
 

 

Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

 

 

 

 

LZG. 411.001.02.2018 
R/18/002 

 

 

 

 

 

 

WYSTĄPIENIE 

POKONTROLNE 

 

 

 

  



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/18/002 – Ochrona zabytków w województwie lubuskim na wypadek sytuacji kryzysowych 

Jednostka 

przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1. Mariusz Kniat – doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LZG/4/2018 z dnia  
3 stycznia 2018 r. 

2. Krzysztof Hofman – specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miejski w Kożuchowie, ul. Rynek 1a, 67-120 Kożuchów (dalej: „Urząd” lub „Gmina”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 

Paweł Piotr Jagasek – Burmistrz Kożuchowa (dalej: „Burmistrz”). 

(dowód: akta kontroli str.5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia1, że Gmina Kożuchów w latach 2016-2017 nie była w pełni 
przygotowana do ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. Stan ten wynikał nie 
tylko z zaniedbań natury organizacyjnej (brak precyzyjnego i kompletnego przypisania 
zadań i obowiązków komórkom i pracownikom Urzędu Miejskiego), ale przede wszystkim  
z wieloletnich zaniedbań związanych z brakiem opracowania w pełni rzetelnej gminnej 
ewidencji zabytków oraz zaniechaniem sporządzenia kluczowych dla realizacji zadań w tym 
obszarze dokumentów planistycznych, tj. gminnego programu opieki nad zabytkami oraz 
planów (gminnego i jednostkowych dla zabytków będących w posiadaniu Gminy) ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Z uwagi na brak tych 
dokumentów podejmowane przez Gminę przedsięwzięcia miały charakter działań 
doraźnych i nie wynikały z długofalowej, skoordynowanej polityki w obszarze opieki nad 
zabytkami i ochrony zabytków, w tym na wypadek i w sytuacjach kryzysowych. 

Poprawy wymaga również przestrzeganie przez Urząd obowiązków wynikających z ustawy 
Prawo budowlane w odniesieniu do własnych zabytków. Zaniedbania w tym obszarze (brak 
książek obiektu budowlanego, brak przeglądów okresowych, zaniechanie realizacji części 
zaleceń pokontrolnych) może bowiem skutkować dalszą degradacją posiadanych zabytków 
oraz nie sprzyjać skutecznej ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

Pozytywnie należy ocenić, podjęcie i realizację przez organy Gminy uchwały o udzielaniu ze 
środków budżetowych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlanych przy zabytkach stanowiących własność jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych, a także działania inwestycyjno-remontowe zmierzające do poprawy 
stanu technicznego i zabezpieczeń zabytków stanowiących własność Gminy. Podkreślenia 
wymaga także fakt, że jeszcze w toku kontroli podjęto lub zadeklarowano 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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W okresie objętym kontrolą2 w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu nie przypisano 
wprost zadań związanych z prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków3 (dalej: GEZ) oraz 
przygotowaniem i realizacją planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego  
i sytuacji kryzysowych (dalej: Gminny plan ochrony zabytków) żadnej komórce 
organizacyjnej 4. Z kolei opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami błędnie 
przypisano Wydziałowi Funduszy i Inwestycji, który nie realizował tego zadania - zajmował 
się tym (mimo braku odpowiednich zapisów w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu) 
Wydział Gospodarki Komunalnej. Przygotowanie Gminnego planu ochrony zabytków 
przewidziano w sporządzonym w 2013 roku i uzgodnionym w 2014 roku Planie Obrony 
Cywilnej Gminy Kożuchów w ramach procedury PP OC-15 w ramach przedsięwzięć  
o charakterze przygotowawczym. Zadanie to - przypisano dwóm Wydziałom: Oświaty 
Kultury Sportu i Zdrowia (WOKSiZ)6 oraz Spraw Obywatelskich (SO) - nie zostało ono 
jednakże dotychczas zrealizowane.  

W praktyce zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami były realizowane 
w Urzędzie przez kilka komórek organizacyjnych, w tym m.in. przez: 

– Wydział Gospodarki Komunalnej7 – któremu przypisano m.in. zadania w zakresie spraw 
dotyczących konserwacji zabytków oraz prowadzenia spraw remontów dotyczących 
rewitalizacji8 (§ 18 pkt 58 i 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu9), a także działania 
w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom 
środowiska oraz realizację zadań obronnych związanych z gospodarowaniem zasobem 
mienia komunalnego na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 
(§ 18 pkt  2 i 7); 

– Wydział Społeczny – któremu przypisano m.in. zadania w zakresie obrony cywilnej, 
w tym opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej miasta i gminy (pkt 26), 
planowanie i organizowanie współdziałania formacji obrony cywilnej w zakresie 
prowadzenia akcji ratunkowych i usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 
nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w czasie pokoju (pkt 29), prowadzenie spraw 
z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie i aktualizacja gminnego planu 
zagrożenia kryzysowego gminy, monitorowanie i ocenę zagrożeń, współpraca 
z państwową i ochotniczą strażą pożarną w zakresie ppoż i bezpośredniej ochrony 

                                                      

2 Kontrolą objęto lata 2016-2017, a w zakresie działań i danych niezbędnych do dokonania ocen w badanych 
obszarach także zdarzenia wcześniejsze i późniejsze (do czasu zakończenia kontroli). 

3 Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków zapisano natomiast w ramach prowadzenia spraw mieszkaniowych 
w karcie obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dwóch pracowników zatrudnionych w Wydziale 
Gospodarki Komunalnej Urzędu (pierwszej na stanowisku referenta w marcu 2015 roku oraz drugiej na 
stanowisku pomocy administracyjnej w 2016 roku). Pracownicy ci nie posiadają natomiast wykształcenia  
i przygotowania/przeszkolenia umożliwiającego im w pełni rzetelne zajęcie się zabytkami (mgr ochrony 
środowiska oraz mgr inż. budownictwa- renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych). 

4 W trakcie kontroli NIK Burmistrz Kożuchowa wydał zarządzenie Nr 120.2.2018 z 31 stycznia 2018r. w sprawie 
opracowania „Planu ochrony zabytków Gminy Kożuchów na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych” powierzając wykonanie tego planu do dnia 31 marca 2018 roku zespołowi składającemu się z 
pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Społecznego a nadzór nad realizacją zadania 
powierzono Sekretarzowi Gminy. 

5 Procedura postępowania w stałym stanie gotowości obronnej państwa. 
6 Wydział ten aktualnie nie zajmuje się sprawami dotyczącymi zabytków. 
7 Wydział ten odpowiadał także za opracowanie programu ochrony zabytków oraz prowadzenie spraw 

dotyczących rewitalizacji (pomimo, iż w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu zadania te przypisano 
Wydziałowi Funduszy i Inwestycji - § 14 pkt.30 i 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu). 

8 W ramach tego zadania Urząd przyznawał m.in. dotacje na prace remontowe przy zabytkach. 
9 Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.104.2017 z dnia 14 

września 2017 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przed powodzią (pkt 32), realizację zadań dotyczących planowania obronnego 
i operacyjnego  na okres zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny; 

– Wydział Funduszy i Inwestycji – któremu przypisano m.in. planowanie inwestycji 
i remontów, koordynację ich realizacji oraz prowadzenie kompleksowej dokumentacji 
związanej z inwestycjami i remontami (§ 14 pkt 24-27), prowadzenie spraw związanych 
z opracowaniem wieloletnich planów inwestycyjnych, programów rewitalizacji, 
programów ochrony zabytków10 (§ 14 pkt 30-31); wydział ten prowadził 
w kontrolowanym okresie także sprawy związane z dotacjami otrzymanymi na prace 
konserwatorskie przy zabytkach. 

Żaden z pracowników Urzędu, którym przydzielono realizację spraw dotyczących zabytków 
nie posiada specjalistycznego wykształcenia ani przeszkolenia w zakresie zagadnień 
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 6-92, 371-376) 

Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że koordynacją działań związanych z ochroną zabytków, 
w sytuacjach kryzysowych zajmuje się osobiście doraźnie zlecając realizację zadań 
poszczególnym pracownikom w zależności od potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 95) 

1.2. Gmina nie zawarła z wojewodą porozumienia, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawy z 
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami11 (dalej: uoz),  
o powierzeniu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwość LWKZ, a tym samym 
nie ustanowiła stanowiska gminnego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust. 
2a ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 371-376) 

1.3. Zarządzeniem Burmistrza Kożuchowa Nr 0050.55.2013 z 16 kwietnia 2013 r. przyjęto 
Gminną Ewidencję Zabytków (dalej GEZ) prowadzoną w formie zbioru kart adresowych 
zabytków nieruchomych z terenu Gminy Kożuchów (łącznie 790 pozycji)12. LWKZ 
pozytywnie zaopiniował GEZ pismem z dnia 25 maja 2010 r. Natomiast według informacji 
pozyskanej 30 stycznia 2018 r. od LWKZ13 na terenie Gminy Kożuchów znajduje się: 

 1.834  zabytków  nieruchomych i 802 zabytki ruchome ujęte w wojewódzkiej 
ewidencji zabytków (dalej WEZ); 

 260 zabytków nieruchomych i 739 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków (dalej RejZab). 

   (dowód: akta kontroli str.109-128, 381) 

Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do WEZ znajdujących się w posiadaniu Gminy 
wynosiła na koniec lat 2015- 2017 odpowiednio: 27 w 2015 i 2016 roku, 26 na koniec 2017 
roku.  

Wszystkie te zabytki były wpisane do WEZ, a jedenaście z nich (na koniec 2017 roku 
dziesięć)14 także do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Gmina nie wykazała 
żadnych zabytków ruchomych i archeologicznych15 będących w jej posiadaniu lub 

                                                      

10 W praktyce zadania te realizowane były przez Wydział Gospodarki Komunalnej. 
11 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2017, poz.2187 ze zm.). 
12 W załączniku do ww. zarządzenia zawarto wprawdzie błędnie 818 pozycji (pomyłka w numeracji), jednak 

w dacie zlecenia aktualizacji GEZ do aktualizacji trafiło 790 kart ewidencyjnych. Do końca 2017 roku Urząd 
otrzymał dodatkowe karty zabytków nieruchomych z terenu Gminy opracowane przez podmiot dokonujący 
aktualizacji poprzez wizje terenowe, jednak formalnie aktualizacja nie została jeszcze zakończona i  
Zarządzenie Burmistrza Kożuchowa w sprawie GEZ nie uległo zmianie. 

13 LWKZ nie posiada aktualnych danych dotyczących ilości zabytków stanowiących własność Gminy Kożuchów. 
14 W 2017 roku Urząd sprzedał zabytkową szkołę w Mirocinie Górnym prywatnemu właścicielowi. 
15 W piśmie z dnia 4 stycznia 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił się do Gminy o wykonanie i 

przesłanie kart adresowych GEZ dla stanowisk archeologicznych. Według danych przekazanych przez WKZ 
na terenie Gminy Kożuchów znajduje się 739 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków  i 802 
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stanowiących jej własność. Gmina nie posiada także wykazu zabytków ruchomych 
znajdujących się na terenie Gminy (ani zabytków ruchomych będących w jej posiadaniu lub 
zarządzie). 

W 2016 roku Gmina zleciła podmiotowi zewnętrznemu aktualizację bazy danych GEZ16, 
która pomimo wyznaczonego w umowie zawartej z podmiotem zewnętrznym terminu17 (31 
listopada 2016 r.) nie została jeszcze ukończona, z uwagi na trwający proces uzgodnień  
z LWKZ18. Na dzień zakończenia kontroli NIK liczba obiektów zabytkowych z terenu Gminy 
po aktualizacji wzrosła do 1.225 (w wyniku aktualizacji przez podmiot zewnętrzny Gminie 
przedstawiono 394 obiekty z obszarów miejskich i 831 z obszarów wiejskich). Formalnie 
aktualizacja nie została jednak zakończona i rozliczona ze względu na uwagi LWKZ 
przedstawione w piśmie z dnia 4 stycznia 2018 roku. 

   (dowód: akta kontroli str.105-108, 129, 132-189, 371-376) 

1.4. Kwestie dotyczące ochrony zabytków, w tym także na wypadek sytuacji kryzysowych 
nie były w kontrolowanym okresie (lata 2016 i 2017) przedmiotem kontroli wewnętrznej i 
badań audytowych19. Kwestie te nie były także w podanym okresie przedmiotem kontroli 
zewnętrznych ani przedmiotem skarg i wniosków. 

 (dowód: akta kontroli str.354-355, 368) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Gmina nierzetelnie opracowała i przypisała w regulacjach wewnętrznych zadania  
i obowiązki związane z realizacją ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym w 
zakresie ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (brak 
komórek i osób odpowiedzialnych za przygotowanie takich planów).  

Regulamin Organizacyjny Urzędu nie zawiera przypisanego zadania dotyczącego 
opracowania Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych i jest niespójny z zapisami Gminnego Planu Obrony Cywilnej.  

Ponadto, wbrew wymogom określonym w wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 
27 grudnia 2011 r. w sprawie zasad opracowania planów obronny cywilnej województw, 
powiatów i gmin (§ 16)20 oraz zapisom Gminnego Planu Obrony Cywilnej (rozdz. I, pkt 8) 
Plan ten nie podlegał aktualizacji nie rzadziej niż co dwa lata (nie był aktualizowany od 
2014r.). 

Poza dwoma przypadkami przypisania pracownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej 
(nieposiadającym wyksztalcenia ani przeszkolenia w zakresie zagadnień dotyczących 
zabytków) obowiązku prowadzenia spraw związanych z gminną ewidencją zabytków 
nieruchomych, nie przypisano pracownikom Urzędu zadań dotyczących ochrony zabytków  
i opieki nad zabytkami. W konsekwencji w Gminie nie realizowano w sposób kompletny 
obowiązków związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.  

(dowód: akta kontroli str.6-91, 277-303, 371-376) 

                                                                                                                                       

ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz 260 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i 
1.834 ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków. 

16 Umowa o dzieło nr OR.2151.15.2016 z 27 kwietnia 2016 roku. 
17 Termin przedłużono do końca 2016 roku w związku z koniecznością wykonania dodatkowych kart dla 

obiektów zabytkowych w zespołach pałacowo-folwarcznych. Ostatecznie w dniu 18 kwietnia 2017 roku do 
Urzędu przekazano wszystkie opracowane karty zabytków – ich ogólna liczba wzrosła (dodatkowe karty 
powstały po wizji terenowej), jednak umowy nie rozliczono, gdyż trwają dalsze konsultacje z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, który 4 stycznia 2018 roku wniósł uwagi do otrzymanych w wersji elektronicznej 
kart adresowych zabytków nieruchomych wchodzących w skład GEZ.   

18 W dniu 4 stycznia 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków zwrócił się o przesłanie poprawionych kart 
adresowych w wersji elektronicznej oraz o przygotowanie odrębnego pisma w sprawie wyłączenia obiektów 
przekształconych lub nieistniejących z wykazu obiektów wyznaczonych do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. 

19 Stanowisko audytora wewnętrznego utworzono w Gminie w 2017 roku. 
20 http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

http://www.ock.gov.pl/prawo/akty_urzedowe_szefa_ock
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Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w najbliższym czasie w Urzędzie dokonany zostanie 
przegląd zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, w wyniku którego 
zadania te zostaną na nowo kompleksowo przypisane, czego odzwierciedleniem będą także 
zmiany w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Planu Obrony Cywilnej. 

 (dowód: akta kontroli str.97) 

2. Opracowana i przyjęta przez Gminę gminna ewidencja zabytków nieruchomych nie 
obejmuje wszystkich zabytków nieruchomych wpisanych do wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. Różnice w stosunku do danych przekazanych przez LWKZ dotyczą ponad 
tysiąca pozycji zabytków nieruchomych (1044). Ponadto, Gmina nie posiada ewidencji 
zabytków ruchomych znajdujących się na terenie Gminy, a tym samym nie posiada 
kompletnych informacji umożliwiających prawidłowe zorganizowanie ochrony nad zabytkami 
znajdującymi się na jej terenie, w szczególności na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. 

(dowód: akta kontroli str.110-129) 

Jak wyjaśnił Burmistrz Kożuchowa aktualizację GEZ i opracowanie gminnego Programu 
ochrony zabytków zlecono podmiotowi zewnętrznemu w 2016 roku, jednak nie wywiązał  się 
on dotychczas z wykonania tego zadania, z uwagi na trwający proces uzgodnień z LWKZ.  

(dowód: akta kontroli str.95, 98-104, 132-189, 271). 

W Urzędzie nierzetelnie przypisano obowiązki związane z organizacją ochrony zabytków  
i opieką nad zabytkami na terenie Gminy, w tym w szczególności na wypadek sytuacji 
kryzysowych. Nie określono bowiem komórek właściwych do realizacji wszystkich 
przypisanych Gminie zadań w tym obszarze, a część z tych zadań przypisano do komórek 
organizacyjnych, które ich faktycznie nie realizowały.  

Wprawdzie Gmina opracowała i przyjęła GEZ, jednak jej rzetelność pomimo wieloletnich 
działań w tym zakresie i opracowania nowych kart dla kolejnych obiektów z terenu Gminy, 
została zakwestionowana przez LWKZ, co wskazuje z kolei na konieczność jej dalszego 
weryfikowania i uzgadniania. Gmina nie posiada ponadto opracowanych kart dla stanowisk 
archeologicznych i ewidencji zabytków ruchomych znajdujących się na terenie Gminy 
(własnych i podmiotów zewnętrznych). Brak danych w tym zakresie może utrudniać rzetelne 
sporządzenie i wdrożenie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz opracowanie 
gminnego planu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. 

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

2.1. Gmina nie posiada obowiązującego gminnego programu opieki na zabytkami, o którym 
mowa w przepisie art. 87 ust. 1 uoz. W 2016 roku Gmina zleciła opracowanie takiego 
programu na lata 2017-2020 firmie zewnętrznej za kwotę 1.300 zł brutto, jednak dotychczas 
program ten nie został opracowany i uzgodniony z LWKZ. Mająca stanowić podstawę jego 
opracowania GEZ w związku z jej aktualizacją nie została jeszcze ostatecznie uzgodniona  
z LWKZ. 

 (dowód: akta kontroli str.132-189, 371-376) 

Gmina nie szacowała kompleksowo potrzeb dotyczących niezbędnych nakładów 
finansowych na prace przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Gminy, w tym  
w szczególności dotyczących ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych. 

W latach 2016-2018 przewidziano natomiast w budżecie środki finansowe na realizację 
zadań określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.: w latach 
2016-2017 w wysokości 200 tys. zł oraz na 2018 rok Gmina zabezpieczyła środki w 
wysokości 400 tys. zł, a także zaplanowała środki finansowe w wysokości 100 tys. zł na 
zabezpieczenie muru Lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul.1 Maja w Kożuchowie - obiekt 
wpisany do rejestru zabytków.  

(dowód: akta kontroli str.95, 193-201, 322-349, 371-376) 

Ocena cząstkowa 
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2.2. Zagadnienia dotyczące ochrony zabytków uwzględniono w „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kożuchów” oraz „Prognozie 
oddziaływania na środowisko sporządzonej do projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów” z kwietnia 2017 roku. Dokumenty te 
były uzgadniane m.in. z LWKZ. W dokumentach tych przewidziano m.in. ochronę zespołu 
urbanistyczno-krajobrazowego Kożuchowa oraz historycznych układów ruralistycznych 
wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Przewidziano w nich m.in. obowiązek 
zgłaszania do konserwatora zabytków przy prowadzeniu prac ziemnych faktu ujawnienia 
przedmiotu, który posiada cechy zabytku, a także obowiązek uzgadniania z konserwatorem 
zabytków prac remontowych, adaptacyjnych i modernizacyjnych przy obiektach objętych 
ochroną konserwatorską. 

 (dowód: akta kontroli str.190-191, 371-376) 

2.3. W okresie objętym kontrolą (także w latach wcześniejszych) Gmina nie posiadała 
gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych 
(dalej: gminny plan ochrony zabytków), do czego zobowiązywał przepis § 4 ust. 2 
rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych21 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie ochrony zabytków). 

Również 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. 

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 
sporządzane, odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, przez jednostki 
organizacyjne posiadające zabytki, gminy, powiaty, województwa oraz na poziomie kraju. 

Także podmioty zewnętrzne posiadające zabytki lub będące właścicielami takich zabytków 
na terenie Gminy nie przedłożyły jej dotychczas takich planów do zatwierdzenia.  

W toku kontroli NIK, 31 stycznia 2018 roku Burmistrz Kożuchowa wydał zarządzenie nr 
120.3.2018 w sprawie opracowania ww. planu w terminie do 31 marca 2018 roku. 

(dowód: akta kontroli str. 93-95, 371-376) 

Jak wyjaśnił Burmistrz Kożuchowa Gmina dopiero 15 stycznia 2018 r. otrzymała od LWKZ 
pismo informujące o obowiązku sporządzenia Planu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. W dniu 31 stycznia 2018 roku wydano 
zarządzenie określające komórki i osoby odpowiedzialne za przygotowanie tego planu w 
terminie do 31 marca 2018 roku. 

(dowód: akta kontroli str.130, 269-272) 

                                                      

21 Dz. U. Nr 212, poz. 2153. 
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Gmina nie dysponuje wojewódzkim planem ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych (ani nie zna jego założeń – informacje w tym zakresie nie 
były przekazywane do Gminy). 

(dowód: akta kontroli str.271) 

Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że opieka nad zabytkami ma w Gminie charakter 
zindywidualizowany, co oznacza że odpowiedzialny za jej sprawowanie jest właściciel lub 
posiadacz zabytku. Zobowiązanie to ma jedynie wymiar moralny. Gmina Kożuchów oferuje 
wsparcie finansowe dla właścicieli zabytków poprzez udzielanie dofinansowania na 
wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. 

(dowód: akta kontroli str.96) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Wbrew wymogom określonym w przepisie art. 87 ust. 1 uoz w Gminie nie sporządzono 
(formalnie nie został przyjęty) gminnego programu opieki nad zabytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 93-96) 

Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że przygotowanie gminnego programu opieki nad zabytkami 
na lata 2017-2020 zostało przez Gminę zlecone w kwietniu 2016 roku firmie zewnętrznej 
(wraz z aktualizacją GEZ), jednak z uwagi na dużą ilość inwentaryzowanych obiektów 
przedmiot umowy nie został Gminie dostarczony w wyznaczonym terminie, tj. do 30 
listopada 2016r.  

Według posiadanych przez Gminę informacji, mająca stanowić podstawę przygotowania 
programu ochrony zabytków dokumentacja (zaktualizowana baza GEZ) została przesłana 
do LWKZ w kwietniu 2017 roku, jednak w dalszym ciągu jest sprawdzana i analizowana. 
Gmina 3 stycznia 2018 r. wystąpiła do LWKZ o udzielenie informacji na ten temat i 4 
stycznia otrzymała do wiadomości pismo LWKZ skierowane do ww. firmy, w którym LWKZ 
wniósł uwagi do przedstawionej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str.95, 132-189) 

2. Wbrew wymogom określonym w przepisach § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenie w sprawie 
ochrony zabytków 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.  

(dowód: akta kontroli str. 93-96) 

Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że polecił kierownikom Wydziału Gospodarki Komunalnej 
oraz Wydziału Społecznego Urzędu przystąpienie do wykonania planu ochrony zabytków, 
dla zabytków będących w posiadaniu Gminy, natomiast pomimo wystosowania w 2005 roku 
do części właścicieli zabytków nieruchomych z terenu Gminy pism przypominających  
o obowiązku sporządzenia takich planów, Gmina nie otrzymała odpowiedzi i informacji 
umożliwiających sporządzenie gminnego planu ochrony zabytków. 

(dowód: akta kontroli str.98-104, 130-131) 

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak przygotowania przez Gminę kluczowego 
aktu prawa miejscowego dotyczącego problematyki zabytków, tj. gminnego programu opieki 
nad zabytkami, a także nieopracowanie gminnego i jednostkowych (dla zabytków będących 
w posiadaniu Gminy) planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych. Zaniechanie opracowania tych dokumentów – niezależnie od naruszenia 
obowiązującego prawa – może uniemożliwiać kształtowanie planowej i długookresowej 
polityki w zakresie opieki nad zabytkami i ochrony zabytków, a także nie gwarantować 
skutecznej ochrony zabytków w wypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.  

Pozytywnie należy ocenić natomiast fakt wprowadzenia zapisów ochronnych i uzgodnienie 
z LWKZ treści „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy i miasta Kożuchów” pod kątem zapisów dotyczących ochrony zabytków. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. Realizacja zaplanowanych działań na wypadek sytuacji 
kryzysowych 

3.1. Mimo braku sporządzenia gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego oraz takich jednostkowych planów dla zabytków wpisanych do rejestru LWKZ, a 
stanowiących własność Gminy (zarządzanych przez Gminę lub jej podległe jednostki),  
w latach 2016 – 2017 zaplanowano i zrealizowano następujące działania przy niżej 
wymienionych zabytkach: 

 Zamek przy ul. Klasztornej w Kożuchowie22 (zabytek wpisany do rejestru zabytków 
pod nr 96)  

- założenie systemu monitoringu na zamku (koszt założenia kamer nagrywających 
na dysk twardy wyniósł 10 tys. zł sfinansowany z dotacji celowej udzielonej 
gminnej jednostce „CK Zamek” przez Gminę Kożuchów)23; 

- w 2017 roku zawarto ponadto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania „Wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z przebudową 
kotłowni olejowej na kotłownię gazową w zabytkowym budynku Zamku w 
Kożuchowie. Dokumentację odebrano 12 grudnia 2017r. (koszt 17 tys. zł brutto). 
19 grudnia uzyskano pozwolenie na budowę, a na 2018 rok zaplanowano złożenie 
wniosków o dofinansowanie do MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej 
Górze (szacowany koszt inwestycji to 705 tys. zł brutto); 

 Ratusz Miejski w Kożuchowie (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 140). 
W 2016 roku zrealizowano remont konserwatorski24 wraz z wymianą stolarki 
okiennej i drzwiowej elewacji północnej ratusza (całkowity koszt 252 tys. zł brutto 
(dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze w kwocie 40 tys. zł 
dotacja celowa); 

 Lapidarium rzeźby nagrobnej dawnego cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, 
ul. 1 Maja (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. nr 114):  

- w 2016 roku przeprowadzono prace na trzech barokowych płytach nagrobnych 
(całkowity koszt 46,7 tys. zł, dofinansowanie z dotacji LWKZ 23 tys. zł); 

- w 2017 roku przeprowadzono prace remontowo-konserwatorskie na dwóch 
płytach nagrobnych (całkowity koszt 31 tys. zł, dofinansowanie z dotacji LWKZ 14 
tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str.313-320, 334-349) 

Ponadto Urząd otrzymał w kontrolowanym okresie informacje o udzielonych właścicielom 
zabytków położonych na terenie Gminy Kożuchów dotacjach: 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 

w 2016 roku: 

 w kwocie 800 tys. zł na kontynuację remontu i prac konserwatorskich wieży 
kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie (zabytek wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 97) – etap II (całkowity koszt zadania 845,2 tys. zł), 

 w kwocie 50 tys. zł na przemurowanie murów obronnych i wieży południowej oraz 
trzech przypór zamku w Broniszowie (całkowity koszt zadania 65 tys. zł). 

w 2017 roku: 

 w kwocie 494,3 tys. zł na zabezpieczenie obiektu, prace ratunkowe i 
wzmacniające konstrukcję kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie – 
etap II (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 97) (całkowity koszt zadania 
500 tys. zł). 

                                                      

22 Aktualnie Gmina rozważa także ponowne przełożenie pokrycia dachowego.  
23 LWKZ udzielił pozwolenia na wykonanie instalacji monitoringu obiektu w decyzji ZN.5142.8.2016[mKoz] z 22 

lutego 2016 r. 
24 Prace prowadzono pod nadzorem LWKZ – decyzja udzielająca pozwolenia na prace przy zabytku 

ZN.5142.44.2015[mKoz-2] z 30 września 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

W 2018 roku: 

 6,5 tys. zł na dofinasowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót 
budowlanych w budynku zabytkowego dworu w Broniszowie  polegających na 
przemurowaniu kominów, wymianie rynien i rur spustowych oraz wymianie 
instalacji odgromowej. 

(dowód: akta kontroli str.350-353) 

Ponadto zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XXIV/195/16 z 24 lutego 2016 
r. każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku może ubiegać się o dotację 
celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tych obiektach 
(od 2016 roku do 100% ich wartości). Zasadniczo wnioski o datacje podmioty będące 
właścicielami lub posiadaczami zabytków położonych na terenie Gminy25 mogą składać do 
31 marca każdego roku. Termin ten nie obowiązuje jednak w przypadku wniosków o dotacje 
przeznaczone na prace przy zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego 
podjęcia prac (§ 4 pkt 2 ww. uchwały). Informacje i treść uchwały w tym zakresie 
udostępniona została do wiadomości podmiotom zewnętrznym poprzez zamieszczenie ich 
na stronie BIP Urzędu.  

W latach 2016-2017 Gmina przewidziała w swoim budżecie następujące środki na dotacje 
celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921 rozdział 92109 § 
6570): 

 w 2016 roku – 200 tys. zł (w roku tym udzielono dotacji na łączną kwotę 177,5 tys. zł), 

 w 2017 roku – 200 tys. zł (w roku tym udzielono dotacji na łączną kwotę 164,0 tys. zł). 

Na 2018 rok przewidziano środki w wysokości 400 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str.322-341) 

O udzielonych dotacjach Gmina zgodnie z art. 82 ust. 3 uoz poinformowała podmioty 
udzielające dofinansowania prac przy zabytkach, tj. MKiDN, LWKZ, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego oraz Starostwo Powiatowe w Nowej Soli. 

(dowód: akta kontroli str.342-343, 346) 

W związku ze złym stanem technicznym sklepienia Kościoła p.w. Matki Bożej Gromnicznej 
w Kożuchowie (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr 97) Gmina udzieliła wsparcia 
finansowego w formie dotacji celowej dla ww. Parafii. W 2016 r. dotacja na remont wieży 
ww. Kościoła wyniosła 45 tys. zł, a w 2017 r. na remont dachu ww. Kościoła przekazano 
65 tys. zł. Prace remontowe wzmacniające sklepienia i fundamenty zostały ukończone w 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str.342-347) 

Według wyjaśnień Burmistrza Kożuchowa aktualnie (w 2018 r.) stwierdzono także potrzebę 
pilnego podjęcia działań zabezpieczających i ochronnych dla muru lapidarium położonego 
przy ul. 1 Maja w Kożuchowie (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. nr 3187). W 
dniu 30 stycznia 2018 r. został wybrany Wykonawca do opracowania prac projektowych pn. 
„Wykonanie zabezpieczenia zabytkowego muru lapidarium rzeźby nagrobnej przy ul. 1 Maja 
w Kożuchowie” Prace będą trwały od lutego do września 2018 r. Stwierdzono ponadto 
potrzebę zabezpieczenia części murów miejskich położonych przy ul. Szprotawskiej w 
Kożuchowie (zabytek wpisany do rejestru zabytków pod poz. nr 166) i w związku z tym w 
bieżącym roku zostanie zlecona do opracowania dokumentacja dla tych murów. 

(dowód: akta kontroli str.269-272) 

                                                      

25 Uprawnienie to przysługuje  zgodnie z § 1 pkt 2 ww. uchwały także podmiotom posiadającym tytuł prawny do 
ww. zabytków wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu 
albo stosunku zobowiązaniowego. 
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3.2. Spośród siedmiu obiektów stanowiących obiekty budowlane26 i wpisanych do rejestru 
zabytków Gmina przedłożyła książki obiektu budowlanego dla trzech gminnych 
nieruchomości zabytkowych tj. dla budynku Ratusza miejskiego przy ul. Rynek 1a, Zamku 
przy ul. Klasztornej 14 w Kożuchowie oraz frontowej ściany Kamienicy Św. Piotra i Pawła 
przy ul. Klasztornej 6 w Kożuchowie. 

Oględziny trzech ww. zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 
dokumentacji dotyczącej ich stanu technicznego wykazały m.in., że: 

 Zamek i Ratusz Miejski wyposażono w 2016 roku w system monitoringu 
chroniącego przed włamaniem i kradzieżą; 

 instrukcję przeciwpożarową posiadał tylko budynek Ratusza Miejskiego27 (dla 
ściany frontowej Kamienicy przy ul. Klasztornej 6 nie jest ona wymagana); 

 komplet wymaganych przeglądów stanu technicznego posiadał jedynie budynek 
Ratusza Miejskiego (w Zamku nie przeprowadzono tzw. kontroli pięcioletniej 
przewidzianej w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane28, a dla Kamienicy Św. Piotra i Pawła wykonano jedynie przegląd 
roczny w 2015 roku (w tym roku założono dla tego obiektu książkę obiektu 
budowlanego) oraz na polecenie LWKZ z kwietnia 2015 roku zlecono wykonanie 
ekspertyzy technicznej – wykonanej w grudniu 2016 roku)29; 

 Gmina nie zrealizowała wszystkich zaleceń zawartych w protokołach z przeglądu 
stanu technicznego ww. obiektów, a także zawartych w zleconej ekspertyzie stanu 
ścianki frontowej Kamienicy Św. Piotra i Pawła przy ul. Klasztornej 6 w 
Kożuchowie.  

(dowód: akta kontroli str.202-257, 371-376) 

 (dowód: akta kontroli str.269-276, 349) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

Gmina wbrew art. 64 ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie założyła książki obiektu 
budowlanego dla czterech z siedmiu gminnych nieruchomości zabytkowych stanowiących 
obiekty budowlane i wpisanych do rejestru zabytków i nie dokonywała w tych obiektach 
okresowych (rocznych i pięcioletnich) przeglądów stanu technicznego stosownie do 
wymogów wskazanych w art. 61 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane.  

Książki obiektu budowlanego nie założono dla: Wieży Kościelnej przy pl. Ewangelickim 
(poz. 185 GEZ), Szkoły w Mirocinie Górnym – poz. 179 GEZ30, Oficyny w Studzieńcu (poz. 
197 GEZ) i Obwarowań miejskich Kożuchowa (poz. 166 GEZ). 

Brak przeglądu pięcioletniego (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane) stwierdzono  
w odniesieniu do ściany frontowej Kamienicy Św. Piotra i Pawła przy ul. Klasztornej 6 w 
Kożuchowie oraz Zamku w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 14. W obiekcie tym Gmina nie 
zapewniła także posiadania aktualnej instrukcji przeciwpożarowej przez gminną jednostkę 
kultury – Centrum Kultury Zamek31, której obiekt ten oddano w trwały zarząd. 

Brak przeglądu rocznego (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) stwierdzono w 
przypadku Kamienicy Św. Piotra i Pawła przy ul. Klasztornej 6 w Kożuchowie - za rok 2017. 

                                                      

26 Cztery zabytki nie stanowią obiektów budowlanych (parki, cmentarze) 
27 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Kożuchowa Nr 120.18.2015 z dnia 11 grudnia 2015r. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm. 
29 Po przekazaniu ww. ekspertyzy stanu ścianki frontowej kamienicy do WKZ Gmina nie przeprowadziła 

przeglądu rocznego w 2017 roku i nie opracowała planu robót w celu wykonania zaleceń wynikających z 
ekspertyzy technicznej z grudnia 2016 roku. 

30 Obiekt sprzedano w 2017 roku. 
31 W obiekcie tym mieści się m.in. biblioteka gminna oraz odbywają się imprezy okolicznościowe (CK Zamek 

wynajmuje także podmiotom zewnętrznym sale zamkowe). 
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Kontrolę roczną przeprowadzono jedynie w 2016 roku i stosownie do zaleceń LWKZ 
wykonano ekspertyzę stanu technicznego w grudniu 2016 r.  

Ponadto Gmina wbrew art. 70 ustawy Prawo budowlanego nie zrealizowała wszystkich 
zaleceń zawartych w protokołach z przeglądu stanu technicznego, a także zawartych w 
zleconej ekspertyzie stanu technicznego ścianki frontowej Kamienicy Św. Piotra i Pawła 
przy ul. Klasztornej 6 w Kożuchowie, Zamku w Kożuchowie przy ul. Klasztornej 14 oraz 
budynku Ratusza Miejskiego przy ul. Rynek 1a w Kożuchowie. 

(dowód: akta kontroli str.105-108, 202-221, 231-257, 371-376) 

Burmistrz Kożuchowa wyjaśnił, że po otrzymaniu zaleceń konserwatorskich Gmina  
podejmie się prac zabezpieczających ścianę frontową Kamienicy Św. Piotra i Pawła przy                             
ul. Klasztornej 6, a w najbliższym czasie planuje się założenie brakujących książek 
budowlanych dla pozostałych obiektów. Ponadto Gmina zleciła Dyrektorowi Centrum 
Kultury Zamek w Kożuchowie naprawę uszkodzonego dachu i jest w stałym kontakcie 
z Wykonawcą, który wykonał ostatnich napraw w celu przygotowania kosztorysu  
i wskazania pilnych prac zabezpieczających (przed dalszą degradacją) wadliwie wykonane 
zadaszenie z 2009 roku. Aktualnie Gmina przygotowuje dokumentację dla kilku inwestycji  
i remontów dotyczących zabytków gminnych i po ponownym przeglądzie i analizie 
podejmowane będą również prace w zakresie wykonania zaleceń zawartych w protokołach 
z przeglądu technicznego trzech poddanych analizie zabytków nieruchomych.  

(dowód: akta kontroli str.269-276) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na konieczność wzmożenia przez Urząd akcji 
informacyjnej dla właścicieli zabytków, w celu zwiększenia szans na pełne wykorzystanie 
środków przewidzianych w budżecie Gminy na dotacje celowe przeznaczone na prace przy 
zabytkach. Zdaniem NIK - wobec dotychczasowego nieprzesyłania przez prywatnych 
właścicieli zabytków z terenu Gminy planów ochrony tychże zabytków na wypadek konfliktu 
zbrojnego i sytuacji kryzysowych - należałoby rozważyć ponowne wystąpienie do właścicieli 
zabytków z przypomnieniem o konieczności realizacji tego obowiązku oraz rozszerzenie 
zakresu przedmiotowego dotacji gminnych o prace związane z przygotowaniem ww. planów 
ochrony i realizacją zawartych w nich przedsięwzięć. 

 

Pomimo braku wymaganego przepisami prawa gminnego programu opieki nad zabytkami  
i planów (gminnego i jednostkowych) ochrony zabytków Gmina podejmowała szereg działań 
inwestycyjno-remontowych zmierzających do poprawy stanu technicznego i zabezpieczeń 
posiadanych zabytków. Jednak skala i zakres potrzeb w tym obszarze jest na tyle duża, że 
bez długofalowych, skoordynowanych i zaplanowanych działań, nie będzie możliwa 
skuteczna ochrona zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych.  Poprawy wymaga również 
przestrzeganie przez Urząd obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane w 
odniesieniu do własnych zabytków. Zaniedbania w tym obszarze (brak książek obiektu 
budowlanego, brak przeglądów okresowych, zaniechanie realizacji zaleceń pokontrolnych) 
może bowiem skutkować dalszą degradacją posiadanych zabytków oraz nie sprzyjać 
skutecznej ochronie zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych. W niewystarczającym 
stopniu Urząd sprawował także nadzór nad gminną jednostką – „Centrum Kultury Zamek”, 
która nie posiada instrukcji przeciwpożarowej dla Zamku. 

Pozytywnie należy ocenić, podjęcie i realizację przez organy Gminy uchwały o udzielaniu ze 
środków budżetowych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlanych przy zabytkach stanowiących własność jednostek niezaliczanych do sektora 
finansów publicznych.  

4. Ochrona zabytków w sytuacjach kryzysowych 

4.1. W kontrolowanym okresie (lata 2016-2017) na terenie Gminy Kożuchów odnotowano 
sześć sytuacji kryzysowych związanych z zabytkami, w tym cztery, które wiązały się 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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z wystąpieniem znacznych szkód (dwie wichury, dwie katastrofy budowlane oraz dwa akty 
wandalizmu).  

Cztery zdarzenia dotyczyły zabytku wpisanego do rejestru zabytków i stanowiącego 
własność Gminy, tj. Zamku przy ul. Klasztornej 14 w Kożuchowie 

Dwa zdarzenia z 2016 roku dotyczyły aktów wandalizmu (uszkodzenia bramy wejściowej 
i międzymurza – szacunkowy koszt 620 zł). Założone na obiekcie kamery monitoringowe 
pozwoliły na wstępne wytypowanie sprawców, jednak organy ścigania ostatecznie umorzyły 
postępowanie z powodu niewykrycia sprawców. W działania zaangażowany była gminna 
jednostka kultury administrująca obiektem - Centrum Kultury Zamek, Straż Miejska oraz 
Policja. O zdarzeniach i ich skutkach nie poinformowano LWKZ.  

Dwukrotnie obiekt doświadczył szkód związanych z wichurami (raz w 2016 roku i raz w 
2017 roku). W pierwszym przypadku szkody związane z uszkodzeniem dachu oszacowano 
na 8,9 tys. zł, w drugim koszty napraw dachu wyniosły 41,5 tys. zł. W działania 
zabezpieczające obiekt przed dalszą destrukcją zaangażowane były następujące podmioty: 
Dyrektor „Centrum Kultury Zamek”, Straż Miejska, OSP z Kożuchowa oraz pracownicy 
Wydziału Społecznego Urzędu Miejskiego (udostępnianie materiałów pozwalających na 
wstępne zabezpieczenie obiektu). O zdarzeniach i ich skutkach nie poinformowano LWKZ. 

W związku z powtarzającymi się szkodami dotyczącymi zadaszenia Zamku, Urząd, zlecił 
Pani Dyrektor Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie naprawę uszkodzonego dachu oraz 
pozostaje w kontakcie z wykonawcą dotychczasowych napraw w celu wykonania 
kosztorysu i wskazania pilnych prac zabezpieczających Zamek przed dalszą degradacją. 

(dowód: akta kontroli str.272, 304-311) 

Informacje o zagrożeniach pogodowych na terenie Gminy Urząd udostępnia na swojej  
stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym „Gmina Kożuchów”.  

(dowód: akta kontroli str.269-272) 

Natomiast dwie sytuacje kryzysowe (katastrofy budowlane/uszkodzenia techniczne) 
dotyczyły obiektów stanowiących własność prywatną.  

W 2016 roku w kościele pw. Matki Boskiej Gromnicznej doszło do osłabienia konstrukcji 
fundamentów wschodniej części kościoła. Podjęte działania dotyczyły wyłączenia z ruchu 
pojazdów w obrębie starówki Kożuchowa oraz prac zabezpieczających i wzmacniających 
posadowienie fundamentów kościoła. W działania zaangażowany był Proboszcz Parafii, 
Strażnicy Miejscy, pracownicy urzędu Miejskiego w Kożuchowie oraz WKZ. Prace 
zabezpieczające zakończono w 2017 roku m.in. dzięki dotacjom od MKiDN oraz Gminy. 

W 2017 roku doszło do katastrofy budowlanej – zawalenia się zabytkowej stodoły w 
Mirocinie Górnym. W działania przy doraźnym zabezpieczeniu terenu, ewakuacji 
mieszkańców z zagrożonego terenu oraz powiadomieniu WKZ uczestniczyły następujące 
podmioty: gminni pracownicy zarządzania kryzysowego, pracownicy zajmujący się obroną 
cywilną, Strażnicy miejscy, OSP w Mirocinie Górnym, PSP z Nowej Soli, PINB z Nowej Soli, 
Policja i WKZ. Z uwagi, iż zdarzenie miało miejsce w trakcie tzw. weekendu wystąpił 
problem z oczekiwaniem na decyzję WKZ w sprawie rozbiórki obiektu. Ostatecznie obiekt 
został rozebrany. Gmina nie oszacowała kosztów związanych z podjętymi działaniami.  

 (dowód: akta kontroli str.304-305, 342-347, 371-376) 

Przy wszystkich ww. zdarzeniach kryzysowych Gmina podejmowała w ramach reagowania 
działania doraźne co do zasady zgodnie z obowiązującym Planem Obrony Cywilnej32 (w 
planie tym jedynie ogólnie określono rodzaje działań i procedur, jednak bez określenia 
rodzaju ryzyk i zagrożeń dla poszczególnych zabytków), a Gmina - wobec braku gminnego 
Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych – działania 
realizowała niezależnie od zapisów rozporządzenia MKiDN w sprawie organizacji i sposobu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Dotychczas 

                                                      

32 Plan ten nie był także dotychczas aktualizowany. 
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Gmina nie przeprowadzała analiz ww. zdarzeń pod kątem poprawy przygotowań na 
wypadek takich sytuacji.  

(dowód: akta kontroli str.269-320, 371-376) 

Według Burmistrza Kożuchowa, utrudnieniem dla Gminy w zakresie realizacji obowiązków 
związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony i opieki nad zabytkami jest duża ilość 
zabytków znajdujących się na terenie Gminy oraz niejasno sformułowane przepisy. Poza 
tym ustawa nakłada obowiązek ochrony zabytków a  nie rozwiązuje problemu nakłonienia 
właścicieli zabytków do współpracy z gminą w tym zakresie. Ograniczeniem jest również 
problem z uzyskaniem zgody i wydania decyzji przez WKZ w nagłych sytuacjach 
kryzysowych, np. katastrofy budowlanej w dniach wolnych od pracy. 

(dowód: akta kontroli str.93-96) 

W działalności kontrolowanej jednostki w powyższym zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

W kontrolowanym okresie Urząd w związku z sytuacjami kryzysowymi jakie w tym czasie 
wystąpiły na terenie Gminy Kożuchów, nie podejmował wszystkich działań przewidzianych 
w rozporządzeniu MKiDN w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek 
konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Nie stwierdzono m.in. działań związanych z tzw. 
podwyższeniem gotowości w związku z przekazywanymi przez system zarządzania 
kryzysowego informacjami o zagrożeniach pogodowych. Urząd podejmował działania w 
ramach reagowania w zakresie bieżącego zabezpieczenia zabytków przed dalszą 
destrukcją, ale nie realizował już obowiązków w zakresie dokumentowania  
i sprawozdawania LWKZ szkód związanych z sytuacjami kryzysowymi. W szczególności 
Gmina nie informowała LWKZ o szkodach, które wystąpiły w wpisanym do rejestru 
zabytków Zamku - spowodowanych w 2016 i 2017 roku 

(dowód: akta kontroli str.304-311, 321, 371-376) 

Sekretarz Gminy z upoważnienia Burmistrza Kożuchowa wyjaśniła, że w poprzednich latach 
Gmina skupiona była na podejmowaniu działań w obrębie reagowania. Mimo braku Planu 
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Gmina 
podejmowała doraźne działania zgodnie z Planem Obrony Cywilnej. Podkreślono, że Gmina 
nie do 15 stycznia 2018r. nie otrzymała wytycznych ani zaleceń w zakresie prac 
dotyczących opracowania ww. Planu a dokumentowanie i przekazywanie do LWKZ 
informacji związanych z sytuacjami kryzysowymi będą wynikać z opracowywanych obecnie 
procedur. Gmina po otrzymaniu przez system zarządzania kryzysowego informacji  
o zagrożeniach pogodowych informowała mieszkańców o prognozach meteorologicznych 
poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej i portalu społecznościowym.  

(dowód: akta kontroli str.321, 370) 
 

W ocenie NIK działania podejmowane przez Urząd w ramach tzw. reagowania w związku ze 
szkodami jakie powstały wskutek sytuacji kryzysowych (wichury, akty wandalizmu oraz 
katastrofy budowlane/uszkodzenia techniczne zabytków) nie zapewniły pełnej skuteczności 
ochrony tych zabytków, zwłaszcza w zakresie zadaszenia Zamku, który wymaga kolejnych 
nakładów na zabezpieczenie wskutek powtarzających się szkód związanych z silnymi 
wiatrami. Natomiast pozytywnie należy ocenić działania związane z zabezpieczeniem 
zabytkowych obiektów w ramach udzielanych dotacji gminnych, a także wyposażenie w 
monitoring Zamku oraz inwestycję zrealizowaną w zabytkowym Ratuszu, choć w przypadku 
tych obiektów stwierdzono równocześnie pewne braki w działaniach zabezpieczających 
(m.in. brak instrukcji pożarowej w Zamku oraz brak wykonania działań ochronnych 
zawartych w protokołach z przeglądu technicznego. Urząd nie zapewnił także właściwego 
dokumentowania i sprawozdawania do LWKZ szkód związanych z sytuacjami kryzysowymi 
jakie miały miejsce na terenie Gminy Kożuchów. 

Ustalone 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli33 
wnosi o : 

1. Dokonanie przeglądu i aktualizacji przypisania zadań i obowiązków komórkom i 
pracownikom Urzędu w zakresie realizacji w Gminie ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami w celu zapewnienia kompleksowej i spójnej realizacji zadań w tym zakresie. 

2. Sporządzenie Gminnego programu opieki nad zabytkami na podstawie rzetelnie 
prowadzonej Gminnej ewidencji zabytków. 

3. Opracowanie planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji 
kryzysowych (gminnego i jednostkowych dla zabytków, których właścicielem lub 
posiadaczem jest Gmina) i włączenie gminnego planu ochrony zabytków do gminnego 
Planu Obrony Cywilnej. 

4. Dokonanie aktualizacji Gminnego Planu Obrony Cywilnej stosownie do wymogów 
wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju oraz zapisów tego Planu. 

5. Założenie i bieżące prowadzenie książek obiektów budowlanych dla wszystkich 
gminnych zabytków stanowiących obiekty budowlane. 

6. Poddanie okresowym kontrolom (przeglądy roczne i pięcioletnie) stanu technicznego 
gminnych zabytków stanowiących obiekty budowlane. 

7. Zwiększenie nadzoru nad gminną jednostką kultury „Centrum Kultury Zamek”, której 
oddano w trwały zarząd zabytki będące własnością Gminy (m.in. wpisany do rejestru 
zabytków Zamek w Kożuchowie), w szczególności poprzez zapewnienie realizacji 
przez tę jednostkę obowiązków: 

 opracowania i przedłożenia Burmistrzowi Kożuchowa jednostkowych planów ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (dla 
administrowanych przez tę jednostkę obiektów zabytkowych); 

 opracowania instrukcji ochrony przeciwpożarowej dla administrowanego obiektu 
Zamku; 

 dokonywania pięcioletnich przeglądów (kontroli okresowych) stanu technicznego 
Zamku w Kożuchowie; 

 dokumentacyjnych i sprawozdawczych do LWKZ związanych ze zdarzeniami  
i szkodami wynikłymi z zaistniałych sytuacji kryzysowych stosownie do wymogów 
wskazanych w rozporządzeniu MKiDN w sprawie organizacji i sposobu ochrony 
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 

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. 

                                                      

33 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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  19 marca  2018 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy: 

 

 

p.o. Dyrektora 
Włodzimierz Stobrawa Mariusz Kniat 

doradca prawny 

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

  

Krzysztof Hofman                                 
specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwagi i  
wykonania wniosków 


