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Rada Gminy w Obrazowie

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Radę Gminy w Obrazowie1 w dniach                

15-16 lutego 2021 r. w zakresie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych 

oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023 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 kontroli: Nr 37/2021 oraz Nr 38/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. wydanych 

przez Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, na podstawie dokumentacji przekazanej przez 

jednostkę kontrolowaną.

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 rządowej2, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie3 oraz art. 160 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych4.

1 z siedzibą w Urzędzie Gminy w Obrazowie, 27-641 Obrazów 84
2 t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 224
3 t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
4 t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072 – zwana dalej ustawą



Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów okręgowych oraz do sądów 

rejonowych na kadencję 2020-2023.

Ocena działalności jednostki: 5

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 stanowi, że ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych 

wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów – w głosowaniu tajnym. 

W dniu 3 czerwca 2019 r. do Rady Gminy w Obrazowie wpłynęło pismo Prezesa Sądu 

Okręgowego w Kielcach informujące, że Rada powinna wybrać na kadencję 2020–2023 do Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu dwóch ławników (w tym jednego do orzekania w sprawach z zakresu 

prawa pracy).

Informacja o wyborach ławników została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy w Obrazowie i na stornie BIP Urzędu Gminy w Obrazowie w dn. 12.06.2019 r. 

W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwa zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu 

Rejonowego w Sandomierzu. Kandydaci na ławników zostali zgłoszeni przez co najmniej 

pięćdziesięciu obywateli, w terminie określonym w art. 162 § 1 ustawy tj. do dnia 30 czerwca 

2019r.

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 § 2 ustawy, Rada Gminy w Obrazowie 

uchwałą Nr IX/69/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. powołała zespół ds. zaopiniowania kandydatów na 

ławników.

Stosownie do art. 162 § 9 ustawy, po podjęciu uchwały Nr IX/70/2019 Rady Gminy                

w Obrazowie z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego 

Policji informacji o kandydatach na ławników, pismem z dnia 16 lipca 2019 r. Przewodnicząca 

Rady Gminy wystąpiła do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach o udzielenie informacji 

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

5 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.



informacja z dnia 23 lipca 2019 r. wskazywała, że brak jest przeciwskazań do objęcia stanowiska 

ławnika przez wskazane osoby.

Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych po 

dokonaniu oceny złożonych zgłoszeń stwierdził, że spełniają one wymogi formalne określone 

w ustawie6.

Po przedstawieniu opinii Zespołu, Rada Gminy w Obrazowie na sesji w dniu 26 września 

2019 r. podjęła uchwałę Nr XI/84/2019 w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję 

w latach 2020-2023.

Po dokonaniu wyboru ławników, pismem z dnia 3 października 2019 r. Przewodnicząca 

Rady Gminy przesłała do Sądu Rejonowego w Sandomierzu powyższą uchwałę oraz stosowne 

dokumenty. Korespondencję wysłano z zachowaniem terminu wskazanego w art. 164 § 1 ustawy. 

Zgodnie z § 26 pkt 2 ppkt 10 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrazowie7, 

prowadzenie spraw związanych z wyborem ławników sądowych należy do zadań Referatu 

Organizacyjnego. 

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

6 Opinia Zespołu z dnia 29.08.2019 r.
7 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2020 Wójta Gminy Obrazów  z dnia 30.03.2020 r. w sprawie Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Obrazowie.
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