WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 26-03-2021

Znak: PNK.III.431.15.2021

Rada Miejska w Suchedniowie

Wystąpienie pokontrolne
Kontrolę problemową zadań realizowanych przez Radę Miejską w Suchedniowie
(z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów)
w dniach 3-4 marca 2021 r. w zakresie procedury wyboru w 2019 roku ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023 przeprowadzili: Magdalena
Ściwiarska – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz
Katarzyna Frąszczak – 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 75/2021 oraz Nr 76/2021 podpisanych w dniu
1 marca 2021 roku 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 materiałów oraz 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 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, zwana dalej „ustawą”.
j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 224
j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464
3 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2072
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Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku przez Radę Miejską w Suchedniowie ławników
do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023.
Ocena działalności Jednostki 4:
Wykonanie 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 Miejskiej w Suchedniowie wpłynęło pismo Prezesa Sądu
Okręgowego w Kielcach z dnia 30 maja 2019 r. informujące, że Rada powinna wybrać na kadencję
2020–2023 5 ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej, w tym 2 do orzekania w
sprawach z zakresu prawa pracy.
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020–2023 zamieszczona została
zarówno na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Suchedniowie jak i na stronach
internetowych Gminy Suchedniów oraz w Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 7 czerwca 2019r.
W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły 2 zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Skarżysku – Kamiennej. Jeden kandydat został zgłoszony przez uprawnioną grupę
obywateli z terenu Gminy Suchedniów, drugiego kandydata zgłosił Prezes Sądu Rejonowego w
Skarżysku – Kamiennej. Zgłoszenia wpłynęły do dnia 30 czerwca 2019 r. tj. w terminie
określonym w art. 162 § 1 ustawy.
W dniu 28 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Suchedniowie wpłynęło pismo Prezesa
Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie ustalenia dodatkowej liczby ławników do wybrania przez
poszczególne rady gmin do Sądu Okręgowego w Kielcach na kadencję 2020–2023.
Zgodnie z wymogami określonymi w art. 163 § 2 ustawy, Rada Miejska w Suchedniowie,
przed przystąpieniem do wyborów ławników, powołała uchwałą Nr 62/IX/2019 z dnia 27 czerwca
2019 r. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
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.
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Na posiedzeniu w dniach 9 września 2019 r. Zespół do spraw zaopiniowania kandydatów
na ławników do sądów powszechnych dokonał oceny złożonych zgłoszeń. Po ich
przeanalizowaniu stwierdził, że oba zgłoszenia kandydatów do Sądu Rejonowego w Skarżysku –
Kamiennej wpłynęły w terminie i spełniają wymogi formalne. Zespół zapoznał się również z
protokołem Kolegium Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 28 czerwca 2019 r. zawierającym
uchwałę w sprawie ustalenia dodatkowej liczby ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach,
oceniając, że informacja ta została podana do wiadomości po terminie wskazanym w art. 161§ 2
ustawy.
Rada Miejska w Suchedniowie na posiedzeniu w dniu 12 września 2019 r. podjęła uchwałę
Nr 68/XI/2019 w sprawie stanowiska w przedmiocie zawiadomienia o liczbie ławników do Sądu
Okręgowego w Kielcach, a następnie poinformowała Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach
pismem z dnia 13.09.2019 r. o stanowisku rady.
Stosownie do art. 162 § 9 ustawy Rada Miejska w Suchedniowie podjęła uchwałę
Nr 69/XI/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Kielcach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku –
Kamiennej i wystąpiła pismem z dnia 16 września 2019 r. o przesłanie informacji o kandydatach
na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencję 2020–2023. W odpowiedzi Komendant
Wojewódzki Policji w Kielcach poinformował, że nie ujawniono przeciwskazań do objęcia
stanowisk ławników przez wskazane osoby.
Na posiedzeniu w dniu 22 października 2019 r. Zespół do spraw zaopiniowania
kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Kielcach dokonał oceny złożonych zgłoszeń
pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie.
Po przedstawieniu opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, Rada Miejska
w Suchedniowie podjęła w dniu 24 października 2019 r. uchwałę Nr 73/XII/2019 w sprawie
wyboru ławników.
Po dokonaniu wyboru ławników, Rada Miejska w Suchedniowie, pismem z dnia
30 października 2019 r. przekazała Prezesowi Sądu Rejonowego w Skarżysku - Kamiennej
informację wraz z uchwałą w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023 oraz stosowne
dokumenty. Przedmiotową korespondencję wysłano z zachowaniem terminu wskazanego w art. 164
§ 1 ustawy.
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu
postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników

oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011 r.5, zwane dalej rozporządzeniem, kartę wraz
z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy, podmiot zgłaszający kandydata na
ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia
przeprowadzenia wyborów. Jak ustalono, karty wraz z dokumentami kandydatów na ławników
zgłoszonych przez Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach zostały na wniosek sądu odesłane w ww.
terminie.
[dowód dot. całości ustaleń szczegółowych: akta kontroli nr 2]
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
Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski
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