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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Zakres kontroli

Nazwa i adres
jednostki
kontrolowanej
Osoby pełniące
funkcje kierownicze
w okresie
prowadzenia kontroli
Osoby pełniące
funkcje kierownicze
w okresie objętym
kontrolą
Okres objęty
kontrolą
wg programu
Kontrolujący

Nr upoważnienia

Podstawy prawne do
przeprowadzenia
kontroli

Termin kontroli

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków, ocena
prawidłowości realizacji zadania zleconego - wybór ławników do
sądów rejonowych, okręgowych na kadencję 2012-2015

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim, ul. Sikorskiego 41,
78-500 Drawsko Pom.

Czesław Faliński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pom. (Uchwała 1/2/2010 z 30 listopada 201 Or.)

Jarosław Zduńczyk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku
Pom. (Uchwała 1/2/2006 z 24 listopada 2006r.)

Od dnia 1 stycznia 2009r. do 10 stycznia 2012r.

Marek Zdyb

Nr 2/12 z dnia 4 stycznia 2012r.

art. 258 § 1 pkt 5 oraz art. 259 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
póz. 1071 z późn. zm.),
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, póz. 1 070 z późn. zm.)
10 stycznia 20 12r.

USTALENIA KONTROLI
ZAKRES KONTROLI:

Obszar kontroli: przyjmowanie i załatwiania skars oraz wniosków

Komórka
wykonująca zadania
z zakresu objętego
kontrolą

Referat Ogólno-Organizacyjny
Statut Gminy Drawsko Pomorskie wprowadzony Uchwałą
Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia
28 lutego 2003r. (z późn. zm.),

C

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin

lei. 91 43-03 315, 091 43-42-413. fa.\. 91 43-30-250.
e-mciil: \vojewodci(^Jszczecin.uw.gov.pl



„§ 20 Obslugę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu
Miasta i Gminy, zatrudniony na stanowisku ds obsługi Rady. "
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 79/2009
Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 22 września 2009r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim (z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem
Nr 102/2011 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia
11 lipca 2011 r.
„§ 23. Do zadań Referatu Ogólno - Organizacyjnego należy:
pkt 23) zapewnienie obsługi administracyjnej i techniczno -
kancelaryjnej rady i organów pomocniczych "

Osoba udzielająca
wyjaśnień w trakcie
kontroli

Elżbieta Komorowska - inspektor w Biurze Rady Referatu Ogólno
-Organizacyjnego

Podstawa prawna

art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego
i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych
obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg
i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny

- informacja o dniach i godzinach przyjmowania obywateli
w sprawach skarg i wniosków umieszczona została w siedzibie
Rady Miejskiej zgodnie z treścią art. 253 § 4 Kpa,
- Wiceprzewodniczący Rady pełnili dyżury w każdy czwartek
wgodz. 14.00-16.00,
- w kontrolowanym okresie Rada Miejska w Drawsku Pom.
rozpatrzyła w 2009r. 2 skargi i w 2011 r. 2 skargi. W 201 Or. nie
odnotowano wpływu skarg lub wniosków oraz w 2012r. do dnia
kontroli nie odnotowano wpływu skarg lub wniosków,
- dokumentacja skargowa przechowywana była w teczkach
aktowych zgodnie z art. 254 Kpa.
Podczas kontroli ocenie poddano wszystkie skargi:
skarga Nr 2/2009 wniesiona ustnie do protokołu w dniu 29 maja
2009r., której przedmiotem była działalność Dyrektora Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Drawsku Pom. Rada Miejska uchwałą
Nr XXXIX/339/2009 z dnia 25 czerwca 2009r, uznała skargę za
bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi
zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne,
skarga Nr 5/2009 przekazana przez Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 października
2009r., dotycząca działaności Burmistrza Drawska Pom. Rada
Miejska uchwałą Nr XLIV/381/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
uznała skargę za bezzasadną. Zawiadomienie o odmownym
załatwieniu skargi zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne,
skarga Nr 1/2011 przekazana przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Koszalinie w dniu 17 lutego 2011 r. dotycząca
działalność Burmistrza Drawska Pom. Rada Miejska uchwałą
Nr YI/49/2011 z dnia 28 lutego 201 Ir. uznała skargę w części za
bezzasadną. Rozstrzygniecie ww. sprawy zawierało uzasadnienie
faktyczne i prawne, zgodnie z art. 238 § l Kpa, natomiast brak było
pouczenia o treści art. 239 § l Kpa. Pismem z dnia 3 marca 2011 r.



Zakres, przyczyny
i skutki
stwierdzonych
nieprawidłowości

Wyjaśnienia,
protokoły,
oświadczenia -
opcjonalnie
(w przypadku
nieprawidłowości)
OCENA
Obszaru kontroli

Przewodniczący Rady przekazał wskazaną uchwałę skarżącemu,
(dowód: akta kontroli str.12-13)

skarga Nr 3/2011 przekazana przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Koszalinie w dniu 24 lutego 20 11 r. dotycząca
działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Drawsku Pom. Pismem z dnia 21 marca 201 Ir.
Przewodniczący Rady poinformował skarżącą, iż skarga zostanie
rozpatrzona na sesji w dniu 31 marca 201 Ir. Rada Miejska uchwałą
Nr YII/64/201 1 z dnia 31 marca 201 Ir., uznała skargę w części za
bezzasadną. Rozstrzygniecie ww. sprawy zawierało uzasadnienie
faktyczne i prawne, zgodnie z art. 238 § 1 Kpa, natomiast brak było
pouczenia o treści art. 239 § 1 Kpa. Pismem z dnia 7 kwietnia
20 11 r. Przewodniczący Rady przekazał wskazaną uchwałę
skarżącej, (dowód: akta kontroli str.14-1 7)
Kontroli poddano 4 skargi, w przypadku 2 spraw stwierdzono
nieprawidłowości dotyczące braku pouczenia o treści art. 239
§ 1 Kpa w przypadku uznania skargi za bezzasadną:
Powyższym naruszono obowiązek spoczywający na organach
administracji publicznej do informowania i wyjaśniania stronie
całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych toczącej się
sprawy.

-

Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

Obszar kontroli: realizacja zadania zleconego - wybór ławników do sadów rejonowych,
okresowych na kadencję 2012-2015

Komórka
wykonująca zadania
z zakresu objętego
kontrolą

Osoba udzielająca
odpowiedzi w trakcie
kontroli

Podstawa prawna

Referat Ogólno-Organizacyjny
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Drawsku
Pomorskim, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 79/2009
Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 22 września 2009r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim (z późn. zm.), zmienionego zarządzeniem
Nr 102/2011 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 11 lipca
201 Ir.
§ 23 Do zadań Referatu Ogólno - Organizacyjnego należy:
pkt 23) zapewnienie obsługi administracyjnej i techniczno -
kancelaryjnej rady i organów pomocniczych, a w szczególności:
lit. m) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i
przeprowadzeniem wyborów ławników do sądów,

Elżbieta Komorowska - inspektor w Biurze Rady Referatu Ogólno-
Organizacyjnego

- art. 160 § 1. Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów
rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty



••

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny

Zakres, przyczyny
i skutki
stwierdzonych
nieprawidłowości
Wyjaśnienia,
protokoły,
oświadczenia -
opcjonalnie
(w przypadku
nieprawidłowości)
OCENA\^r V^ ŁJ i ^ ̂ m

Obszaru kontroli
OGÓLNA

Wpis do książki
kontroli

ZALECENIE

właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
§ 2. Wybory przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rządowej. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych. (Dz. U. Nr 98, póz. 1070 z późn.
zm.),
a) Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie pismem z dnia 6 maja
201 Ir. poinformował Radę Miejską w Drawsku Pom., iż do Sądu
Rejonowego w Drawsku Pom. powinna wybrać 10 osób, do Sądu
Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie 1 osobę,
b) Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr X/97/201 1 z dnia
30 czerwca 201 1 r. powołała zespół opiniujący zgłoszonych
kandydatów na ławników,
c) do Sądu Rejonowego w Drawsku Pom., zgłoszono 1 1
kandydatów w tym: - 6 przez Prezesa Sądu Okręgowego
w Koszalinie,
- 4 przez pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujących na stałe na terenie gminy Drawsko
Pom.,
- 1 przez Związek Sybiraków Koło Terenowe w Drawsku Pom.,
d) wszystkich zgłoszeń dokonano do 30 czerwca 201 1 r.,
e) do Sądu Rejonowego Sądu Pracy w Białogardzie nie zgłoszono
żadnego kandydata,
f) kandydat zgłoszony przez Związek Sybiraków Koło Terenowe
w Drawsku Pom. nie spełniał wymagań określonych w art. 162 § 2
Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Kartę wraz z załączonymi dokumentami kandydat
odebrał osobiście w dniu 2 listopada 201 1 r.,
g) Rada Miejska w Drawsku Pom. Uchwałą Nr XIII/1 13/201 1
z dnia 29 września 201 1 r. dokonała wyboru ławników,
h) pismem z dnia 4 października 201 1 r. Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku Pom. przesłał Prezesowi Sądu Okręgowego
w Koszalinie listę wybranych ławników wraz dokumentami,
o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

nie stwierdzono nieprawidłowości

Pozytywna

Pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości

wpis w pozycji 2 w 2012r.

zamieszczać w zawiadomieniach o odmownym sposobie



załatwienia skarg oprócz uzasadnienia faktycznego i prawnego
również pouczenie o treści art. 239 § l Kpa.

POUCZENIE

- od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki
odwoławcze
- o sposobie wykonania zalecenia albo o innym sposobie
usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości proszę poinformować
mnie za pośrednictwem Wydziału Nadzoru i Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
w terminie miesiąca od daty otrzymania wystąpienia
pokontrolnego,

PODPIS
KIEROWNIKA

JEDNOSTKI
KONTROLUJĄCEJ

w.z. WOJEWODmCHODNICPBMORSKIEGO

_ 'Ryszard Mióko
WICEWOJEWODA


