KONWENT STAROSTÓW
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
z dnia 5 stycznia 2012 roku

w sprawie likwidacji sądów rejonowych

Konwent

Starostów

Województwa

Wielkopolskiego

wyraża

sprzeciw

wobec

proponowanej reorganizacji systemu sądów powszechnych polegającej na likwidacji licznych
sądów rejonowych i obniżeniu ich stopnia organizacyjnego.
Powyższe posunięcia stoją w sprzeczności z zasadą dostępności do organów wymiaru
sprawiedliwości i spowodują liczne komplikacje w zakresie funkcjonowania innych organów
i instytucji m.in. policji i administracji samorządowej, szczególnie w zakresie kontaktów
z Wydziałami Ksiąg Wieczystych, które należą do bardzo częstych, a związane będą
z koniecznością delegowania pracowników.
Przede wszystkim jednak reorganizacja utrudni życie zwykłych obywateli, którzy
niejednokrotnie zmuszeni będą przemierzać dziesiątki kilometrów w celu załatwienia swoich
spraw, ponosząc przy tym niemałe koszty.
Nie zgadzamy się na obniżenie roli i znaczenia licznych ośrodków powiatowych
stworzonych przecież po to, aby lokalna społeczność mogła załatwiać w nich większość swoich
spraw-również z obszaru wymiaru sprawiedliwości.
Likwidacja sądów kłóci się z ideą państwa obywatelskiego i jest zaprzeczeniem reformy
administracyjnej z 1998 roku, która doprowadziła do powstania powiatowego szczebla
administracji i zapewniła mieszkańcom szeroki dostęp do usług publicznych.
Przez lata ukształtowała się pozytywna współpraca i współdziałanie pomiędzy
instytucjami samorządowymi a jednostkami podległymi ministrowi sprawiedliwości. Powiaty
i gminy niejednokrotnie wspierały sąd i prokuraturę przekazując na potrzeby ich działalności
liczne obiekty, partycypując w poprawie warunków ich funkcjonowania.
Adres do korespondencji:

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

tel. 62-732-00-40
fax. 62-730-17-71
e-mail: konwent.wlkp@powiatostrzeszowski.pl
www.powiatostrzeszowski.pl

Obecne posunięcie jest gestem nieprzyjaznym, który odbywa się wbrew stanowisku
zarówno samorządów jak i lokalnych społeczności.
Dlatego

apelujemy

o

odstąpienie

od

planowanej

reorganizacji,

która z pewnością nie przyniesie spodziewanych oszczędności w systemie, za to spowoduje
niepowetowane koszty społeczne.

Z poważaniem
Przewodniczący
Konwentu Starostów
Województwa Wielkopolskiego
/ - / Lech Janicki
Starosta Ostrzeszowski
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