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Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w trybie zwykłym
w Urzędzie Gminy w Żarach

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 pkt 1
i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U.
Nr 185, poz. 1092), w dniach 12-13 grudnia 2013r. zespół kontrolny w składzie:
- Mariola Żurawska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – przewodnicząca zespołu,
- Małgorzata Wołejko – Starszy Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego,
przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy
w Żarach przy ul. Jana Pawła II 6.
Projekt wystąpienia pokontrolnego odebrano w dniu 30 grudnia 2013r., do którego nie
wniesiono zastrzeżeń.
W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej
przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.
Funkcję Wójta Żar w okresie objętym kontrolą pełnił Pan Wiesław Polit.
1. Zakres działalności Urzędu Gminy w Żarach objęty kontrolą.
Kontrola obejmowała realizację wykonywania przez gminę zadania zleconego
z zakresu administracji rządowej, polegającego na przygotowaniu wyborów ławników do

sądów rejonowych i okręgowych, określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
2. Zakres odpowiedzialności.
Realizacja wykonywania przez gminę zadania zleconego z zakresu administracji
rządowej, polegającego na przygotowaniu wyborów ławników do sądów rejonowych
i okręgowych, zgodnie z § 21 pkt 10 i 11 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
w Żarach (zarządzenie nr 7/2011 z dnia 31 marca 2011r. ze zmianami) należy do zadań
referatu spraw społeczno-organizacyjnych. Pracownikiem na stanowisku ds. obsługi Rady
Gminy, jednostek pomocniczych w objętym kontrolą okresie była Pani Krystyna Micinowska.
Zgodnie zaś z § 17 pkt 11 i 12 Regulaminu Sekretarz gminy sprawuje nadzór nad pracami
przy wyborach i spisach. Funkcję sekretarza gminy w kontrolowanym okresie sprawował Pan
Radosław Pogorzelec.
Realizacja zadań związanych z przygotowaniem wyborów ławników do sądów
rejonowych i okręgowych jest ujęta w zakresach czynności osób odpowiedzialnych za
wykonanie powyższego zadania.

3. Ustalenia kontroli.
Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze pismem z dnia 24 maja 2011r., znak:
L.dz. OA.Ł.015-4/11 działając na podstawie art. 160 § 1 i 2 i art. 161 § 2 ustawy - Prawo
o ustroju sądów powszechnych, podał do wiadomości liczbę ławników wybieranych przez
Radę Gminy w Żarach do Sądu Rejonowego w Żarach – 1 ławnik do Wydziału Pracy
i 4 ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
Rada Gminy w Żarach w dniu 25 sierpnia 2011r. uchwałą Nr X/71/11 powołała zespół
do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych czym wypełniła obowiązek
wynikający z art. 163 § 2 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w dniu 25 sierpnia 2011r.
stwierdził, że wszyscy kandydaci spełnili wymogi formalne określone w ustawie. – załącznik
nr 1.
Uchwałą nr XII/98/11 Rada Gminy w Żarach w dniu 27 października 2011r. dokonała
wyboru ławników na kadencję 2012-2015 do Sądu Rejonowego w Żarach. Uchwała
przekazana została pismem: SO.533.1.2011 z dnia 28.10.2011r. do właściwego miejscowo
sądu – Sądu Rejonowego w Żarach (wpływ do sądu 28.10.2011r.). Dokument ten został
wysłany wraz z innymi materiałami, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. dotyczącego sposobu postępowania z dokumentami
złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników. - załącznik nr 2.
Do pełnienia wyżej wymienionej funkcji zgłosiło się 3 kandydatów, których
zgłoszenia spełniały wymagania formalne i zostali wybrani przez Radę Gminy w Żarach.
4.Ocena kontrolowanej działalności:
Mając na uwadze powyższe ustalenia pozytywnie oceniono realizację przez gminę
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na przygotowaniu
wyborów ławników do sądów rejonowych i okręgowych, określonych w ustawie z dnia
27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
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