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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 Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LZG/36/2018 
z dnia 20 marca 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie (dalej: 
Urząd Miasta) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Marek Cebula – Burmistrz Krosna Odrzańskiego od 1 grudnia 2014 r. (dalej: Burmistrz). 

(dowód: akta kontroli str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że Gmina miejsko-wiejska Krosno Odrzańskie (dalej 
Gmina) w latach 2016-20182 nie w pełni rzetelnie realizowała zadania z zakresu ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Stan ten wynikał przede wszystkim z zaniechania sporządzenia kluczowych dla realizacji 
zadań w tym obszarze dokumentów planistycznych, tj. planów ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (gminnego i jednostkowych dla 
zabytków będących w posiadaniu Gminy).  

Gmina posiada wprawdzie aktualny program opieki nad zabytkami, jednak nie dysponuje 
oszacowanymi kwotami nakładów finansowych niezbędnych na działania związane 
z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Nie sporządzano również 
wymaganego przepisami prawa sprawozdania z realizacji tego Programu.  

Gmina podejmowała działania inwestycyjno-remontowe zmierzające do poprawy stanu 
technicznego posiadanych zabytków oraz przestrzegała obowiązków wynikających z prawa 
budowlanego względem obiektów zabytkowych, jednak wskutek wieloletnich zaniedbań 
i ograniczonych środków finansowych, stan techniczny niektórych zabytków stanowiących 
własność Gminy3 należy nadal uznać za niezadawalający i wymagający poprawy. 

Gminna prowadzi gminną ewidencję zabytków jednak nie była ona aktualizowana na 
bieżąco.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto działania, zamierzające do 
usunięcia części stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                           
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 Tj.: budynki przy ul. Zamkowej 10, Mnichów 11, Pocztowej 9 w Krośnie Odrzańskim. 

Ocena ogólna 



 

3 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ewidencjonowanie i dokumentowanie zabytków podlegających 
ochronie. 

1.1. Z zapisów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim4 
wynika, iż zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami (prowadzenie gminnej 
ewidencji zabytków, realizacja obowiązków gminy wynikających z ustawy o ochronie 
zabytków) przypisano Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego, a za 
ich realizację odpowiadał pracownik zatrudniony na stanowisku architekta miejskiego5. 
Natomiast zadania związane z zarządzaniem kryzysowym (opracowanie Gminnego Planu 
Zarządzania Kryzysowego oraz Planu Obrony Cywilnej Gminy, a także realizowanie zadań 
w nich zawartych) przypisano pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku inspektora ds. 
wojskowych, obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Wydziale Urząd 
Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich (Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego). 

(dowód: akta kontroli str. 7-15, 16-27,39-42) 

W zakresie ukończonych przez pracowników Urzędu Miasta kursów lub szkoleń o tematyce 
związanej z ochroną i opieką nad zabytkami, Burmistrz wyjaśnił m.in., iż osoba pełniąca 
funkcję Architekta Miejskiego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim w 2006 r. brała 
udział w Konferencji Naukowo – Technicznej pt.: „Renowacja budynków i modernizacja 
obszarów zabudowanych”, w tematyce której znajdowały się zagadnienia dotyczące 
renowacji budowli zabytkowych oraz materiałów budowlanych stosowanych w obiektach 
zabytkowych. Ponadto w 2009 r. brała udział w sesji naukowej pn.: „Architektura na 
obszarach objętych ochroną konserwatorską – kreatywna kontynuacja czy bierne 
naśladownictwo?” oraz w 2013 r. w seminarium szkoleniowym na którym poruszona była 
kwestia związana z zasadami ochrony miast historycznych w teorii i praktyce 
konserwatorskiej.  

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

Urząd Miasta nie posiadał osobnych procedur wewnętrznych dotyczących realizacji zadań 
związanych z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

(dowód: akta kontroli str. 39-42) 

W zakresie zasadności funkcjonowania w strukturze Urzędu stanowiska Miejskiego 
Konserwatora Zabytków Burmistrz wyjaśnił, iż w strukturze Urzędu Miasta funkcjonuje 
stanowisko Architekta Miejskiego oraz Inspektora do spraw wojskowych/obronnych, 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Niniejszym osobom w sposób pisemny został 
powierzony zakres obowiązków dotyczący m.in.: prowadzenia gminnej ewidencji zabytków 
oraz realizacji obowiązków Gminy Krosno Odrzańskie wynikających z ustawy o ochronie 
zabytków, a także opracowania i aktualizowania Planu Obrony Cywilnej Gminy 
i realizowania zadań w nim zawartych. Ponadto brakuje rozporządzeń regulujących kwestie 
powoływania Miejskich Konserwatorów Zabytków oraz zakresu ich funkcjonowania. 
W związku z powyższym, jak również ze względu na ograniczone środki finansowe, 
w najbliższym czasie nie przewiduje się powołania Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w strukturze Urzędu Miasta. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55) 

W latach 2016-2018 w Urzędzie Miasta nie zostały przeprowadzone audyty i kontrole 
w zakresie przygotowania Urzędu do realizacji zadań związanych z ochroną zabytków na 
wypadek sytuacji kryzysowych. Powyższy zakres planowany jest do ujęcia w Planie Audytu 
Wewnętrznego w Gminie na 2019 r. 

(dowód: akta kontroli str. 53-55, 303-317, 320-327) 

                                                           
4 Wprowadzonego zarządzeniem nr 32/12 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 31 maja 2012 r. 
5 posiadający wykształcenie wyższe w zakresie architektury. 
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1.2. Gmina prowadzi Gminną ewidencję zabytków (dalej: GEZ) w formie zbioru kart 
adresowych6, która została pozytywnie zaopiniowana przez Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków7 (dalej: LWKZ). Wynika z niej, iż na dzień 31 grudnia 2017 r. na 
terenie Gminy znajdowało się łącznie 320 zabytków nieruchomych, z tego 64 wpisanych do 
Rejestru zabytków prowadzonego przez LWKZ, a 256 zabytków objętych było Wojewódzką 
ewidencją zabytków (dalej: WEZ). Każdy z ww. zabytków nieruchomych posiadał kartę 
adresową opracowaną zgodnie z obowiązującym wzorem oraz zawierającą wszystkie 
wymagane elementy8.  

Siedem obiektów wpisanych do Rejestru zabytków stanowiło własność Gminy9. 

 (dowód: akta kontroli str. 85-93, 94-103, 275) 

Najwięcej zabytków nieruchomych zlokalizowanych na obszarze Gminy wpisanych do 
rejestru zabytków (łącznie 64 obiekty) stanowiło własność podmiotów prywatnych 
(20 obiektów), Gminy (7 obiektów oraz 12 obiektów jako współwłasność). 

(dowód: akta kontroli str. 363-365) 

Zabytki rejestrowe stanowiące własność Gminy (według GEZ - stan na 31 grudnia 2017 r.) 
to: 

 mury obronne przy ul. Słoneczna – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

z dnia 12 kwietnia 1961 r.; 

 zamek książęcy zlokalizowany przy ul. Szkolnej – wpis do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji z dnia 25 lutego 1958 r.; 

 spichlerz, część podziemna przy ul. Szkolnej 1 – wpis do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji z dnia 31 grudnia 1998 r.; 

 kamienica zlokalizowana przy ul. Zamkowej 10 – wpis do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji z dnia 15 stycznia 1964 r.; 

 kamienica zlokalizowana przy ul. Wąskiej 10 – wpis do rejestru zabytków na podstawie 

decyzji z dnia 15 stycznia 1964 r.; 

 kamienica przy ul. Mnichów 11 – wpis do rejestru zabytków na podstawie decyzji 

z dnia 15 stycznia 1964 r.; 

 kamienica zlokalizowana przy ul. Pocztowej 9 – wpis do rejestru zabytków na 

podstawie decyzji z dnia 10 marca 1960 r. 

(dowód: akta kontroli str. 94-103) 

W GEZ nie ujęto czterech zabytków10 wpisanych w latach 2016-2017 do WEZ (w tym dwóch 
ujętych w rejestrze zabytków), o włączeniu których informował LWKZ, wskazując 
jednocześnie na konieczność opracowania kart adresowych oraz włączenia ich do gminnej 
ewidencji zabytków11.  

(dowód: akta kontroli str. 28-36) 

W zakresie objęcia ochroną zabytków miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego12 badaniem objęto trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
dotyczące: 

                                                           
6 Przyjętą na podstawie zarządzenia nr 182/15 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 20 listopada 2015 r. 
7 Pismo RZD.5133.46.2015 z dnia 9 października 2015 r. 
8 Wskazane w §17 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. 
Nr 113, poz. 661) w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem 
9 Zamek książęcy, mury obronne, spichlerz, cztery kamienice w Krośnie Odrzańskim. 
10 Parowozownia, budynek mieszkalny, hydrowęzeł Dychów, zabytek archeologiczny. 
11 Pisma LWKZ nr: RZD.5133.129.2016 z 04.07.2016 r., RZD.5130.27.2017 z 03.04.2017 r. RZD.5133.29.2017 
z 31.05.2017 r., RZD.5133.40.2017 z 10.07.2017r. 
12Plany dostępne są na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl w zakładce inwestycje i rozwój 

http://www.krosnoodrzanskie.pl/
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 rejonu ulic: Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno 
Odrzańskie i dla części obrębu Marcinkowice – plan przyjęty uchwałą nr XLIII/276/09 
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 1 grudnia 2009 r.; 

 gminy Krosno Odrzańskie w obrębie miasta Krosno Odrzańskie - plan przyjęty 
uchwałą nr XX/115/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 września 2004 
r.; 

 lewobrzeżnej strony Krosna Odrzańskiego pomiędzy rzeką Odrą, kanałem rzeki Odry, 
a polderami rzeki Odry w obrębie Krosno Odrzańskie - plan przyjęty uchwałą 
nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

W każdym z ww. planów wskazano zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej13. Ponadto projekty planów lub ich zmian były uzgadniane 
z LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 181-200) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: 

W GEZ nie ujęto czterech zabytków, o włączeniu których w latach 2016-2017 do Rejestru 
zabytków oraz Wojewódzkiej ewidencji zabytków informował LWKZ, wskazując 
jednocześnie na konieczność opracowania dla nich kart adresowych oraz włączenia ich do 
Gminnej ewidencji zabytków.  

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami14 (dalej: u.o.z.) burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie 
zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. Natomiast w ustępie 5 ww. 
artykułu wskazano m.in., iż w gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki 
nieruchome wpisane do rejestru oraz zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków. 

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, iż z uwagi na małą ilość zabytków przewidzianych do ujęcia 
w Gminnej Ewidencji Zabytków wskazanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków (4 przez 2 lata) przyjęto, że raz w kadencji Rady Miejskiej 
Zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego dokonana zostanie aktualizacja stanu GEZ 
poprzez literalny wpis zabytku i opracowanie karty zabytku. Zmiany i korekty wynikające 
z w/w zmiany ilości zabytków oraz ze zmiany nazw ulic (dokonanych w 2017 r. na 
podstawie odrębnych przepisów) dotyczące GEZ zostaną wprowadzone zarządzeniem 
Burmistrza w IV kwartale 2018 r.  

(dowód: akta kontroli str. 28-36, 85-93, 48-50) 

W Urzędzie Miasta przypisano obowiązki związane z opieką i ochroną nad zabytkami oraz 
zarządzaniem kryzysowym do poszczególnych wydziałów. Również w zakresach czynności 
pracowników zostały uwzględnione ww. zadania.  

Urząd Miasta dysponował GEZ, przy czym – z uwagi na nieprowadzenie jej na bieżąco – 
ewidencja ta nie była w pełni rzetelna (aktualna). 

  

                                                           
13 M.in.: nawiązanie nowej zabudowy poprzez detale architektoniczne i materiały wykończeniowe do zabudowy 
istniejącej, wstrzymanie robót budowanych i ziemnych w przypadku odkrycia przedmiotu co do którego istnieje 
przypuszczenie, że jest on zabytkiem oraz zawiadomienie LWKZ, w przypadku remontu zachowanie detalu 
architektonicznego i wystroju sztukatorskiego elewacji, przy wymianie pokrycia dachów zachowanie lub 
przywracanie historycznych materiałów, utrzymanie historycznej kompozycji wnętrz. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm. 
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2. Opracowywanie i aktualizowanie planów w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

2.1. W Gminie 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. 

W dokumentach strategiczno-planistycznych Urzędu Miasta15 (Strategia rozwoju społeczno-
gospodarczego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2016-2025, Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego) nie uwzględniono problematyki związanej z ochroną zabytków na wypadek 
sytuacji kryzysowych. 

Nie opracowano także gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego 
i sytuacji kryzysowych (dalej: gminny plan ochrony zabytków), do czego zobowiązywał 
przepis § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie 
organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych16 (dalej: rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków).  

Burmistrz wyjaśnił, iż obecnie jest on w trakcie tworzenia. Aktywny udział biorą w nim 
przedstawiciele Policji, Wojska, Straży Granicznej i Straży Pożarnej, w tym OSP. Ponadto 
na podstawie danych otrzymanych z Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania 
Przestrzennego, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonało typologii 
i kolejności wykonywania prac związanych z ochroną zabytków w sytuacjach kryzysowych. 
W pracach nad planem uwzględniane są zarówno propozycje gospodarzy zarządzających 
zabytkami (w tym sakralnymi), jak i możliwości ich zabezpieczenia na szczeblu Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 39-42) 

Gmina nie opracowała również dla żadnego z posiadanych zabytków (wykazanych w pkt. 
1.2. niniejszego wystąpienia) planów ochrony zabytków (dalej: plany jednostkowe), 
o których mowa w przepisie § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia. 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego zawarł w dniu 27 kwietnia 2018 r. z dowódcą 5 Kresowego 
Batalionu Saperów porozumienie w sprawie współdziałania na rzecz ochrony zabytków 
Gminy Krosno Odrzańskie w czasie sytuacji kryzysowych i wojny. Wynika z niego m.in., iż: 

 Dowódca jednostki wojskowej wydzieli pomieszczenie, które przeznaczone będzie na 
skład dla ruchomych zabytków kultury z terenu gminy. Klucze będą w posiadaniu 
dyrektora zamku piastowskiego oraz służby dyżurnej jednostki; 

 W przypadku powodzi lub pożaru, dowódca jednostki wydzieli adekwatne siły i środki 
w celu udzielenia pomocy przy zabezpieczaniu zabytków nieruchomych oraz ewakuacji 
zabytków ruchomych; 

 Burmistrz przekaże dowódcy wykaz zabytków, które podlegają szczególnej ochronie. 

(dowód: akta kontroli str. 301-302) 

2.2. Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego nie został przekazany w celu zatwierdzenia żaden 
plan ochrony zabytków jednostek organizacyjnych posiadających zabytki. Burmistrz 
wyjaśnił, iż zdecydowana większość zabytków znajduje się w posiadaniu kościoła 
rzymskokatolickiego.  
Zastępca burmistrza wskazał, iż w styczniu oraz maju 2018 r. zostały skierowane pisma do 
zarządców/administratorów zabytków (stanowiących własność Gminy) tj. Dyrektora Centrum 
Artystyczno-Kulturalnego Zamek oraz Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, z informacją o konieczności sporządzenia planów 
ochrony nieruchomości zabytkowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 39-42, 48-50) 

                                                           
15 Dostępnych na stronie internetowej www.krosnoodrzanskie.pl  
16 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
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2.3. Gmina posiada „Program Opieki nad zabytkami Gminy Krosno Odrzańskie na lata 
2016-2019”17. Ww. Program, który został opracowany przez pracowników Urzędu Miasta, 
zawiera cele określone w art. 87 ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami18.Program został pozytywnie zaopiniowany przez LWKZ19. 

(dowód: akta kontroli str. 107-180, 276) 

W ww. dokumencie ujęto m.in. potencjalne zewnętrzne źródła20 finansowania zadań 
realizowanych w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami oraz przewidziano 
możliwość finansowania niektórych działań ze środków gminy21. Nie wskazano natomiast 
jakiej wielkości środki są potrzebne na remonty i prace zabezpieczające dotyczące 
zabytków. 

W Programie nie ujęto problematyki związanej z ochroną zabytków na wypadek sytuacji 
kryzysowych, nie opisano stanu zachowania i zabezpieczenia zabytków nieruchomych 
znajdujących się na obszarze Gminy.  

W latach 2016-2017 Burmistrz Krosna Odrzańskiego nie składał sprawozdania z realizacji 
Programu.  

 (dowód: akta kontroli str. 107-180, 39-42) 

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

1. Wbrew wymogom określonym w przepisach § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 
Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na 
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, w Gminie nie opracowano gminnego 
planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz 
jednostkowych planów ochrony dla zabytków będących w posiadaniu Gminy. 

Zgodnie z przepisem § 7 ww. rozporządzenia ww. plany sporządza się w nieprzekraczalnym 
terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia (tj. do dnia 15 lipca 2005 
r.). 

Stosownie do przepisu § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia plany ochrony zabytków zawierają 
w szczególności: 

1) informacje niezbędne do realizacji prac przygotowawczych oraz sprawnego 
koordynowania i zarządzania ochroną w poszczególnych etapach działania; 

2) wykaz osób uprawnionych do podejmowania decyzji i kierowania ochroną; 

3) wyszczególnienie sposobów przepływu informacji na wszystkich stopniach zarządzania. 

Opracowanie planów ochrony zabytków jest zatem jednym z kluczowych elementów działań 

w czasie poprzedzającym wystąpienie konfliktu zbrojnego lub sytuacji kryzysowej, mających 

na celu uratowanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zaginięciem na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Plany ochrony zabytków mają być 

                                                           
17 Przyjęty Uchwałą nr XIV/103/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 listopada 2015 r. 
Opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 8 grudnia 2015 r. pod pozycją 2401 
18 Tj.: włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających z koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju; uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu 
kulturowego i dziedzictwa archeologicznego łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi 
ekologicznej; zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania; 
wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego; określenia warunków 
współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych 
zabytków; podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych 
i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad 
zabytkami; podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad 
zabytkami. 
19 Pismo Nr RZD.5120.8.2015 [2] z dnia 9 października 2015 r. 
20 M.in. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dziedzictwo Kulturowe”, krajowe środki publiczne, 
środki przyznawane w ramach funduszy europejskich. 
21 M.in. prace konserwatorskie, remontowo-budowlane obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, GEZ. 
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sporządzane, odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, przez jednostki 

organizacyjne posiadające zabytki, gminy, powiaty, województwa oraz na poziomie kraju. 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż w okresie przed 2015 r. (w listopadzie 2015 r. został 
uchwalony Gminny program opieki nad zabytkami, którego część składową stanowi wykaz 
zabytków w Gminie Krosno Odrzańskie), z racji braku odpowiedniego skatalogowania, brak 
było możliwości zajęcia się tematem tworzenia takiego dokumentu. Ponadto w 2016 r. 
został opracowany nowy Plan Obrony Cywilnej Gminy Krosno Odrzańskie. Niniejszy Plan 
uzyskał wszelkie wymagane uzgodnienia. Żaden organ nie zgłosił zastrzeżeń do treści 
niniejszego dokumentu, wskazujących na brak planu ochrony zabytków. Na początku 2018r. 
do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim wpłynęło pismo Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, informujące (przypominające) o konieczności opracowania planu ochrony 
zabytków. W odpowiedzi na niniejsze pismo poinformowano Konserwatora 
o natychmiastowym podjęciu prac nad planem ochrony zabytków i przekazaniem 
opracowanego dokumentu celem uzgodnień przed końcem miesiąca maja 2018 r. 
W styczniu oraz maju 2018 r. zostały skierowane pisma do zarządców nieruchomości 
zabytkowych tj. Dyrektora Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek oraz Dyrektora 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, z informacją 
o konieczności sporządzenia planów ochrony nieruchomości zabytkowych. Plan ochrony 
zabytków, w wersji roboczej do uzgodnień, jest w znacznej części gotowy i w czerwcu 2018 
r. powinien być planem funkcjonującym. Załącznikiem do niniejszego planu będzie m.in. 
porozumienie zawarte w dniu 27 kwietnia 2018 r., pomiędzy Dowódcą 5. Kresowego 
Batalionu Saperów, a Burmistrzem Krosna Odrzańskiego, w sprawie współdziałania na 
rzecz ochrony zabytków Gminy Krosno Odrzańskie w czasie sytuacji kryzysowych i wojny. 
Zawarte porozumienie świadczy o tym, że pomimo opóźnień związanych z wprowadzeniem 
obowiązkowych regulacji, zostaną one zrealizowane ze szczególną starannością 
i z wykorzystaniem wszelkich możliwych zasobów i środków. 

(dowód: akta kontroli str. 48-50, 301-302, 318-319, 328-329) 

Burmistrz oświadczył ponadto, iż nieopracowanie dla zabytków będących w posiadaniu 
Gminy Krosno Odrzańskie jednostkowych planów ochrony zabytków, o których mowa w § 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, oraz 
gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 
o którym mowa w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, związane jest z niedopełnieniem 
obowiązków służbowych przez pracownika, któremu w sposób pisemny powierzono dany 
zakres. Niniejsza nieprawidłowość wynika zarówno z przeoczenia, jak i natłoku spraw 
bieżących wykonywanych przez danego pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 58) 

2. W latach 2016-2017 Burmistrz Krosna Odrzańskiego nie składał sprawozdania 
z realizacji Programu opieki nad zabytkami, uchwalonego przez Radę Miejską w Krośnie 
Odrzańskim w dniu 30 listopada 2015 r. Zgodnie z wymogami określonymi w art. 87 ust 5 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z realizacji 
programu burmistrz sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia się radzie gminy. 

Burmistrz wyjaśnił m.in., iż sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami, nie 
zostało sporządzone, ponieważ w latach 2016-2017 zostały opracowane dokumentacje 
projektowe na realizację zadań położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską, 
na które Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków unijnych i innych źródeł i na kilka 
zadań uzyskała środki finansowe. Ponieważ są to działania wieloletnie, a realizacja 
przypada na lata 2018-2019, a także z przyczyny niewielkiej ilości zabytków proponowanej 
do wpisu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (cztery zabytki) 
Burmistrz sporządzi sprawozdanie, które przedstawi Radzie Miasta raz w kadencji Rady 
tj. w IV kwartale 2018 r. 

(dowód: akta kontroli str. 48-50)  
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Gmina dysponuje aktem prawa miejscowego dotyczącym problematyki zabytków, tj. 
gminnym programem opieki nad zabytkami, jednak nie sporządziła zgodnie 
z obowiązującymi wymogami sprawozdania z jego realizacji. 

Wbrew obowiązującym wymogom prawa nie opracowano natomiast planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (gminnego i jednostkowych 
dla zabytków będących w posiadaniu Gminy). Zaniechanie opracowania tych dokumentów – 
niezależnie od naruszenia obowiązującego prawa  może nie gwarantować skutecznej 
ochrony zabytków na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Podkreślenia wymaga, że jeszcze w toku kontroli podjęto działania zmierzające do 
opracowania brakujących dokumentów. 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie ochrony 
zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

3.1. Gmina Krosno Odrzańskie pomimo braku oszacowanych kwot nakładów finansowych 
niezbędnych na działania związane z ochroną zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych 
oraz planów ochrony zabytków (gminnego oraz jednostkowych), w latach 2016-2017 
w ramach działań na rzecz ochrony zabytków dokonała zabezpieczenia22 dwóch 
fragmentów muru obronnego zlokalizowanego przy ul. Słonecznej w Krośnie Odrzańskim, 
wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 288. Koszt ww. prac wyniósł 19.493,09 zł. 
Prace te zostały częściowo sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej od LWKZ 
w wysokości 11.000,00 zł23 na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących murów 
miejskich, wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 288.  

Ponadto wykonywane były drobne prace remontowe (wymiana instalacji elektrycznej, 
przełożenie uszkodzonych dachówek, naprawa rury wodociągowej) w obiektach 
zabytkowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Krośnie Odrzańskim, a także w zamku piastowskim. 

 (dowód: akta kontroli str.  222-243, 290-298) 

Badanie24 stanu technicznego oraz istniejących zabezpieczeń na wypadek sytuacji 
kryzysowych pięciu zabytków (ujętych w rejestrze zabytków) stanowiących własność Gminy 
wykazało, że: 

 każdy z zabytków25 posiadał założoną książkę obiektu budowlanego, o której mowa 
w przepisie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane26; 

 w latach 2016-2017 przeprowadzono corocznie kontrole (przeglądy okresowe) stanu 
technicznego obiektów (zabytków), o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 1 ww. 
ustawy; 

 w latach 2016-2017 każdy z ww. obiektów (zabytków) posiadał aktualne przeglądy 
z kontroli 5-letnich, o których mowa w przepisie art. 62 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy; 

 zamek piastowski posiada: aktualną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, elementy 
ochrony przeciwpożarowej, tj. m.in. gaśnice, instalacje odgromowe, czujki 
przeciwpożarowe (detektory dymu, gazu), hydranty wewnętrzne, na terenie obiektu 
umieszczono oznakowanie związane z drogami ewakuacji; 

                                                           
22 Prace dotyczyły m.in. zabezpieczenia, odtworzenia i utrwalenia substancji zabytku oraz zakupu materiałów 
konserwatorskich i budowlanych.  
23 Umowa nr 23/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. wraz z aneksem z dnia 21.11.2017 r. 
24 Przeprowadzono w drodze oględzin oraz analizy dokumentacji źródłowej (m.in.: książki obiektu budowlanego, 
okresowych przeglądów stanu technicznego) zabytków w następujących lokalizacjach: zamek piastowski, 
spichlerz ul. Szkolna 1, trzy kamienice przy ul. Zamkowej 10, Mnichów 11, Pocztowej 9 w Krośnie Odrzańskim. 
25 Za wyjątkiem ruin spichlerza dla których książka obiektu nie jest wymagana. 
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
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 obiekty nie posiadały monitoringu wizyjnego, a system alarmujący o włamaniu posiadał 
jedynie zamek piastowski; 

 stan techniczny użytkowanych obiektów (wg dokumentacji z przeglądów okresowych) 
określany jest jako dobry (zamek piastowski), niezadowalający – budynek nadaje się 
do kapitalnego remontu (kamienica na ul. Pocztowej 9), zły – budynek nadaje się do 
dalszej eksploatacji ale wymaga kapitalnego remontu (kamienica na ul. Zamkowej 10), 
zły – budynek nadaje się do dalszej eksploatacji, wymaga jednak zlikwidowania 
stanów awaryjnych (kamienica przy ul. Mnichów 11); 

 wydane zalecenia dotyczyły m.in. wykonania opinii stanu technicznego więźby 
dachowej, sprawdzenia działań kominów wentylacyjnych i dymowych (budynek przy 
ul. Zamkowej 10), stropów ścian, naprawy obluzowujących się dachówek, wykonania 
remontu więźby dachowej wraz z pokryciem, sprawdzenia mocowania słupków 
klinkierowych wraz z balustradami (budynek przy ul. Pocztowej 9) wyczyszczenia 
zarośniętych i zapchanych rynien (budynek przy ul. Mnichów 11). Na czas 
wykonywania oględzin zalecenia nie zostały wykonane; 

 na żadnym z należących do Gminy zabytków nie został zamieszczony znak 
informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie. 

Z zapisów książek obiektu budowlanego wynika, iż stan ww. budynków nie był kontrolowany 
przez LWKZ. 

(dowód: akta kontroli str. 330-351, 352-362) 

Burmistrz poinformował, iż Gmina Krosno Odrzańskie, po ustaleniu wymogów formalnych 
związanych z umieszczeniem na zabytkach, stanowiących własność Gminy wpisanych do 
rejestru zabytków, znaków informujących o tym, iż zabytek podlega ochronie prawnej, 
wystąpi do Starosty Krośnieńskiego ze stosownym wnioskiem. Umieszczenie takiego 
znaku, szczególnie w stosunku do Zamku Piastowskiego, przyczyni się zarówno do 
podniesienia świadomości mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, 
jak również do przeciwdziałania ewentualnym aktom wandalizmu, bądź nieumyślnego 
naruszenia zabytkowego obiektu przez użytkowników. 

W zakresie działań dotyczących zabytków zlokalizowanych w Krośnie Odrzańskim 
(kamienice przy ul. Zamkowej 10, Mnichów 11, Pocztowej 9) Burmistrz wyjaśnił, że podjęto 
lub planuje się podjąć w związku z uwagami i zaleceniami wskazanymi w protokołach 
z okresowego pięcioletniego i rocznego przeglądu stanu technicznego ww. budynków m.in. 
następujące działania: dla budynku przy ul. Pocztowej 9 zastosowanie termomodernizacji 
ścian zewnętrznych w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika przenikania ciepła 
obowiązującego dla nowego budownictwa, nowej stolarki odpowiadającej aktualnym 
parametrom i wymogom. Wymieniona zostanie konstrukcja dachu, na nowo zabezpieczona, 
zaizolowana, a sam dach pokryty zostanie nową dachówką ceramiczną wraz z upierzeniami 
z ocynku. Orynnowanie zostanie wymienione na nowe. Powstaną nowe przewody 
kominowe spalinowe i wentylacyjne, wymieniona zostanie całkowicie instalacja elektryczna, 
kanalizacyjna i wodociągowa, zamontowane zostaną dwufunkcyjne piece gazowe, 
wykonana zostanie nowa obrzutka tynkowa wraz z gładziami cementowo-wapiennymi, 
wylane zostaną nowe posadzki betonowe lub drewniane z nowym pokryciem oraz 
wykończenia ścian i posadzek. Ponadto zostanie wykonana wymiana tynku zewnętrznego, 
a także generalny remont tarasu. Planowane do wykonania prace są zgodne z zaleceniami 
pokontrolnymi wynikającymi z okresowych kontroli stanu technicznego budynku. Dla 
budynków przy ul. Zamkowej 10, Mnichów 11 – do końca czerwca 2018 r. zostanie 
przygotowany harmonogram prac na najbliższe lata obejmujący zakres prac wskazany 
w protokołach z przeglądów stanów technicznych budynków.   

(dowód: akta kontroli str. 201-221, 53-55, 57) 

W latach 2016-2017 do Gminy wpłynęły dwa wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie 
przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 
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Środki w formie dotacji27 w łącznej kwocie 126.539,00 zł. zostały dwukrotnie przekazane 
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim, tj.: 

 48.339,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie ekspertyz technicznych 
i konserwatorskich wieży kościoła, 

 78.200,00 zł. z przeznaczeniem na sporządzenie projektu budowlanego 
wielobranżowego modernizacji i restauracji wieży kościoła w celu udostępnienia jej dla 
zwiedzających. 

Ww. dotacje zostały udzielone oraz rozliczone zgodnie z zapisami Uchwały Rady Miejskiej 
w Krośnie Odrzańskim w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków28, tj. m.in.: wnioskodawca złożył w dniach 19 października 2016 r. oraz 
27 kwietnia 2017 wnioski o udzielenie dotacji celowej, podpisał z Gminą Krosno Odrzańskie 
umowy w sprawie udzielenia dotacji29, przedmiot dotacji był zgodny z zapisami ww. 
uchwały, beneficjent złożył Burmistrzowi sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji 
wraz z dokumentacją źródłową (protokoły odbioru prac, poświadczone za zgodność 
z oryginałem kserokopie dowodów księgowych, potwierdzenia dokonania przelewów). 

(dowód: akta kontroli str. 244-245, 246-274) 

3.2. Gmina w latach 2016-2018 (I kwartał) nie współpracowała z innymi służbami, 
organami instytucjami na rzecz ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Burmistrz wyjaśnił, iż Gmina Krosno Odrzańskie w czasie sytuacji kryzysowych związanych 
z powodziami w latach 1997 i 2010 roku współpracowała z Państwową Strażą Pożarną 
i OSP (w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego), Policją (w zakresie zabezpieczenia 
przed kradzieżą i aktami wandalizmu), a także z Dowódcą Garnizonu (w zakresie 
magazynowania szczególnie cennych zabytków ruchomych, a także fizycznego 
zabezpieczenia budynków - worki z piaskiem, łodzie i transportery pływające). 

W latach 2016-2017 Gmina nie składała zawiadomień związanych z czynami karalnymi 
dotyczącymi zabytków. Nie podejmowano również przedsięwzięć o charakterze 
informacyjno-szkoleniowym dotyczących upowszechniania wiedzy o właściwej ochronie 
zabytków oraz zasadach prawidłowego postępowania na wypadek sytuacji kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-42) 

Odnośnie ewentualnych trudności i ograniczeń (w szczególności związanych z obowiązującym 
prawem i rozwiązaniami organizacyjnymi) w opracowaniu i aktualizacji planów ochrony 
zabytków oraz programów opieki nad zabytkami, a także egzekwowania od zobowiązanych 
do opracowania planów ochrony zabytków (jednostek organizacyjnych posiadających 
zabytki) realizacji tego obowiązku zastępca burmistrza wyjaśnił, że ograniczone środki 
finansowe Gminy Krosno Odrzańskie stały się przyczyną, iż realizacja przedsięwzięć 
dotyczących ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych funkcjonowała 
w ograniczonym (niezbędnym) zakresie. Nieopracowanie planu ochrony zabytków dla 
obiektów będących w posiadaniu Gminy Krosno Odrzańskie pośrednio związane jest 
z brakiem instrumentów prawnych do skutecznego egzekwowania realizacji obowiązków 
polegających na opracowaniu, uzgadnianiu i przekazywaniu niniejszej dokumentacji przez 
zarządców/administratorów budynków (obiektów) wpisanych do rejestru zabytków.  

(dowód: akta kontroli str. 48-50) 

 

 

                                                           
27 Na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr: XXVIII/224/16 z 25 października 2016 r. oraz 
XXXIV/283/17 z 25 kwietnia 2017 r.  
28 Nr LII/322/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. 
29 Umowy z dnia 9 listopada 2016 r. i 27 kwietnia 2017 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych prac 
zmierzających do poprawy stanu zabezpieczania i ochrony posiadanych zabytków, po 
uprzednim zdiagnozowaniu faktycznych potrzeb w tym zakresie. Zaplanowanym 
i długofalowym działaniom w tym zakresie powinno sprzyjać opracowanie gminnego 
i jednostkowych planów ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  

Pomimo braku wymaganych przepisami prawa planów (gminnego i jednostkowych) ochrony 
zabytków, Gmina podejmowała działania inwestycyjno-remontowe zmierzające do poprawy 
stanu technicznego posiadanych zabytków, a także prawidłowo udzielała ze środków 
budżetu Gminy dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów 
zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Jednak 
wskutek wieloletnich zaniedbań i ograniczonych środków finansowych stan techniczny 
niektórych zabytków stanowiących własność Gminy30 należy nadal uznać za 
niezadawalający i wymagający poprawy. 

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych. 

4.1. O ryzyku i zagrożeniach związanych z sytuacjami kryzysowymi Burmistrz był 

powiadamiany drogą elektroniczną przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., przy czym w wyniku tych sytuacji nie doszło do 

uszkodzeń zabytków należących do Gminy.  

Badaniem objęto trzy przypadki powiadomienia o możliwości wystąpienia sytuacji 

kryzysowych, tj.: 

– o godz. 20:00 w dniu 4 października 2017 r. o orkanie „Ksawery” - ostrzeżenie 

meteorologiczne Nr 52 – od godz. 14:00 do godz. 20:00 dnia 5 października 2017 r. 

przewidywany silny wiatr w porywach 115 km/h, lokalnie 130 km/h, z kierunków 

południowo-zachodnich; 

– o godz. 06:16 w dniu 12 października 2017 r. ostrzeżenie meteorologiczne Nr 53 – od 

godz. 11:00 do godz. 17:00 dnia 12 października 2017 r. przewidywany silny wiatr 

w porywach do 90 km/h, z kierunku południowego zachodu; 

– o godz. 15:06 w dniu 27 października 2017 r. o orkanie „Grzegorz” - prognoza 

niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - od godz. 07:30 dnia 28 października 

2017r. do godz. 07:30 dnia 30 października 2017 r. przewidywany silny wiatr prędkość 

do 45 km/h,  w porywach do 115 km/h, z północnego zachodu. 

Pomimo posiadania tych informacji Urząd nie powiadamiał zarządców (administratorów) 
zabytków stanowiących własność Gminy o zagrożeniach (ryzykach) związanych 
w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie podejmował innych przedsięwzięć 
zapobiegawczych i zabezpieczających.  

O ww. zagrożeniach i możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych informowano na swojej 

stronie internetowej oraz za pośrednictwem systemu powiadamiania sms/owego o nazwie 

Samorządowy Informator SMS, smsy dla zarejestrowanych w systemie mieszkańców 

Gminy. 

(dowód: akta kontroli str. 60-84) 

Naczelnik Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich poinformował, iż Plan 

ochrony zabytków Gminy Krosno Odrzańskie na wypadek sytuacji kryzysowych będzie 

również zawierał opis (procedurę) powiadamiania właścicieli i zarządców nieruchomości 

zabytkowych o nadchodzących zagrożeniach, zarówno meteorologicznych, jak 

                                                           
30 Tj.: budynki przy ul. Zamkowej 10, Mnichów 11, Pocztowej 9 w Krośnie Odrzańskim. 
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i o charakterze klęsk żywiołowych. Zarządcy będą otrzymywali wiadomości e-mail oraz sms 

dzięki specjalnie utworzonej grupy odbiorców. 

(dowód: akta kontroli str. 56) 

Burmistrz wskazał, iż (…) w dotychczasowej realizacji działań dotyczących ochrony 

zabytków w sytuacjach kryzysowych nie zaistniały problemy. Doświadczenia praktyczne 

z 1997 i 2010 roku (wielkie powodzie) są pozytywne, jeśli chodzi o współpracę 

z podmiotami zaangażowanymi w akcje ratunkowe/zabezpieczające. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości 

 

W związku z informacjami o możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych Urząd nie 
powiadamiał zarządców (administratorów) zabytków stanowiących własność Gminy 
o zagrożeniach (ryzykach) związanych w wystąpieniem ww. sytuacji kryzysowych oraz nie 
podejmował innych przedsięwzięć zapobiegawczych i zabezpieczających. 

Należy jednak zauważyć, że wskutek ww. sytuacji kryzysowych nie doszło do uszkodzeń 
zabytków należących do Gminy. 

 

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

1. Bieżące aktualizowanie gminnej ewidencji zabytków. 

2. Sporządzenie planów ochrony zabytków (gminnego i jednostkowych) na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych stosownie do wymogów rozporządzenia 
w sprawie ochrony zabytków. 

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Programu opieki nad zabytkami. 

 

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 ust. 1 i 2 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. 

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. 

 

 

                                                           
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.  
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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  22 czerwca 2018 r.  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
 

p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa 

 
 

Tomasz Przybysz 
inspektor k.p. 
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