie oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym z planem obłsugi 
pożyczki. 

Program opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej 
stabilizacji finansowej w obliczu zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.  
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 wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-288/A decyzją Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.06.2008 r.; 

b) Park pałacowy krajobrazowy w Kamieniu Wielkim ( z 1834 roku) – teren siedziby 
Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (w trwałym zarządzie jednostki 
organizacyjnej powiatu) -  wpisany do rejestru zabytków pod numerem KOK-I-236 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 
07.02.1978 r.  

wykazało m.in, że: 

 użytkowany obiekt DPS (poz. a) posiadał założoną książkę obiektu 
budowlanego, o której mowa w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane27, - stwierdzono, że od ostatniej okresowej kontroli 

pięcioletniej stanu technicznego w dniu 31 października 2014 r. nie 
przeprowadzano okresowych kontroli rocznych, a Powiat oraz podmiot 
użytkujący ten obiekt nie dysponowali dokumentami potwierdzającymi  
dokonywanie okresowych przeglądów (rocznych) stanu technicznego tego 
obiektu (art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy); 

 użytkowany obiekt DPS (poz. a) posiadał instrukcję bezpieczeństwa 
pożarowego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz całodobowy system 
sygnalizacji przeciwpożarowej (w tym detektorów/czujek dymu). Obiekt ten był 
wyposażony w instalację odgromową, aktualne gaśnice umiejscowione na 
każdym z pięter hydranty wewnętrzne, drzwi przeciwpożarowe, główny 
wyłącznik prądu, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, ręczne ostrzegacze 
pożaru, numeracja pomieszczeń, uruchamianie klap dymowych, drabina 
bezpieczeństwa. Na terenie obiektu umieszczono oznakowanie związane  
z drogami ewakuacji oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.  
Na terenie parku (poz. b) rozmieszczono hydranty – staw znajdujący się na 
terenie parku, został przystosowany jako miejsce poboru wody w razie pożaru; 

 użytkowany obiekt DPS (poz. a) był wyposażony w monitoring wizyjny 
zewnętrzny i wewnętrzny, budynek częściowo ogrodzony (3/4 terenu) - teren 
otwarty i dostępny dla osób pośrednich od strony wschodniej parku 
otaczającego budynek pałacu;  

 na żadnym z ww. zabytków nie został zamieszczony, znak informujący o tym, 
iż zabytek ten podlega ochronie – stosownie do uprawnienia Starosty 
wynikającego z przepisu art. 12 ust. 1 u.o.z. 

                                                                                           (dowód:  akta kontroli str. 379-402) 

3.3. W okresie objętym kontrolą Starostwo nie prowadziło działań o charakterze 
informacyjno-szkoleniowym (w tym za pośrednictwem mediów, jednostek oświaty) na rzecz 
upowszechnienia wiedzy o właściwej ochronie zabytków oraz zasadach prawidłowego 
postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych.  

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

1. W przypadku jednego obiektu zabytkowego stwierdzono, że nie przeprowadzano 
okresowych kontroli rocznych stanu technicznego budynku, czym naruszono art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

Starosta wyjaśniła: w  dniu 25.05.2018 r.  został zlecony przegląd stanu technicznego 
budynku (…) W dniu 13.06.2018 r. został przeprowadzony roczny przegląd. Aktualnie 
dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim oczekuje na dostarczenie protokołu 
z rocznego przeglądu technicznego budynku. 

(dowód:  akta kontroli str. 403-404) 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 

(dowód:  akta 
kontroli str. 12-
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Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony zlokalizowanych w Powiecie 
zabytków (w tym stanowiących własność Powiatu), po uprzednim zdiagnozowaniu 
faktycznych potrzeb. Zaplanowanym i długofalowym działaniom w tym zakresie powinna 
sprzyjać raelizacja Powiatowego programu opieki nad zabytkami, a także – zadeklarowane 
w toku niniejszej kontroli – opracowanie nowego powiatowego planu ochrony zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych oraz takiego planu jednostkowego dla posiadanych przez 
Powiat zabytków . 

Powiat nie podejmował działań inwestycyjno-remontowych zmierzających do poprawy stanu 
technicznego posiadanych zabytków, a także nie udzielał ze środków budżetu dotacji na 
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek 
niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zaniechano również prowadzania 
obowiązkowych przeglądów stanu technicznego obiektu zabytkowego stanowiącego 
własność Powiatu. W konsekwencji tych zaniedbań, Powiat nie dysponuje rzetelnymi 
informacjami o faktycznych potrzebach i koniecznych działaniach dotyczących ochrony 
zabytków, co może skutkować dalszą degradacją zabytków oraz nie sprzyjać skutecznej ich 
ochronie na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Niewątpliwy wpływ na zakres i sposób realizacji zadań w tym obszarze miały ograniczone 
możliwości finansowe Powiatu związane z realizacją Programu Postępowania 
Ostrożnościowego dla Powiatu Gorzowskiego.  

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. Z dokumentacji Starostwa wynika, że w okresie objętym kontrolą wystąpiła sytuacja 
kryzysowa (orkan „Ksawery” – 5 październik 2017 r.), w wyniku której ucierpiały 2 zabytki 
wpisane do rejestru zabytków: pałac i park pałacowy w Kamieniu Wielkim, które stanowią 
własność Powiatu, a pozostają w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu 
Wielkim (jednostki organizacyjnej Powiatu). W parku pałacowym zostało powalonych około 
150 drzew, uszkodzony został dach na budynku głównym pałacu i szybie windowym. Skutki 
wichury usunięte zostały przez jednostki PSP, OSP oraz Wydział Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim. Dyrektor DPS wystąpiła do LWKZ  
o przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia28, czym dopełniono obowiązku 
zawiadomienia tego organu w trybie art. 28 ust.1 pkt 1 u.o.z. W dniu 22 grudnia 2017 r. 
LWKZ wydał decyzję w sprawie zezwolenia na usunięcie 129 drzew29. 

Starostwo w trakcie kontroli NIK pozyskało od Dyrektora DPS w Kamieniu Wielkim 
informację o  stratach finansowych związanych z ww. zdarzeniem z której wynika, że 
wartość poniesionych strat, to: 

- koszt naprawy dachu wyniósł 3.000,00 zł30; 
- koszt naprawy szybu windowego 9.720,00 zł; 
- wartość zniszczonych drzew 70.148,17 zł. 

(dowód:  akta kontroli str. 12-25, 159-163, 413-425). Ponadto z informacji uzyskanych w 
trakcie kontroli NIK przez Starostwo z Gminy Bogdaniec wynika, że w latach 2016–2017 
dwukrotnie  podjęto działania polegające na zabezpieczeniu obiektów zabytkowych po 
wystąpieniu sytuacji kryzysowych takich jak przejście silnych wiatrów i nawałnic:  

 w miejscowości Jenin - Kościół paraf. P. w. Michała Archanioła – uszkodzony dach 
– wpis do Rejestru zabytków – KOK-I-87/76 na podstawie decyzji z dnia  
5 listopada 1976 r.; 

                                                      
28 Pismo znak DPS.241.28.2017 z dnia 6 października 2017 r. 
29 Pismio znak ZN-G.5146.164.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. 
30 Koszt materiałów + robocizna we własnym zakresie. 
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 w miejscowości Stanowice - Kościół p. w. Matki Boskiej Królowej Świata – 
uszkodzony dach – wpis do Rejestru zabytków – Kok-I-86/76 z dnia 5 listopada 
1976 r. 

Jednostki ochotniczej straży pożarnej usunęły zagrożenia i zabezpieczyły obiekty przed 
dalszym niszczeniem. Wojewódzki Konserwator Zabytków dokonał oceny stopnia 
zniszczenia oraz oszacował zakres prac, zapewnił wsparcie finansowe. Gmina Bogdaniec 
zabezpieczyła obiekty, pokryła koszty zabezpieczenia i usunięcia zagrożenia, zapewniła 
wsparcie finansowe. Podjęte działania Gmina realizowała w oparciu o swój plan ochrony 
zabytków i zarządzania kryzysowego oraz swoje procedury postępowania na wypadek 
zaistniałego zdarzenia kryzysowego. 

Starostwo nie dysponowało informacjami o kosztach tych działań oraz źródłach ich 
finansowania. W trakcie kontroli NIK , Starostwo otrzymało od Gminy nasępujące dane o 
kosztach i źródłach ich finansowania: 

 Kościół w Jeninie – 40 tys. – z budżetu Gminy Bogdaniec, 100 tys. - Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 

 Kościół Stanowice - 40 tys. – z budżetu Gminy Bogdaniec, 70 tys. - Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 

Powiat nie uczestniczył ani nie partycypował w kosztach tych działań. 

                                                                                (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 159-163) 

O ryzyku i zagrożeniach związanych z ww. sytuacją kryzysową Starosta był powiadamiany 
drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., tj.: 

– o godz. 14:34 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” – prognoza 
niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych – od godz. 07:30 dnia 5 października 
2017 do godz. 7:30 dnia 6 października 2017 r. przewidywany silny i bardzo silny wiatr 
w porywach 115 km/h, z kierunku południowo-zachodniego skręcającego na północno-
zachodni. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 426-453) 

Pomimo posiadania tych informacji Starostwo nie powiadamiało zarządcy zabytków (DPS)  
o zagrożeniach (ryzykach) związanych z wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej oraz nie 
podejmowało innych przedsięwzięć zapobiegawczych lub zabezpieczających.   

                                                                                (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 159-163) 

4.2. Według informacji z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. 
w latach 2016-2018 (I kw.) na terenie Powiatu przeprowadzono ogółem 8 interwencji 
związanych z działaniami na obiektach zabytkowych, z tego dwa dotyczyły zalanego 
budynku, pięć uszkodzonych dachów w wyniku silne wiejącego wiatru, a pozostałe dwa 
zostały zakwalifikowane jako miejscowe zagrożenia.  

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 454-458) 

W okresie kontrolowanym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.  
nie podejmował interencji związanych z zabytkami.  

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 459-460) 

Według informacji z Komendy Powiatowej Policji w Gorzowie Wlkp. w latach 2016-2018  
(I kw.) nie odnotowano zdarzeń kryminalnych dotyczących zabytków na terenie Powiatu. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 461-462) 

W okresie objętym kontrolą sytuacja kryzysowa dotycząca zabytków nie była przedmiotem 
analiz prowadzonych w celu poprawy ochrony zabytków na wypadek wystąpienia kolejnych 
sytuacji kryzysowych.  

                                                                                (dowód:  akta kontroli str. 12-25, 159-163) 
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Powiat Gorzowski nie prowadził także wspólnych kontroli, ćwiczeń, analizy ryzyk z innymi 
służbami, organami, instytucjami (np. WKZ, jednostkami Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, organizacjami społecznymi) na rzecz ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

                                                                                               (dowód:  akta kontroli str. 12-25) 

 4.3. Odnośnie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych  
z obowiązującym prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w sprawowaniu skutecznej ochrony 
nad zabytkami na wypadek sytuacji kryzysowych, Starosta podała, że: 

W opracowywaniu i aktualizacji planów ochrony zabytków oraz programów opieki nad 
zabytkami należy zauważyć, że brakuje planów poszczególnych obiektów zabytkowych, 
jakie powinni sporządzić kierownicy jednostek organizacyjnych posiadających zabytki oraz 
aktualnych gminnych programów opieki nad zabytkami. Brak jest w tym zakresie 
mechanizmów prawnych oraz odpowiednich administracyjnych form egzekwowania 
wykonawstwa zadań planistycznych. 

                                                                                      (dowód:  akta kontroli str. 26-29) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej Powiat nie 
powiadamiał zarządcy (DPS) zabytków stanowiących własność Powiatu o zagrożeniach 
(ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowej oraz nie podejmował innych 
przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. Powiat – do czasu kontroli NIK –  nie 
dysponował również informacjami o faktycznych stratach w zabytkach wynikłych z sytuacji 
kryzysowych.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli31, wnosi o: 

1. Określenie w strukturze organizacyjnej Starostwa komórki właściwej oraz osoby 
odpowiedzialnej za sporządzenie i aktualizację powiatowego programu opieki nad 
zabytkami. 

2. Zaktualizowanie powiatowego planu ochrony zabytków oraz opracowanie planów 
jednostkowych ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
dla  zabytków stanowiących własność Powiatu, stosownie do wymogów rozporządzenia 
w sprawie ochrony zabytków. 

3. Dokonywanie przeglądów okresowych stanu technicznego użytkowanego obiektu 
zabytkowego (bydynek DPS w Kamieniu Wielkim) stosownie do wymogów ustawy 
Prawo budowlane. 

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 Zielonej Górze. 

                                                      
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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. 

 

Zielona Góra, dnia 16 lipca 2018 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Cezary Romanczenko 

Inspektor kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

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