
UCHWAŁA NR XXXI/248/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów o niepodejmowanie działań 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ tekst jednolity 

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm/ oraz § 7 ust. 2 Regulaminu Rady Miasta Kościerzyna stanowiącego 

załącznik nr 4 do Statutu Miasta Kościerzyna uchwalonego Uchwałą Nr VIII/62/03 Rady Miasta 

Kościerzyna z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kościerzyna 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W związku z planami dotyczącymi nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 203, p. 1192 z 18.08.2011 r.), stanowiący element reformy wymiaru 
sprawiedliwości oraz w związku z ukazaniem się kolejnego projektu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych oraz 
ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, postanawia się zwrócić z wystąpieniem do 
Rady Ministrów z protestem przeciwko zniesieniu Sądu Rejonowego w Kościerzynie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Kościerzyna 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Likwidacja sądów jest krzywdą wyrządzaną małym społecznościom w imię korzyści wielkomiejskich 
sądów. Tak bowiem należy rozumieć ich likwidację i tworzenie dużych ośrodków sądowniczych np. 
w Lublinie , czy też w Warszawie. Demagogia ministerialna kreuje wrażenie, że obrońcy sądów walczą 
o stołki prezesów i limuzyny, którymi się wożą. Brak merytorycznej argumentacji ze strony 
pomysłodawców reformy oraz nagminnie stosowane manipulacje socjotechniczne oparte na prostych 
emocjach, mają nastawić przeciętnego obserwatora wrogo do małych sądów i ich obrońców. Małe sądy 
i ich obrońcy nie walczą o stanowiska prezesów - walczą o swój byt. O byt małych miasteczek 
powiatowych, ich mieszkańców i pracowników. Jesteśmy prowincją, ale prowincją dumną, która nie chce 
być krzywdzona, aby w dużym mieście żyło się lepiej. Człowiek jest najważniejszy. Nie zgadzamy się na 
realizację hasła "duży może więcej" kosztem mniejszych środowisk. Zniesienie Sądu Rejonowego 
w Kościerzynie jest niezasadne i niesprawiedliwe społecznie. Protestujemy przeciw stosowaniu jednego 
kryterium w znoszeniu małych sądów, jakim jest ilość etatów sędziowskich, nie bacząc na wartość 
historyczną i społeczno- kulturową tej instytucji. W poprzednich projektach Sąd Rejonowy w Sopocie był 
przeznaczony do zniesienia. Powierzchnia Miasta Sopot wynosi ponad 17 km2 i liczy ponad 38 000 
ludności. Powiat Kościerski ma powierzchnię ponad 1100 km2 i liczy ponad 68 000 mieszkańców. 
W ostatnim czasie Sąd Rejonowy w Sopocie zyskał dwa etaty sędziowskie. Jeżeli, zgodnie z projektem 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 6 czerwca 2012 r., zasadnym jest utrzymanie Sądu 
Rejonowego w Sopocie, to nie ma najmniejszej wątpliwości, że utrzymanie Sądu Rejonowego 
w Kościerzynie jest z wszech miar w pełni zasadne. Sąd Rejonowy w Kościerzynie zatrudnia obecnie 
9 sędziów. Jakiś czas temu zlikwidowano sąd pracy w kościerskim Sądzie. Dzisiaj już wiadomo, że 
posunięcie to było błędem. Jest ono sprzeczne z zasadą równego traktowania obywateli w zapewnieniu 
ich prawa do sądu. Obecne obciążenie kościerskich sędziów jest duże. Zdecydowanie powyżej 
przeciętnej w kraju. Od wielu lat limit etatów orzeczniczych jest niewystarczający. Do kościerskiego 
Sądu w 2011 r. wpłynęło 17 141 spraw, z czego załatwiono 16 456. Na początku czerwca 2012 r. Prezes 
Sądu Okręgowego w Gdańsku złożył do Pana Ministra wniosek o zwiększenie limitu etatów 
orzeczniczych dla Sądu Rejonowego w Kościerzynie, uzasadniając go wielkością wpływu i obciążeniem 
sędziów. Również obciążeniem Prezesa tej jednostki, który oprócz pełnienia funkcji zarządzającej, pełni 
funkcję sędziego. Na barkach Pani Prezes przez kilka lat spoczywała gigantyczna praca przy budowie 
nowoczesnego budynku sądu. Jakiś czas temu, m.in. dzięki zaangażowaniu Starostwa Powiatowego 
w Kościerzynie, Sąd zyskał drugą siedzibę. Obecnie po generalnym remoncie i przebudowie jest to jeden 
z najnowocześniejszych budynków sądowych w rejonie pomorskim. Jest to placówka doskonale 
przygotowana do rozpatrywania wszystkich spraw, zarówno w pionie karnym, jak i cywilnym, z powiatu 
kościerskiego, a także gmin ościennych. Wiadomym jest, że dwa sądy w Polsce z limitem etatów 
sędziowskich poniżej 10 nie zostaną zniesione z uwagi na to, że zyskały nowe budynki sądowe. Czy 14 
000 000 zł wydanych na nową siedzibę Sądu Rejonowego w Kościerzynie nie przemawia do wyobraźni 
pomysłodawców reformy? W związku z powyższym postanawia się, jak na wstępie. 
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