
WIELKOPOLSKI Poznań, 14-12-2004
URZĄD WOJEWÓDZKI 

w Poznaniu

WYDZIAL
POLITYKI

SPOŁECZNEJ
PS.III-6.0932-24/12004

PROTOKOŁ

z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2004r. w Urzędzie Miasta i Gminy w
Pleszewie; 63-300 Pleszew.

Kontrolę  przeprowadzili  pracownicy  Wielkopolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Poznaniu  -
Wydziału Polityki Społecznej - Szymon Dąbrowski - referent prawny oraz Sławomira Palacz -
inspektor, działający na podstawie upoważnienia Nr PN.III- 0939/1444/2004

Podstawą  do  przeprowadzenia  kontroli  było  porozumienie  z  dnia  5  marca  2001r.  zawarte
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Pleszew, w imieniu której porozumienie
podpisali  Marian Adamek  -  Burmistrz  Miasta i  Gminy Pleszew i  Czesław Skowroński  -  Z-ca
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, na podstawie art.33 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o
administracji rządowej w województwie ( Dz. U. z Nr 91,poz. 577 ),art.8 ust.2 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z p6Zn. Zm.), art. 6
ust.3 ustawy z dnia 28 marca 1933r. 0 grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39, poz.
311 z p6Zn. zm.),  oraz uchwały nr  XXVli230i2001 z dnia 1 marca 2001 r.  Rady Miejskiej  w
Pleszewie w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

 Zakres kontroli Urzędu Miasta obejmował:

I. kontrolę  techniczną  wykonanych  prac  w  zakresie  remontów  i  konserwacji  grobów
wojennych w 2003 r. na podstawie zawartego porozumienia z dnia 5 marca 2001r.

II. wgląd  do  dokumentacji  finansowej  związanej  z  wydatkowaniem środków pieniężnych
przyznanych  na  remont  i  konserwację  grobów  wojennych  w  2003  r  na  podstawie
zawartego porozumienia z dnia 5 marca 2001r.

Burmistrzem Miasta i Gminy Pleszewa jest pan Marian Adamek.

Wyjaśnień  w toku  kontroli  udzielił  pan  Grzegorz  Knappe  -  Kierownik  Wydziału  Gospodarki
Komunalnej i pani Dorota Antczak - podinspektor.

I. Kontrola techniczna wykonanych prac w zakresie remontów i konserwacji  grobów
wojennych w 2003 r.

Kontrola techniczna wykonanych prac wykazała realizacje zadania zgodnie z przedłożonym
planem prac i zapotrzebowaniem. 

Kontrola  potwierdziła  wykonanie  prac  renowacyjnych  pomnika  na  mogile  Powstanców
Wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej.

Zakres prac remontowych obejmował:
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- wykonanie 6 nowych płyt lastrykowych,
- szlifowanie starych płyt lastrykowych, 
- konserwacja i uzupełnienie ubytków lastryko, 
- szlifowanie obelisku, 
- mycie i szlifowanie sfupków lastrykowych, 
- oczyszczenie betonu okalającego nagrobek, 
- oczyszczenie i konserwacja napisów na płytach, 
- wykonanie nowego krawężnika wokół kwatery.

Prace remontowe i konserwacyjne jak również materiał zastosowany do wykonania w/w prac
jest zgodny z wymogami sztuki budowlanej i kamieniarskiej. 

Użycie właściwego materiału do wykonania powyższych prac, materiał obróbki jak i fachowość
wykonania stanowi gwarancję trwałości.

II. Wgląd  do  dokumentacji  finansowej  związanej  z  wydatkowaniem  przyznanych
środków  pieniężnych  na  remont  i  konserwację  grobów  wojennych  z  2003.,  na
podstawie porozumienia z dnia zawartego 28 października 1999 r. 

Dokumentacja  finansowa  z  przeprowadzonych  prac  remontowych  nie  budzi  żadnych
zastrzeżeń. Kontrolujący zaznajomili się z wszystkimi dokumentami, do których przedstawienia
gmina zobowiązana jest  na podstawie zawartego porozumienia.  Faktury z wykonanych prac
wystawione i opisane zostały w sposób właściwy.

Na tym kontrolę zakończono.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) prócz informacji stanowiących dane
osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.0 ochronie danych osobowych ( Dz.U. z
2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Jednocześnie  informuje  się,  że  zgodnie  z  §  26 ust.  29  pkt  8  Regulaminu  Wielkopolskiego
Urzędu  Wojewódzkiego  o  przysługującym  kontrolowanemu  z  mocy  §  26  ust.  31,32,35
Regulaminu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego prawie zgłoszenia zastrzeżen do treści
protokołu oraz możliwości zgłoszenia do Wojewody w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu
pisemnych wyjaśnień do ustaleń zawartych w protokole.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu
przez kontrolowanego pozostawia się kontrolowanemu.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod pozycję: 6/2004

Kontrolowany Kontrolujący.

mgr inż. Grzegorz Knappe,. Sławomira Palacz

Szymon Dąbrowski
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