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PROTOKÓL KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 28 maja 2011r. przez Pania Iwone Dubiel i Pania Wiolette Engel-

Arazna w Ogólnopolskim Zwiazku Osób Represjonowanych Politycznie "Bataliony

Robocze" z siedziba w Szczecinie, którego prezesem jest Pan Jan Walukiewicz.

Kontrola objeto realizacje zadania publicznego pn. Przygotowanie i realizacja projektów

prowadzacych do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin na rzecz organizacji

pozarzadowych skupiajacych kombatantów oraz osoby bedace ofiarami represji wojennych i okresu

powojennego a w szczególnosci

Realizacji potrzeb dotyczacych renowacji pomników, historycznych nagrobków, obelisków

oraz innych potrzeb zwiazanych z dokumentacja dzialalnosci niepodleglosciowej i doznanych

represji i z upamietnianiem wydarzen historycznych zglaszanych przez poszczególne

organizacje kombatanckie.

Kontrolujacy dokonal nastepujacych czynnosci kontrolnych:

Kontrola realizowanej w ramach zadania inicjatywy

.

organlZaCj 1 kombatanckiej

tj. Ogólnopolskiego Zwiazku Osób Represjonowanych Politycznie "Bataliony Robocze"

z siedziba w Szczecinie w formie uroczystych obchodów powstania Zwiazku.

Organizacja ta zrzesza osoby, które w latach 1946 - 1959 odbywaly zasadnicza sluzbe

wojskowa w Ludowym Wojsku Polskim i byly zeslane do Batalionów Roboczych

w kopalniach wegla, rud uranu, kamieniolomach, hutach oraz innych tak zwanych budowach

"socjalizmu", bedacych w rzeczywistosci obozami pracy niewolniczej oraz czlonków ich

rodzin i sympatyków Zwiazku.

Glówna dzialalnosc Zwiazku polega na:

1) krzewieniu patriotyzmu i ksztaltowaniu aktywnych postaw obywateli,

2) gloszenie prawdy o obozach pracy w Polsce,

3) kultywowaniu polskich tradycji narodowych w kontaktach z mlodym pokoleniem poprzez

przyblizanie prawdy historycznej i odklamianie historii,

O tym wlasnie w swoich wystapieniach mówili zebrani na uroczystosciach wladze Zwiazku

i zaproszeni goscie.

Spotkalo sie to z duzym zainteresowaniem licznie zebranych przedstawicieli srodowiska

kombatanckiego zwlaszcza, ze obchodom rocznicowym towarzyszyla zorganizowana na

Czerwonej Polanie impreza integracyjna, w czasie której historycznym wspomnieniom,

ciekawym spotkaniom nie bylo konca. Ponadto zorganizowano rózne atrakcje dla starszych

i mlodszych oraz konkursy z nagrodami i udzial zespolów muzycznych.

Wczesniej odbylo sie skladanie kwiatów pod Tablica Pamiatkowa Zwiazku.



W wyniku powyzszych czynnosci kontrolujacy dokonal nastepujacych ustalen:

Organizacje kombatanckie z zadowoleniem przyjely realizacje inicjatywy "Batalionów

Roboczych" stad aktywne w niej uczestnictwo i zadowolenie z organizacji uroczystosci

upamietniajacych wydarzenia lat 1946-1959.

Nie stwierdzono zadnych nieprawidlowosci w realizacji tej czesci umowy.

W toku czynnosci kontrolnych odnosnie sprawy (okreslic przedmiot) wyjasnienia

zlozyli:

1. (imie, nazwisko) , w których stwierdzono, co nastepuje: .................................
...................

Wyjasnienia powyzsze zasluguja/nie zasluguja na uwzglednienie z powodu (podac

przyczyny i dowody) .

2. (imie, nazwisko) , w których stwierdzono, co nastepuje: ..................................

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

Wyjasnienia powyzsze zasluguja/nie zasluguja na uwzglednienie z powodu (podac

przyczyny i dowody) .

Kontrolowany nie wnosi zadnych zastrzezen do protokolu.

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

Protokól kontroli sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z których jeden

doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od

podpisania protokolu pisemnych wyjasnien co do zawartych w protokóle ustalen.

Czesc skladowa niniejszego Protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:

1. ..............................................

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)2. ..11.:.~~.Q.~~...............
(podpisyosóbkontrolujacych)
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