
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 04-12-2020

Znak: PNK.III.431.64.2020

 
Rada Miejska Pińczów

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Radzie Miejskiej Pińczów z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy 

Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400, w dniach 19-20 listopada 2020 r. przeprowadziły: Katarzyna 

Rabajczyk – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kierownik zespołu kontrolnego oraz Edyta 

Adamczyk - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru                     

i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego na 

podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 597/2020 i Nr 598/2020 z dnia      

9 listopada 2020 r. wydanych 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 i art. 16 ust. 2 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.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Realizacja przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu 

do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2019 roku.

1 j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224
2 j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
3 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 52 ze zm. zw. dalej Ustawą



Ocena działalności Jednostki 4:

Wykonywanie zadania w zakresie realizacji przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2019 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. 

Do Rady Miejskiej w Pińczowie wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia                  

30 maja 2019 r. informujące, że z terenu gminy Pińczów na kadencję 2020–2023 powinno zostać 

wybranych: 1 ławnik do Sądu Okręgowego w Kielcach  oraz 2 ławników do Sądu Rejonowego                  

w Pińczowie.

Informacja o wyborach ławników sądowych została umieszczona na stronie internetowej 

BIP Urzędu Miasta i Gminy Pińczów w dniu 10 czerwca 2019 r. 

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

do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz dwa do Sądu Rejonowego w Pińczowie. Wszystkie 

zgłoszenia wpłynęły w terminie określonym w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów 

powszechnych.  Dwóch kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Pińczowie zgłosiła 

grupa co najmniej 50 obywateli,  kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Kielcach zgłosił 

Prezes Sądu Okręgowego  w Kielcach. 

Zgodnie z art. 162 § 9 Ustawy, Rada Miejska Pińczów pismem z dnia 1 lipca 2019 r. 

wystąpiła do Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o przesłanie 

informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020-2023. 

W odpowiedzi Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach pismem z dnia              

5 lipca 2019 r. poinformował, że brak jest przeciwskazań do objęcia stanowisk ławników przez 

wskazane osoby. 

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 § 2 Ustawy, Rada Miejska Pińczów przed 

przystąpieniem do wyborów ławników uchwałą Nr XIII/96/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

powołała Zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. 

4 Wojewoda Świętokrzyski stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 132/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 
8 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez 
pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna 
z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.



Na  posiedzeniu, w dniu 4 września 2019 r. Zespół ds. zaopiniowania zgłoszonych 

kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023 dokonał oceny złożonych zgłoszeń.  

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

ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Po przedstawieniu opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, Rada Miejska 

Pińczów na sesji w dniu 16 października 2019 r. podjęła uchwałę Nr XV/111/2019 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego i w Kielcach i Sądu Okręgowego w Pińczowie na okres 

kadencji 2020-2023.

Po dokonaniu wyboru ławników, Przewodniczący Rady Miejskiej pismami z dnia 

17 października 2019 r. przekazał Prezesowi Sądu Rejonowego w Pińczowie  oraz Prezesowi Sądu 

Okręgowego w Kielcach ww. Uchwałę  o wyborze ławników wraz z dokumentami wskazanymi                

w art. 162§ 2 - 4 Ustawy. Przedmiotową korespondencję złożono osobiście w biurach podawczych  

wskazanych wyżej organów  z zachowaniem terminu wskazanego w art. 164 § 1 Ustawy.

Mając na uwadze pozytywną 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
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski



Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 1541367.3958102.4715161

Nazwa dokumentu 9. wystąpienie pokontrolne.pdf

Tytuł dokumentu 9. wystąpienie pokontrolne

Sygnatura dokumentu PNK.III.431.64.2020

Data dokumentu 2020-12-04

Skrót dokumentu AABEEF029E97E4E16C26D5C17E5A91CED89E7BB9

Wersja dokumentu 1.3

Data podpisu 2020-12-04 11:56:12

Podpisane przez Zbigniew Adam Koniusz Wojewoda Świętokrzyski

Rodzaj certyfikatu Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
EZD 3.98.1.1.33866

Data wydruku: 2020-12-07
Autor wydruku: Sekretariat WPNiK (Inspektor - Justyna Janik)


		2020-12-04T10:56:12+0000
	Zbigniew Adam Koniusz




