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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki 
kontrolowanej Rada Miejska w Skórczu1 (dalej: rada miejska)

Temat kontroli
Realizacja zadań zleconych radom miast z zakresu administracji 
rządowej oraz prawidłowość i terminowość załatwiania skarg 
i wniosków

Podstawa prawna 
przeprowadzenia kontroli

Kontrola planowa, w trybie zwykłym, na podstawie art. 28 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie2 oraz art. 258 § 1 pkt 5 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego3 (dalej: kpa)

Data rozpoczęcia i zakończenia 
kontroli 9–10 maja 2017r.

Okres objęty kontrolą 1 stycznia 2015r. – 11 kwietnia 2017r.
Kierownik jednostki 
kontrolowanej

Czapiewski Krzysztof – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Skórczu (dalej: przewodniczący rady miejskiej)

Kontrolujący Grzegorz Drużyński – inspektor wojewódzki
Informacje wstępne:

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym4, organami gminy 
są wójt oraz rada gminy. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych5 
(dalej: pusp), ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin. 
Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 229 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego6 (dalej: kpa), rada miejska rozpatruje skargi na burmistrza i kierowników miejskich 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej. Natomiast zgodnie z art. 242 § 1 kpa, rada miejska rozpatruje wnioski, których przedmiotem 
są m.in. sprawy dot. ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności czy usprawnienia działania 
miasta.

Zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego rady miejskiej7 w okresie objętym 
kontrolą:
1) rada miejska dokonała wyboru 1 ławnika na kadencję 2016-2019;
2) do rady miejskiej nie wpłynęła żadna skarga/wniosek.

1 Ul. Główna 40, 83-220 Skórcz.
2 Dz.U. z 2015r. poz. 525, z późn. zm.
3 Dz.U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.
4 Dz.U z 2016 r. poz.446, z późn. zm.
5 Dz.U. z 2016r. poz. 2062, z późn.zm.
6 Dz.U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.
7 Pismo przewodniczącego rady miejskiej z dnia 11.04. 2017r., znak: RM.1710.01.2017, akta kontroli str. 5.
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W związku z powyższym weryfikacji poddano:
1) dokumentację dotyczącą wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim,
2) informacje o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków w siedzibie rady 

miejskiej oraz wyznaczonych radnych odpowiedzialnych za przyjmowanie i koordynowanie 
rozpatrywania skarg i wniosków przez radę miejską.

Ustalenia:

I. Prawidłowość i terminowość załatwiania skarg/wniosków.

W Urzędzie Miejskim w Skórczu (dalej: urząd) na tablicy ogłoszeń, zgodnie z art. 253 § 4 kpa, 
wywieszono informację o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków 
przez przewodniczącego rady miejskiej. Ustalono, że skargi i wnioski do rady miejskiej można składać 
w urzędzie w pokoju nr 16 (sekretariat). Ponadto przewodniczący rady miejskiej przyjmuje 
mieszkańców w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 14.00-15.30 oraz 15.30 do 16.30, 
po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania (osobiście, telefonicznie, faksem, elektronicznie).

Biorąc pod uwagę dyspozycje określone w art. 253 § 3 kpa oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków8, uznać należy, że zapewniono 
koordynację załatwiania skarg i wniosków oraz że dni i godziny przyjęć są dostosowane do potrzeb 
ludności, przy czym raz w tygodniu przyjęcia odbywają się w ustalonym dniu po godzinach pracy.

W toku kontroli przedłożono do wglądu rejestr skarg i wniosków prowadzony dla rady miejskiej. 
Z uwagi jednak na to, że w okresie objętym kontrolą do urzędu nie wpłynęła żadna skarga/wniosek, 
omawiany rejestr nie zawierał wpisów.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

II. Przebieg i organizacja wyboru ławników.

W mieście Skórcz za prawidłową organizację wyborów ławników do sądu rejonowego 
odpowiedzialna jest rada miejska, stosownie do art. 160 § 1 pusp. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu 
Okręgowego w Gdańsku z dnia 20 maja 2015r. rada miejska powinna wybrać 1 ławnika do Sądu 
Rejonowego w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2016-2019.

Kontrola wykazała, że informacja w sprawie zasad przeprowadzania naboru kandydatów 
na ławników została wywieszona w urzędzie 16 czerwca 2015r. Na ławnika sądowego zgłoszono 
1 osobę. Zgłoszenia dokonał prezes Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim9 w dniu 29 czerwca 
2015r. W tym miejscu należy stwierdzić, że zgłoszenie kandydata na ławnika zostało dokonane 
w terminie, tj. do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji, w myśl art. 160 § 2 pusp.

Na podstawie art. 163 § 2 pusp rada miejska przed przystąpieniem do wyborów powołała zespół 
ds. zaopiniowania zgłoszonego prawidłowo kandydata na ławnika10. Ponadto rada miejska realizując 
obowiązek wynikający z art. 163 § 9 pusp, uzyskała również opinię Komendanta Wojewódzkiego 
Policji w Gdańsku o kandydacie na ławnika11.

Zgłoszenie kandydata na ławnika spełniało wymagania formalne, o których mowa w art. 160 § 2, 

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46).
9 Pismo z dnia 25.06.2015r., znak: A-0120-7/15.
10 Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IX/39/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019. 
11 Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr IX/38/2015 z dnia 3.09.2015r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. Pismo przewodniczącego rady miejskiej z dnia 7.09.2015r., 
znak: RM.0004.3.2015 do Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie udzielenia informacji o kandydacie na ławnika. 
Odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 14.09.2015r., znak: N.65-747/2015.
Pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 3.08.2015r., znak: N.65-470/15.
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§ 4 i § 5 pusp oraz rozporządzeniu w sprawie ławników12. Decyzję w tej kwestii podjął powołany 
przez radę miejską zespół13.

W dniu 8 października 2015r. rada miejska ustaliła regulamin głosowania radnych w wyborach 
ławników14 oraz podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2016-201915. Wybór ławnika 
został dokonany w terminie ustalonym w art. 163 § 1 pusp, tzn.: do końca października roku 
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowego ławnika.

Po przeprowadzeniu wyborów w dniu 20 października 2015r., stosownie do art. 164 § 1 pusp, 
rada miejska przesłała prezesowi Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim dokumentację związaną 
z organizowanymi wyborami16. Przesłanie dokumentacji nastąpiło w terminie określonym w art. 164 § 
1 pusp., tj. do końca października.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontrolowany obszar oceniono pozytywnie.

Stwierdzone nieprawidłowości brak
Ocena kontrolowanej 
działalności pozytywna

Zalecenia i wnioski W związku z brakiem nieprawidłowości/uchybień odstąpiono od 
sformułowania zaleceń pokontrolnych.

WOJEWODA POMORSKI

Dariusz Drelich

12 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami 
złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011r. Nr 121, 
poz.693).
13 Sprawozdanie z działalności zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
14 Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr X/43/2015 z dnia 8.10.2015r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania 
w wyborach ławników do sądów powszechnych.
15 Uchwała Rady Miejskiej w Skórczu Nr X/44/2015 z dnia 8.10.2015r. w sprawie wyboru ławnika Sądu Rejonowego 
w Starogardzie Gdańskim na kadencję 2016-2019.
16 Pismo przewodniczącego rady miejskiej z dnia 20.10.2015r., znak: RM.0004.4.2015.


