Protokół Nr 14/12
Z posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 27 lutego 2012 roku
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Tomasz Ramus.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1).
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.15.
Posiedzenie odbyło się celem przyjęcia ostatecznej wersji wcześniej wypracowywanego przez
Komisję wniosku. Przedstawione zostały dwie propozycje (zał. 2 i 3).
Członkowie komisji opowiedzieli się za jedną z nich, bardziej ich zdaniem trafionej,
w następującej treści:
Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27.02.2012 r.
w sprawie zamiaru reorganizacji Sądów Rejonowych
w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach.

znajdujących

się

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości stracą swój dotychczasowy status

Sądy Rejonowe w następujących miastach: Kazimierzy Wielkiej, Opatowie, Pińczowie,
Skarżysku-Kamiennej, Staszowie, we Włoszczowie.
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wyraża głębokie zaniepokojenie możliwymi
konsekwencjami wprowadzanych zmian organizacyjnych.
Najwyższy akt prawny w Polsce - Konstytucja RP - zapewnia wszystkim obywatelom równy
dostęp do Sądów. Obecna struktura sądownicza zabezpiecza w pełni potrzeby mieszkańców
naszego Województwa. Pozwala to na szybkie i sprawne załatwienie spraw należących do
właściwości poszczególnych Sądów. Likwidacja jednostek rejonowych nie usprawni w żaden
sposób działania Sądów, a przyczyni się do utrudnienia sytuacji mieszkańców, narażając ich
na dodatkowe koszty finansowe i trudności z załatwieniem spraw sądowych.
Niedopuszczalne jest prowadzenie selekcji Sądów na podstawie ilości zatrudnianych sędziów
(14 etatów sędziowskich). O utrzymaniu bądź likwidacji sądów powinny decydować czynniki
merytoryczne – jakość pracy i efektywność sądu.
Zmiana statusu sądów rejonowych nie przyniesie odczuwalnych oszczędności
ekonomicznych,
a
jedynie
zburzy
sprawdzoną
strukturę
organizacyjną.
Intencją tworzenia administracji samorządowej było doprowadzenie do kompletności
instytucji służących obsłudze obywatela na poszczególnych szczeblach.
Mając na uwadze interes mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego, dostępność do
sądów, sprawność postępowań sądowych, zwracamy się z wnioskiem o odstąpienie od
planowanych zmian organizacyjnych.

Komisja wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą. Projekt został omówiony i zaopiniowany
pozytywnie na posiedzeniu Sejmiku.
Przedstawione na Sejmiku Stanowisko stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Protokół sporządziła
Daria Biskup-Kozik
Przewodniczący Komisji
Tomasz Ramus

