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Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, ul. Plac Obrońców Pokoju 

34, 27-500 Opatów w dniu 7 sierpnia 2017 roku przeprowadziły: Magdalena Ściwiarska – 

inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz 

Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, 

Nadzoru i Kontroli (członek zespołu kontrolnego) na podstawie upoważnień: Nr 641/2017 oraz 

642/2017 podpisanych w dniu 25 lipca 2017 roku przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru 

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego.

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie2 oraz art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych3.

1 t.j. Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.
3 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.



Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Realizacja przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu 

do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku.

Ocena działalności jednostki:
 

Wykonywanie zadania w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2015 roku – 

oceniam pozytywnie.

Ustalenia szczegółowe:

Art. 160 § 1 ustawy z dnia  27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych określa, 

że ławników do sądów okręgowych oraz sądów rejonowych wybiera rada gminy, której obszar jest 

objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

W dniu 2 czerwca 2015 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie wpłynęło pismo Prezesa 

Sądu Okręgowego w Kielcach informujące, że z terenu Miasta i Gminy Opatów na kadencję 2016–

2019 powinno zostać wybranych 4 ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie oraz 2 ławników 

do Sądu Rejonowego w Sandomierzu, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Informacja o wyborach ławników sądowych została umieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miasta i Gminy oraz BIP w dniu 11 czerwca 2015 r. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 4 zgłoszenia kandydatów na ławników, w tym 3 do 

Sądu Rejonowego w Opatowie oraz 1 do orzekania w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu 

w sprawach z zakresu prawa pracy. Wszystkie zgłoszenia wpłynęły w terminie określonym w art. 

162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.  Do Sądu Rejonowego w Opatowie 

2 kandydatów na ławników zgłosiła grupa obywateli,1 kandydata zgłosiło stowarzyszenie, 

natomiast do Sądu Rejonowego w Sandomierzu 1 kandydata na ławnika zgłosił Prezes Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu. 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 § 2 ustawy, Rada Miejska w Opatowie przed 

przystąpieniem do wyborów ławników powołała uchwałą Nr XI/91/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. 

Zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. 

Na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. Zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 dokonał oceny złożonych zgłoszeń.  

Po ich przeanalizowaniu stwierdził, że wszystkie zgłoszenia spełniają formalne wymogi określone 

ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych. 



Zgodnie z art. 162 § 9 ustawy, Rada Miejska w Opatowie wystąpiła do Świętokrzyskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach pismem z dnia 10 lipca 2015 r. o przesłanie 

informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016-2019. 

W odpowiedzi Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pismem z dnia 14 lipca 

2015 r. poinformował, że nie ujawniono przeciwskazań do objęcia stanowisk ławników przez 

wskazane osoby. 

Po przedstawieniu opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (opinia 

z dnia 11 września 2015 r.), Rada Miejska w Opatowie na sesji w dniu 18 września 2015 r. podjęła 

uchwałę Nr XII/97/2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na 

kadencję 2016-2019 oraz uchwałę nr XII/98/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-

2019 do Sądu Rejonowego w Sandomierzu w sprawach z zakresu prawa pracy - z zachowaniem 

ustawowego terminu. 

Po dokonaniu wyboru ławników Rada Miejska w Opatowie przekazała pismami z dnia 

13 października 2015 r. Prezesowi Sądu Rejonowego w Opatowie oraz Prezesowi Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu informację o wyborze ławników wraz z załączonymi dokumentami. 

Przedmiotową korespondencję wysłano do wskazanych wyżej organów z zachowaniem terminu 

wskazanego w art. 164 § 1 ustawy.

Zgodnie z § 20 pkt 5 ppkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy 

w Opatowie4 prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników sądowych należy do zakresu 

działania Referatu Organizacyjnego. Dokumentację dotyczącą wyboru ławników prowadzi 

w kontrolowanej Jednostce Pani Teresa Głąb – inspektor ds. obsługi organów gminy, co wynika 

również z okazanego kontrolującym zakresu czynności. 

Teczka aktowa oraz dokumentacja w sprawie wyboru ławników, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną stanowiącą załącznik Nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 

18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych5 została oznaczona 

symbolem 533.  

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 7/2017.

4 Wprowadzony Zarządzeniem Nr 46/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
ze zmianami.
5 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.



Mając na uwadze powyższą ocenę odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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