
 
UCHWAŁA NR     258     / 2012 

ZARZĄDU POWIATU W CHOSZCZNIE 
z dnia 5 stycznia 2012 r. 

 

 
w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, 
utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych 
oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów 
okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 
właściwości 
 
 Na podstawie § 59 ust. 2 Statutu Powiatu Choszczeńskiego, stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr III/9/99 Rady Powiatu w Choszcznie  
z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Choszczeńskiego 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20, poz. 352, z 2003 r. Nr 7, 
poz. 115, z 2004 r. Nr 12, poz. 209 i Nr 81, poz. 1407, z 2007 r. Nr 87, poz. 1439, 
z 2008 r. Nr 93, poz. 1976, z 2010 r. Nr 33, poz. 668) , uchwala się: 
 

§ 1. Negatywnie zaopiniować projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych 
wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie 
sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich 
siedzib i obszarów właściwości jako niezgodny z interesem mieszkańców powiatu 
choszczeńskiego. 

 
§ 2. Przekazać uchwałę Marszałkowi Senatu RP, Marszałkowi Sejmu RP, 

Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, Krajowej Radzie 
Sądownictwa, Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Prezesowi Sądu 
Okręgowego w Szczecinie, Prezesowi Sądu Rejonowego w Choszcznie, Związkowi 
Powiatów Polskich, parlamentarzystom województwa zachodniopomorskiego.  

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Zarząd Powiatu: 
 

1. Lesław Śliżewski   
 
2. Tadeusz Puczyński  

 
3. Bogdan Brzustowicz   

 
4. Małgorzata Buchajczyk 

 
5. Barbara Zaniewska  

 
 

 



 

UZASADNIENIE: 

 

 Przedmiotowy projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości likwiduje Sąd 

Rejonowy w Choszcznie i pozostawia zamiejscowe wydzia ły: karny, cywilny, rodzinny  

i nieletnich – Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim. Projektodawca 

ostatecznie chce zlikwidować Wydział Pracy i Wydział Ksiąg Wieczystych. Skutkiem 

wdrożenia wskazanych wyżej zmian w ocenie Ministra ma być zwiększenie dostępu 

do wymiaru sprawiedliwości, zwiększenie elastyczności pracy sędziów, a przede 

wszystkim  oszczędności finansowe.  

Podstawą negatywnej opinii Zarządu Powiatu w Choszcznie 

jest „iluzoryczność”   projektowanych założeń. Pozyskane oszczędności finansowe 

będą niewspółmierne do zbyt wysokiego obciążenia finansowego mieszkańców 

powiatu choszczeńskiego.     

Powiat Choszczeński od wielu lat charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

bezrobocia. Brak zorganizowania bezpośredniej komunikacji publicznej 

ze Stargardem Szczecińskim jak i duże odległości (od 80-100 km) będą generować 

po stronie mieszkańców powiatu wzrost kosztów postępowań sądowych 

jak i trudności  

z dojazdem. W sytuacji wielu uczestników procesu, koszty postępowania wzrosną 

wielokrotnie. Aktualnie są zasądzane niskie koszty zastępstwa procesowego np. 60, 

90 zł., które nie zrekompensują pełnomocnikom nawet kosztów dojazdu. 

Jak wykazano wyżej w sposób znaczący pogorszy się możliwość realizacji 

konstytucyjnie zagwarantowanego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

Stąd egzekwowanie przed sądem spraw pracowniczych z uwagi na „czynnik 

ekonomiczny” będzie wręcz dyskryminował mieszkańców naszego powiatu.  

Likwidacja Wydziału Ksiąg Wieczystych w sposób istotny pogorszy realizację 

zadań w zakresie geodezji i obrotu nieruchomościami przez samorząd powiatowy,  

a także obniży jakość obsługi mieszkańców naszego powiatu. Ponadto w tym 

obszarze również w sposób znaczący wzrosną koszty samorządów 

jak i mieszkańców. Będzie to miało negatywny wpływ na sprawność świadczonych 

usług geodetów, notariuszy oraz komorników.  

Likwidacja sądu zaskutkuje zmniejszeniem wręcz degradacją roli 

choszczeńskiego samorządu powiatowego. Stoi to w sprzeczności z dalszym jego 

 



rozwojem, bo niewątpliwie istnienie Sądu Rejonowego jest ważnym czynnikiem 

miastotwórczym.  

Istotną kwestią są bardzo dobre warunki lokalowe siedziby sądu, który 

niedawno został wyremontowany i dobrze wyposażony. Jak wskazują statystyki 

sąd nasz od wielu lat osiąga jedne z najlepszych wyników w okręgu szczecińskim, 

a jakość orzecznictwa jest na wysokim poziomie.   

U podstaw negatywnej opinii leży również fakt, iż sąd z siedzibą w Choszcznie 

został utworzony po II wojnie światowej. Wdrożenie przedmiotowego projektu 

przerywałoby długoletnią tradycję sądownictwa w Choszcznie.     

Zarząd Powiatu w Choszcznie dostrzega pilną potrzebę usprawnienia 

funkcjonowania „wymiaru sprawiedliwości”. Należałoby jednak rozważyć inne 

możliwości reorganizacji, np. poszerzenie obszaru działania sądu w Choszcznie  

o gminy Dolice, Suchań, Dobiegniew.  

Mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu choszczeńskiego, omawiany 

projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości opiniuje się negatywnie jako 

szkodliwy dla powiatu choszczeńskiego.               

   

   

 
 
 

 


