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Tczew, dnia 28.04.2017 r.  

 

 

PROTOKÓŁ nr 2/2017 

z przeprowadzonej kontroli 
 

Na podstawie § 97 oraz § 92  STATUTU MIASTA TCZEWA; oraz w oparciu o niżej wymienione 

ustawy, uchwały, akty i obowiązujące przepisy prawne: 

 

1. Statut Miasta Tczewa – Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 

30.09.2010 r. 

2. Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. – Uchwała Nr XXV/206/2016 Rady 

Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016 r.  

3. Porozumienie z dnia 15 lipca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim w Gdańsku a Gminą 

Miejską Tczew w sprawie prowadzenia spraw z zakresu właściwości Pomorskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku przez Gminę Miejską Tczew (Dz. Urz. 

Woj. POM. – z 25 sierpnia 2011 r. Nr 104, poz. 2113) 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego 

podmiotu: 

 

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 

Pl. Piłsudskiego 1, 83- 110 Tczew 

 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: Gertruda Pierzynowska –  przewodnicząca zespołu   

kontrolnego; 

Józef Cichon – członek zespołu kontrolnego; 

Zenon Drewa – członek zespołu kontrolnego; 

Krzysztof Misiewicz – członek zespołu kontrolnego; 

 

3. Daty rozpoczęcia i zakończenia 

czynności kontrolnych: 

 

Kontrolę rozpoczęto w dniu 16.01.2017 r. 

Kontrolę zakończono w dniu 28.04.2017 r. 

4. Określenie przedmiotowego zakresu 

kontroli i okresu objętego kontrolą: 

 

Realizacja zadań wynikających z § 31 Regulaminu  

Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tczewie 

w latach  2015/2016  

 

5. Imię i nazwisko kierownika 

kontrolowanego podmiotu: 

 

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 

mgr inż. arch. Arlena Haase - Witczak  

 

6. Przebieg, ustalenia i wynik czynności kontrolnych: 

 

Kompleksowa kontrola realizacji zadań konserwatorskich realizowana była w okresie od 16 

stycznia 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. W tym czasie zespół kontrolny w dniu 17 stycznia 2017 

r. skierował w tej sprawie 9 pytań, na które otrzymał odpowiedzi od Z-cy Prezydenta Miasta 

Adama Burczyka w dniu 31 stycznia 2017 r. pismem KZM.1711.1.2017. 

 

W okresie obejmującym kontrolę zespół spotkał się dwukrotnie z Konserwator Zabytków 

Miasta Tczewa, gdzie omawiano kolejno odpowiedzi na zadane pytania kontrolne, dotyczące: 

1. ilości wydanych pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich lub 

robót budowlanych, umieszczanie urządzeń technicznych, tablic, reklam w obszarach 

zabytkowych i decyzji wstrzymujących działania, które wykonywane były z 

naruszeniem prawa w latach 2015- 2016; 

2. ilości wydanych pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów i obszarów 

zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 
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3. ilości wydanych pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów w obszarach zabytkowych; 

4. ilości przeprowadzonych kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami, w tym ilość sporządzonych protokołów kontrolnych 

oraz podejmowane działania na obszarach zabytkowych; 

5. składania sprawozdań dla Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku; 

6. z prowadzenia spraw objętych porozumieniem; 

7. ilości udzielanych dotacji i dla jakiego podmiotu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru przez Gminę 

Tczew w latach 2012- 2016; 

8. ilości przyjętych zgłoszeń o znalezieniu przedmiotów archeologicznych lub odkryciu 

wykopaliska; 

9. ilości i częstotliwości opracowań gminnego programu opieki nad zabytkami; 

10. ilości udzielanych pisemnych informacji i uzgodnień dotyczących obszarów 

zabytkowych (na wniosek osób fizycznych, prawnych). 

 

Członkowie po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją stwierdzają: 

W latach 2015 - 2016 łącznie wydano 38 pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i innych robót budowlanych, umieszczania urządzeń technicznych, tablic, 

reklam w obszarach zabytkowych.  

W jednym przypadku wniosek został wycofany ze względu na niewypełnienie wniosku                      

w oznaczonym terminie (dot. pozwolenia na remont elewacji frontowej – ul. Wąska 41). 

Wydano też jedno pozwolenie na umieszczenie szyldu informacyjnego – nowe oznakowanie 

apteki - Pl. Hallera 24. 

W kwestii wydawania pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów i obszarów 

zabytkowych ujętych w GEZ w 2015 r. uzgodnionych w trybie art. 39 ust. 3 prawa 

budowlanego wydano 16, a w 2016 r. 31. 

 

W czasie omawiania dokumentów zalecono przygotowanie wykazu wszystkich decyzji 

dotyczących pozwoleń, a następnie losowo zostały wybrane trzy pozwolenia w celu dogłębnej 

analizy: 

-  ul. Wilcza 7 dz. nr 23/2 obr. 7 – rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu nr 7, 

uzgodnienie przeprowadzono na wniosek Starosty Tczewskiego stosownie do art. 39 ust. 3 

prawa budowlanego i wydano opinię odnośnie w/w inwestycji w trybie art. 106 k.p.a., 

 

- ul. Rybacka dz. nr 287/1 obr. 8 – budowa budynku wielorodzinnego przy zachowaniu 

charakteru budownictwa staromiejskiego o architekturze współczesnej nawiązującej do 

zabudowy historycznej, 

 

- ul. Obr. Westerplatte 20  dz. nr 53 obr. 8 - pozwolenie na rozbiórkę pomieszczeń sanitarnych 

przy budynku wielorodzinnym, po wniosku Starosty Tczewskiego stosownie do art. 39 ust. 3 

prawa budowlanego, prosi o wydanie opinii konserwatora odnośnie w/w inwestycji w trybie art. 

106 k.p.a. (Konserwator Miejski uzgodnił przeprowadzenie robót budowlanych polegających na 

rozbiórce tych pomieszczeń). 

 

Od  wydanych  decyzji, co do pozwoleń wymaganych przy prowadzeniu prac konserwatorskich 

lub robót budowlanych, jak i wydanych pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w obszarach 

zabytkowych nie wpłynęły żadne odwołania. 

W każdym przypadku dokumentacja jest skatalogowana, pełna, przejrzysta i prawidłowa.                  

 

Gmina mając na uwadze ochronę zabytków wspiera finansowo działania w zakresie ochrony 

dziedzictwa kulturowego na terenie miasta. 

W okresie objętym kontrolą dotacje udzielane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej                   

w Tczewie nr XLIX/430/2010 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 

znajdujących się na terenie administracyjnym miasta. Przedstawiona tabela w przejrzysty 

sposób obrazuje beneficjentów oraz kwotę dotacji za lata  2012-2016. 

Członkowie zespołu kontrolnego zwrócili uwagę, że kwota dotacji od 2013 r. jest niezmienna              

i wynosi 50 tysięcy złotych, co jest niewystarczające w morzu potrzeb. 

 

Wnioski i ustalenia pokontrolne: 
 

1. Zespół nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w pracy Konserwatora Zabytków Miasta 

Tczewa. 

 2. Zespół wnioskuje o zwiększenie w miarę możliwości dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na 

terenie administracyjnym miasta. 

 

Uwagi do protokołu; zdania odrębne: 

 

1. Nie sformułowano uwag i zdań odrębnych do niniejszego protokołu. 

Załączniki:  

1. Pismo BRM.1711.2.2017 z dnia 16.01. 2017 r. - Rozpoczęcie kontroli 

2. Pismo BRM 1711.2.2017 z dnia 17.01.2017 r. - Pytania kontrolne 

3. Pismo KZM 1711.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. - Odpowiedź na pytania kontrolne 

5. Zestawienie załączników do pisma KZM.1711.1.2017 z dnia 27.01.2017 r. 

6. Pismo BRM.1711.2.2017 z dnia 28.04.2017 r. -  Zakończenie kontroli 

 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego; nie wnoszę uwag i zastrzeżeń. 

 

 

Zespół kontrolny: 

 

Data i podpis: 

1. Gertruda Pierzynowska 

 

28.04.2017 r.  

 

Gertruda Pierzynowska 

2. Józef Cichon 

 

02.05.2017 r. 

 

Józef Cichon 

3. Zenon Drewa 

 

28.04.2017 r.  Zenon Drewa 

4. Krzysztof Misiewicz 

 

28.04.2017 r.  Krzysztof Misiewicz 

 

Pouczenie: 

1/ Zgodnie z  § 98 Statutu Miasta Tczewa „3. W przypadku odmowy potwierdzonej podpisem i datą 

podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia – 

w terminie 7 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. 4. Wyjaśnienia, o których 

mowa w ust. 3 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.” 

2/ Zgodnie z  § 99 Statutu Miasta Tczewa „1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na 

ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. 2.Uwagi, o których mowa w 

ust. 1 składa się w terminie 14 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu 

protokołu pokontrolnego do podpisania.” 

 

 

Zapoznałem/am się z treścią niniejszego Protokołu pokontrolnego. 
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Kierownik kontrolowanego podmiotu: 

 

Data i podpis: 

1. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa 

Arlena  Haase - Witczak 

04.05.2017 r. 

 

Arlena  Haase - Witczak 

Uwagi: 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, które otrzymują: Data i podpis: 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie 

Mirosław Augustyn 

 

02.05.2017 r. Mirosław Augustyn 

2. Prezydent Miasta Tczewa 

Mirosław Pobłocki 

 

04.05.2017 r. Mirosław Pobłocki 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zenon Drewa 28.04.2017 r. Zenon Drewa 

4. Konserwator Zabytków Miasta Tczewa   

Arlena Haase-Witczak  

 

04.05.2017 r. Arlena Haase-Witczak 

 

 


