INFORMACJE PODSTAWOWE
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z
późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydane w
porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy
z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. nr 85, poz. 595).
Ustawa o grobach i cmentarzach wojennych stanowi wprost, że groby i cmentarze wojenne,
niezależnie od narodowości i wyznania osób w nich pochowanych oraz formacji, do których osoby te
należały, mają być pielęgnowane i otaczane należnym tym miejscom szacunkiem i powagą.
Dbałość o te obiekty na terenie danego województwa spoczywa na wojewodzie, który na mocy
wyżej wymienionej ustawy, może powierzyć to zadanie gminom wraz z określoną kwotą dotacji, w
drodze zawartego pomiędzy stronami porozumienia. Podział środków finansowych odbywa się w
oparciu o zgłaszane rokrocznie przez gminy zapotrzebowanie oraz przyjęte na dany rok założenia.
Zgodnie z ustawą o grobach i cmentarzach wojennych gminy mogą też przejąć obowiązek
utrzymania grobów wojennych nieodpłatnie.
Ustawowym obowiązkiem nałożonym na gminę jest sprawowania bezpośredniego dozoru nad
stanem grobów i cmentarzy wojennych oraz zawiadamianie wojewody w razie uszkodzenia grobu lub
jakichkolwiek urządzeń na cmentarzu wojennym.
Corocznie istnieje możliwość pozyskania przez gminę dodatkowych środków finansowych z
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na zadania związane z pracami remontoworewaloryzacyjnymi obiektów cmentarnictwa wojennego. W oparciu o przesłane przez gminy wnioski,
po zaopiniowaniu przez Urząd Wojewódzki, prezydium Rady OPWiM może udzielić dofinansowania
zadania, współfinansowanego przez wojewodę. Powierzenie zadania wraz z dotacją z Rady OPWiM i
Wojewody następuje na podstawie porozumienia zawieranego pomiędzy gminą a Wojewodą
działającym w imieniu obu fundatorów.
Powierzane gminom zadania z zakresu bieżącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
oraz prac remontowych tych obiektów wraz z określonymi funduszami, podlegają nadzorowi w
oparciu o analizę dokumentacji rozliczeniowej przedkładanej przez gminy oraz kontrolę w siedzibie
jednostki kontrolowanej połączonej z wizytacją obiektów cmentarnictwa wojennego, której podlega
każdego roku około 20% gmin zawierających porozumienie z wojewodą.

